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1.ข้อมูลบุคล-องค์กรที่เข้าพบ 
   1) Mr. Park  Min-Woo ตำแหน่ง  Team Manager Management Planning Dept. Procurement Team   
   2) Mr. Yeongho Sim   ตำแหน่ง  Assistant Manager Management Planning Division Procurement 
Team       
        ชื่อบริษัท  : Daesang F&B Co.,LTD.   

        ที่อยู่ : 3F, 208, Bangbae -ro , Seocho-gu ,Seoul , 06585 , Korea 

      โทรศัพท์ : 82-2-3290-8711 ,    โทรสาร: 82-2-3290-8799   

        Website:  www.daesangfnb.com    Email : mwpark@daesang.com , syh0193@daesang.com 

2. รายละอียดบริษัท/องค์กร 

 2.1   ก่อตั้งเมื่อ (จดทะเบียนอย่างเป็นทางการ):   วันที่ 1 มกราคม ปีพ.ศ. 2536  

 2.2   ประวัติความเป็นมา: Daesang F&B Co., LTD  โดยเดิมชื่อว่า Dong-A Whasung Industrial Co., Ltd.  

จดทะเบียนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 มกราคม ปีพ.ศ. 2536 เป็นบริษัทที่ดำเนินการด้านสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่ง 

สินค้า ของบริษัท Daesung  มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่นิยมในเกาหลีมากมาย เช่น โคชูจัง Chungjungone เครื่องปรุงต่างๆ 

ผลิตภัณฑ์กิมจิ และอาหารแช่แข็งหลากหลายชนิด  สินค้าของทางบริษัทนั ้นเข้าถึงง่าย สามารถพบได้ตาม

ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซ้ือ และร้านค้าท่ัวไป   

             ปัจจุบันบริษัท Daesang F&B Co., LTD  มีพนักงาน จำนวน 94 คน  เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่มีการเติบโต

อย่างต่อเนื ่อง และมีผลการดำเนินงาน 3 ปี ย้อนหลังเป็นที ่น่าพอใจ ในปี 2560 -2563  มียอดขายประมาณ  

30,503,633 เหรียญฐสหรัฐ และยังเป็นผู้นำเข้าสินค้าจาก 3 ประเทศ คือบราซิล  เอทิโอเปีย และเวียดนาม  ใน

สัดส่วน 50.2 เปอร์เซ็นท์  20.1 เปอร์เซ็นท์ 13.7 เปอร์เซ็นท์ สำหรับสินค้าของบริษัทที่ได้รับความนิยมคือ แยมผลไม้ 

รสสตรอเบอร์รี่ , องุ่น แอปเปิ้ล ฯลฯ  กาแฟเมล็ดคั่ว  กาแฟสำเร็จรูป เป็นต้น           

     2.3 ประเภทของกิจการ 

  (/) โรงงานผู้ผลิต ( ) ผู้ส่งออก (/) ผู้นำเข้า (/) ผู้ขายส่ง 
  ( ) ผู้ขายปลีก ( ) บริษัทตัวแทน ( ) ห้างสรรพสินค้า ( ) ห้างสรรพสินค้าเฉพาะ 
  ( ) องค์กรระหว่างประเทศ ( ) องค์กรทางการค้า ( ) องค์กรไม่แสวงหากำไร 
  ( ) อ่ืนๆ  

http://www.daesangfnb.com/
mailto:mwpark@daesang.com
https://shopee.co.th/%E0%B9%81%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84-%E0%B9%81%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89-%E0%B8%A3%E0%B8%AA-Strawberry-%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94-400-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A1-i.81085747.4620404893
https://shopee.co.th/%E0%B9%81%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84-%E0%B9%81%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89-%E0%B8%A3%E0%B8%AA-Strawberry-%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94-400-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A1-i.81085747.4620404893
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          2.4  สินค้าและบริการของบริษัท/องค์กร : เป็นบริษัทผลิตสินค้าที่เป็นที่นิยมในเกาหลีมากมาย เช่น โคชูจัง 
Chungjungone เครื่องปรุงต่างๆ ผลิตภัณฑ์กิมจิ และอาหารแช่แข็งหลากหลายชนิด   

3. สินค้าและบริการที่นำเข้าและสนใจนำเข้าจากประเทศไทย:   ซิลิกอนไดออกไซด์ (silicon dioxide) , 
Carbonated water  , ผลไม้แช่แข็ง เช่น สัปปะรด  มะม่วง กล้วย ฯลฯ และประเภทน้ำผลไม้ เช่น น้ำสัปปะรด 
มะม่วง กล้วย ฯลฯ     

4. สรุปผลการหารือ/เข้าพบ :  
           ตามท่ีสำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 1 (สพต.1) ร่วมประสานความร่วมมือกับสคต. 

ณ กรุงโซล รวมถึง สคต.ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและโอเชียเนีย  ในการจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจผ่านช่องทาง

ออนไลน์ ระหว่างว ันที ่ 23-30 พฤศจิกายน 2563  เพื ่อจ ัดซ ื ้อ (sourcing) ภายใต้ช ื ่อก ิจกรรม “Taste of 

Thailand”  เพื ่อประสานเชิญผู ้ซื ้อ/ผู ้นำเข้ารายสำคัญที่มีศักยภาพในการสั ่งซื ้อสินค้าอุปโภคบริโภค รวมถึง

ห้างสรรพสินค้าและซุปเปอร์มาร์เก็ต ชั้นนำ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ  ในการนี้  Mr.Kang ที่ปรึกษา โครงการ 

Business Support Center ของสคต.ฯ ได้ประสานเชิญบริษัท Daesang F&B Co.,Ltd เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  

ทั้งนี้บริษัท Daesang มีความสนใจที่จะนำเข้าสินค้าประเภทบริโภคหลากหลายชนิด เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563  

เวลา 14.30 – 16.00 น. เวลาเกาหลี  ผ่านการประชุมออนไลน์ ซึ่งมีบริษัทผู้ส่งออกไทยเข้าร่วมเจรจาการค้า ทั้งสิ้น 9 

บริษัท โดยมีรายละเอียดและผลสรุปการเจรจรการค้า ดังนี้       

   1  I BEV (THAILAND) Co., Ltd. : สินค้าหลักของผู้ส่งออกคือเครื่องดื่มอินทผลัม มีทั้งรสดั้งเดิม 

(อินทผลัม 100%) และผสมผลไม้อื่นๆ ขณะนี้ส่งออกไปยังประเทศตะวันออกกลางและประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจาก

สินค้ามีประโยชน์และมีสรรพคุณสูง ผู้ส่งออกจึงให้ความสนใจมาก แต่ผู้ส่งออกยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับอินทผลัม จึง

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมและขอให้ผู้ส่งออกส่งตัวอย่างสินค้ามาให้ทดลองเพ่ือพิจารณานำเข้าต่อไป 

2. V.S. Fresh Co., Ltd : สินค้าหลักของผู้ส่งออกคือผักและผลไม้ สด แช่แข็ง และอบแห้ง ซึ่งผู้นำ

เข้าสนใจสินค้าที่นอกเหนือจากสินค้าที่ผู้ส่งออกส่งมายังเกาหลีใต้อยู่ก่อนแล้ว เช่น ใบมันสำปะหลังและผักแช่แข็งชนิด

อ่ืนๆ ผู้นำเข้าแจ้งว่าขอพิจารณาข้อมูลสินค้าเบื้องต้นแล้วจะติดต่อไปภายหลัง 

3. Trimurati Fruits Co., Ltd. : สินค้าหลักของผู้ส่งออกคือผักและผลไม้สด แช่แข็ง  และมีสินค้า

พร้อมทานเพิ่งเปิดตัวมาได้ไม่นานแต่ยังไม่มีโอกาสส่งออกไปยังต่างประเทศ ผู้นำเข้าแจ้งว่าขอพิจารณาข้อมูลสินค้า

เบื้องต้นแล้วจะติดต่อไปภายหลัง 

          4. Tofusan : สินค้าหลักของผู้ส่งออกคือเครื่องดื่ม เช่น นมถั่วเหลือง น้ำผลไม้ น้ำสมุนไพร และอ่ืนๆ 

ผู้นำเข้าให้ความสนใจมาก แต่เนื่องจากตลาดสินค้านมถั่วเหลืองในเกาหลีใต้มีการแข่งขันสูง  ผู้ส่งออกจึงแนะนำนม
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มะพร้าว (Coconut milk dink) สินค้าที่เพิ่งเปิดตัวมาเพื่อตีตลาดลูกค้าจีนและอเมริกา ซึ่งผู้นำเข้าให้ความสนใจเป็น

อย่างมาก 

                   5.  Anapolis/ Food gravity : สินค้าหลักของผู้ส่งออกคือส่วนผสมสำหรับเครื่องดื่ม และเป็นผู้ผลิตที่

ครองส่วนแบ่งตลาด (Market share) มากที่สุดในประเทศไทย โดยส่งสินค้าไปยังร้านกาแฟชั้นนำต่างๆ ทั่วประเทศ 

สินค้าที่ส่งออกไปยังเกาหลีใต้ขณะนี้มี 20 SKU และเป็นแบบ Exclusive ผู้นำเข้าจึงไม่สามารถนำเข้าสินค้า 20 SKU 

ดังกล่าวโดยตรงได้ ทั้งนี้ ผู้นำเข้าแจ้งว่าขอพิจารณาข้อมูลสินค้าเบื้องต้นแล้วจะติดต่อไปภายหลัง 

         6.  Big Fish Co., Ltd : สินค้าหลักของผู้ส่งออกคือน้ำผลไม้สกัดเย็นภายใต้แบรนด์ BEEP ที่ผลิต

ด้วยนวัติกรรม HPP cold press ทำให้คุณภาพและรสชาติของน้ำผลไม้ยังคงเดิมเหมือนผลไม้สด 100% ผู้ส่งออกให้

ความสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะน้ำหัวปลีที่เหมาะสำหรับเพิ่มน้ำนมแม่ แต่เนื่องจากต่างชาติยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับ

สรรพคุณของหัวปลี ผู้ประกอบการจึงขอข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าดังกล่าวเพิ่มเติม ทั้งนี้ผู้นำเข้ามีความกังวลเกี่ยวกับ

ระยะเวลาการเก็บรักษาสินค้า เนื่องจากมีระยะเวลาที่สั้น จึงต้องหารือกันในรายละเอียดต่อไป 

         7.  S. Ruam Thai Co., Ltd : สินค้าหลักของผู้ส่งออกคืออาหารแห้งที่ทำจากอาหารทะเล, เห็ด, และ

ผลไม้ต่างๆ โดยผู้ส่งออกมีประสบการณ์ส่งออกสินค้าไปยังเกาหลีใต้แล้ว แต่หยุดส่งไปเนื่องจากภาษีนำเข้าที่สูง ผู้นำ

เข้าแจ้งว่ามีความสนในสินค้าของขบเคี้ยวสำหรับเด็ก แต่กังวลเรื่องสิ่ งแปลกปลอมในสินค้า เนื่องจากเคยตรวจพบสิ่ง

แปลกปลอมท่ีไม่สามารถทานได้ในสินค้าของเจ้าอ่ืน ซึ่งผู้ส่งออกยืนยันว่าสามารถควบคุมคุณภาพได้ ผู้นำเข้าตึงแจ้งว่า

ขอพิจารณาข้อมูลสินค้าเบื้องต้นแล้วจะติดต่อไปภายหลัง 

         8. Saha Pathanapibul PLC. : สินค้าหลักของผู้ส่งออกคือน้ำแร่แบบธรรมดาและแบบอัดแก๊ส 

(Sparkling water) ผู้นำเข้าให้ความสนใจน้ำแร่แบบอัดแก๊ส และมีการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ การขนส่ง 

และรางวัลต่างๆ ที่ผู้ส่งออกเคยได้รับ ทั้งนี้ ผู้นำเข้าแจ้งว่าขอพิจารณาข้อมูลสินค้าเบื้องต้นแล้วจะติดต่อไปภายหลัง 

         9.  Sino-Thai Freeze & Dry Co., Ltd. : สินค้าหลักของผู ้ส่งออกคือผลไม้แห้งและแช่เยือกแข็ง 

(Freeze dried) ผู้ส่งออกให้ความสนใจสินค้าของขบเคี้ยวสำหรับเด็ก เช่น กล้วยสอดไส้ผลไม้และกล้วยชั้น ทั้งนี้ ผู้นำ

เข้าแจ้งว่าขอพิจารณาข้อมูลสินค้าเบื้องต้นแล้วจะติดต่อไปภายหลัง 
      

 

 

นามบัตรผู้บริหารของบริษัท Daesang F&B Co.,LTD. 
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                                                ภาพถ่ายระหว่างการประชุมออนไลน์  

ในกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์  ภายใต้ชื่อกิจกรรม “Taste of Thailand” 
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563  เวลา 14.30 – 16.00  (เวลาเกาหลี)   
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