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สำนักงานตัวแทนการค้าเมืองปูซาน 

รายงาน Business Creation and Networking 

19  มีนาคม 2564 
----------------------------------------------------------------------------------- 

1. ข้อมูลบุคล-องค์กรท่ีเข้าพบ 

1.1. Mr. YOON Seong-woong, CEO 
 

 
 

1.2. Ms. JEONG So-hee, Manager 

 

1.3. Ms. JANG Ha-young, Assistant Manager 
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1.4. Mr. KIM Myeong-woo, Assistant Manager 

 

 

- ช่ือบริษัท หรือ องค์กร : บริษัท ATO Trading Co., Ltd. 

- ที่อยู่ : Room 1001, Dongyoung B/D, 310, Wonyang-ro, Seo-gu, Busan 49273, Republic of Korea 

- โทรศัพท์ : +82 (0)51-256-3100 โทรสาร: +82 (0)31)8008-3219 

- Website : www.gg.go.kr 

2. รายละอียดบริษัท/องค์กร 

 2.1 รายละเอียดทั่วไป 

 - ก่อตั้งเมื่อ : ปี ค.ศ. 2016 

 - ยอดขาย : 40 ล้านเหรยีญดอลลา่ร์ฯ (2020), USD 50 ล้านเหรียญดอลล่าร์ฯ (2021, Est) 

 - มูลค่าการนำเข้า : 8.9 ล้านเหรียญดอลล่ารฯ์ (2020) 

 - ประเทศหลักในการนำเข้า : เวียดนาม, จีน, ชิลี, และอื่นๆ 

 - ปริมาณการนำเข้า : 20’ 10 คอนเทนเนอร์/ปี 

 - การชำระเงิน : CFR, At sight L/C 

 2.2 ประวัติความเป็นมา:  

 บริษัท ATO Trading Co., Ltd. เป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายสินค้าอาหารทะเลแช่แข็งในประเทศเกาหลีใต้ โดยนำเข้าอาหารทะเล

แช่แข็งประเภท กุ้ง, ปลาหมึก, ปลาหมึกจิ๋ว เป็นหลัก ผู้นำเข้าสนใจนำเข้าสินค้าอาหารทะเลแช่แข็งจากประเทศไทย เช่น ปลาหมึกจิ๋ว

แช่แข็งแบบตัดแล้ว (frozen cut baby octopus), หนวดปลาหมึกจิ๋วแช่แข็ง (frozen short arm octopus), หมึกกระดองแช่แข็ง 

(frozen cuttlefish), กุ้งต้มแช่แข็ง (frozen steamed shrimp) และยังสนใจนำเข้าไก่แปรรูปจากประเทศไทยเพื่อเป็นการขยาย

ตลาดเดิมอีกด้วย 

2.3 ประเภทของกิจการ 

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

http://www.gg.go.kr/
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3. สินค้าและบริการที่นำเข้าและสนใจนำเข้าจากประเทศไทย:  
 อาหารทะเลแช่แข็ง เช่น ปลาหมึกจิ๋วแช่แข็งแบบตัดแล้ว (frozen cut baby octopus), หนวดปลาหมึกจิ๋วแช่แข็ง (frozen 
short arm octopus), หมึกกระดองแช่แข็ง (frozen cuttlefish), กุ้งต้มแช่แข็ง (frozen steamed shrimp), และไก่แปรรูป 
 
4. สรุปผลการหารือ/เข้าพบ 
 อาหารทะเล : ATO trading สนใจนำเข้าสินค้าอาหารทะเลแช่แข็งจากประเทศไทย เช่น ปลาหมึกจิ๋วแช่แข็งแบบตัดแล้ว 
(frozen cut baby octopus), หนวดปลาหมึกจิ๋วแช่แข็งแบบตัดแลว้ (frozen cut short arm octopus), หมึกกระดองแช่แข็ง 
(frozen cuttlefish), และ กุ้งต้มแช่แข็ง (frozen steamed shrimp) ผู้นำเข้ามีความพึงพอใจกับคุณภาพของสินค้าอาหารทะเลจาก
ประเทศไทยแต่ยังคงมีปญัหาเรื่องราคา ก่อนหน้าน้ีผู้นำเข้ามีประสบการนำเข้าสินค้าอาหารทะเลจากประเทศไทย เช่น จากบริษัท 
S2K and และ Thai Union สู่ตลาดเกาหลีหลายครั้ง อีกทั้ง ผู้นำเขา้กำลังมองหาบริษัทไทย ทีส่ามารถส่งออกอาหารทะเลที่มี
แหล่งกำเนิดจากอินเดีย ไปยังประเทศเกาหลีใต้อีกด้วย 
 

ภาพปลาหมึกจิ๋วแช่แข็งแบบตัดแล้วจากประเทศไทย 

  
ภาพปลาหมึกจิ๋วแช่แข็งจากประเทศไทย 

  
 

 สินค้าไก่แปรรูป : ผู้นำเข้ามีการนำเข้าสินค้าไก่แปรรูป (จำนวนไม่มาก) จากประเทศไทยสูต่ลาดเกาหลีใต้ โดยนำเข้าจากบริษัท 
Sase Co., Ltd. ซึง่เป็นบริษัทสญัชาติเกาหลีใต้ทีม่ีสำนักงานและโรงงานผลิตในประเทศไทย ผู้นำเข้าสนใจที่จะขยายตลาดสินค้าไก่
แปรรูป และประสงค์ที่จะนำเข้าสนิค้าไก่แปรรูปจากประเทศไทย หากพบผู้ประกอบการที่มีศักยภาพทั้งด้านคุณภาพและราคา 
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                                                         ภาพถ่ายตัวอย่างแคทตาล็อคสินค้าไก่แปรรูป 
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                                        ภาพการประชุมร่วมกับ ATO trading ณ สำนักงานของ ATO trading 
 

************************** 
 


