
สำนักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ นครโทรอนโต 
รายงาน Business Creation and Networking 

ธันวาคม 2564 (ฉบับท่ี 3/2565) 

1. ขอมูลบุคคล/องคกรท่ีเขาพบ 
 

1.1 ช่ือบริษัท (Company’s name)  
Rays Outfitters Inc. 

ท่ีอยู  1254 Killarney Beach Road, Lefroy, Ontario L0L 1W0 Canada 

โทรศัพท     +1 (705) 290-0297  

โทรสาร  +1 (705) 290-0330  

อีเมลล:   raysoutfitters6@gmail.com  

เว็ปไซด:  www.raysfitters.com   

บุคคลติดตอ:    Ms. Mila Van Truong 
  

2. รายละเอียดบริษัท/องคกร 
2.1 กอตั้งเม่ือ (Year Established): พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008) 

จำนวนพนักงาน (No. of Employees):  9 คน 

2.2 ประวัติความเปนมา  
บริษัท Rays Outfitters ดำเนินธุรกิจนำเขาและจัดจำหนายเสื้อผาเครื่องแตงกาย และรับผลิตเสื้อผา 
(OEM) ใหกับบริษัทแฟชั่นและเสื้อผากีฬาท่ีมีชื่อเสียงหลายบริษัท ตอมาในป พ.ศ. 2551 ไดเริ่มนำเขา
สินคาอาหารมาจัดจำหนายในแคนาดาฝงตะวันออก โดยนำเขาจากประเทศเวียดนาม ไทย อินเดีย 
เอกวาดอร และบังคลาเทศ จัดจำหนายไปยังหางสรรพสินคาอาหารทั้งในกลุม Mainstream และ
กลุมชาติพันธุ  รวมท้ังขายสงไปยังรานอาหารเอเชียตางๆ 

 

2.3 ประเภทของกิจการ (Type of Business)  
                 โรงงานผูผลิต        ผูสงออก                ผูนำเขา                 ผูขายสง 

                     ผูขายปลีก            บริษัทต ัวแทน         หางสรรพสินคา        หางสรรพสินคาเฉพาะ 

                     องคกรระหวางประเทศ                      องคกรทางการคา      องคกรไมแสวงหากำไร 

           อ่ืน ...............  

 

2.4 สินคาและบริการของบริษัท/องคกร... สินคาอาหาร เชน เสนกวยเตี๋ยว ขาว  น้ำผลไมกระปอง                
แปงมันสำปะหลัง อาหารทะเลแชแข็ง เปนตน และนำเขาทุเรียนแชแข็งจากประเทศเวียดนาม 

 

3. สินคา/บริการท่ีนำเขาและสนใจนำเขาจากไทย... ขาวหอมมะลิ ขาวหอมปทุม  ขาวขาว แปงมันสำปะหลัง            
เสนกวยเตี๋ยว น้ำผลไมกระปอง  กุงแชแข็ง ปลาหมึกแชแข็ง เปนตน 

mailto:raysoutfitters6@gmail.com
http://www.raysfitters.com/


4. สรุปผลของการหารือ/เขาพบ  
สคต. โทรอนโต ไดพบและหารือกับ Ms. Mila 

Van Truong ประธานบริษัท Rays Outfitters ผูนำเขา

ส ินคาอาหารและอาหารทะเลแชแข ็ง รายสำคัญใน

แคนาดาฝงตะวันออก  

Ms. Mila Van Truong ใหข อมูลว าในอดีต 

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจนำเขาและจัดจำหนายสินคาเสื้อผา

เครื่องแตงกายและเสื้อผากีฬา และรับผลิตสินคาเสื้อผา

ใหกับบริษัทเสื ้อผาและเสื ้อผากีฬาชื ่อดังหลายบริษัท 

ตอมาเมื่อธุรกิจเสื ้อผาเริ ่มมีตนทุนการผลิตสูงขึ ้น และ

บริษัทตางๆ ไดจัดหาโรงงานในประเทศอื่นๆ ที่มีตนทุน

คาแรงถูกกวา บริษัทฯ จึงหันมานำเขาและจัดจำหนาย

สินคาอาหาร ซึ ่งปจจุบันมีลูกคาเปนหางสรรพสินคา

อาหาร ในกลุ ม Mainstream และกลุ มชาติพันธุ  และ

ดำเนินการขายสงใหกับรานอาหารอีกจำนวนมาก ในชวง 10 กวาปท่ีผานมา ธุรกิจไปไดดีและมีการขยายเติบโตมาก

ข้ึนเรื่อยๆ   

ในชวงที่ผานมา สำนักงานฯ ไดพบวามีสินคาขาวของบริษัทฯ วางขายในหางและใชคำวา Hom Mali 

ซึ่งเปนขาวที่นำเขามาจากประเทศเวยีดนาม สำนักงานฯ จึงไดแจงใหบริษัทฯ ทราบและไดหารือในการนำออกจาก

ตลาด บริษัทฯ ไดยอมรับวาที่ผานมาไมมีความเขาใจการใชคำวาขาว 

Hom Mali และไมทราบวามีการจดทะเบียนการใชคำวา Hom Mali 

สำหรับขาวไทยเทานั้น เพียงคิดวาคำวา Hom Mali เปนที่รู จักจึง

นำมาใชเพื ่อใหสินคามีภาพพจนที่ดี และปจจุบันบริษัทฯ ไดแจง

ยืนยันวาไดยกเลิกการจำหนายสินคาดังกลาวแลว และไมมีแนวคิดจะ

นำเขามาอีก แตวางแผนจะนำเขาขาวหอมมะลจิากประเทศไทยแทน 

ปจจุบัน บริษัทฯ ประสบปญหาเฉกเชนเดียวกับบริษัทผู

นำเขาสินคาอื่นๆ ทั่วไปในเรื ่องของคาขนสงที่สูงมากขึ้น 4-5 เทา 

บริษัทเคยนำเขาสินคาปละประมาณ 100-120 ตู ปจจุบันดวยปญหา 

Logistics ทำใหไมสามารถหาตูสินคาได ทำใหในชวง 8 เดือนที่ผาน

มาสินคาคงคลังลดลงมาก และบางอยางถึงกับไมมีสินคาคงคลังเหลือ 

(out of stock / shortage) ในชวงมกราคม 2564 -ปจจุบัน สามารถ

นำเขาสินคาไดเพียงประมาณ 40 ตู ซ่ึงถือวานอยมากสำหรับบริษัทฯ 

แตยังคงมีสินคาสำคัญท่ีเปนสินคาหลักสงขายใหกับลูกคา 

Ms. Mila Van Truong (กลาง) 

ขาวหอมปทุม หน่ึงในสินคาของบริษัทฯ 



Ms. Mila Van Truong ใหขอมูลวาสินคาของไทยเปนสินคาคุณภาพดี โดยเฉพาะสินคาขาว บริษัทฯ ได

นำเขาขาวหอมปทุม และขาวขาวจากไทยมาขายในแคนาดา และมีความสนใจที่จะนำเขาขาวหอมมะลิไทยมา

จำหนาย รวมทั้งสิ้นคาอื่นๆ ไดแก แปงมันสำปะหลัง แปงขาวเจา เสนกวยเตี๋ยว น้ำผลไมกระปอง กุงชแข็ง เปน 

Private label ชื่อวา Rays Outfitters หรือ Vietnam Trade Centre (เปนชื่อบริษัทในเครือ /ไมใชหนวยงานรัฐ

หรือหนวยงานโปรโมทสินคา) โดยขอใหสำนักงานฯ ชวยเหลือในการจัดหาผูสงออกไทยสินคาดังกลาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเห็นของ สคต. 

๑. ปญหาสำคัญระดับโลกในปจจุบันคือปญหา Logistics ที่คาขนสงสินคาระหวางประเทศมีราคา
สูงขึ้นมาก การขนสงจากประเทศในแถบเอเชียมายังภูมิภาคอเมริกาเหนือมีตนทุนสูงขึ้นถึง 4-5 เทา ซึ่งคาขนสง
จากประเทศเวียดนามมายังแคนาดาตู ละประมาณ $13,000-$16,000 USD ในขณะที่จากประเทศไทยมายัง
แคนาดาตูละประมาณ $20,000-$23,000 USD สงผลใหไทยเสียโอกาส และโดยเฉพาะสินคาชนิดเดียวกัน ทำให
ผูนำเขาสินคาสามารถเลือกซื้อสินคาทดแทนจากประเทศที่มีคาขนสงที่ถูกกวามาก แมคุณภาพสินคาของไทยจะ
เปนสินคาคุณภาพสูงและเปนท่ียอมรับในระดับสากลก็ตาม  

๒. สคต. โทรอนโต จะดำเนินการจัดหารายชื่อผูสงออกไทยสินคาขาวหอมมะลิ  น้ำผลไมกระปอง 
เสนกวยเตี๋ยว แปงมัน ใหกับบริษัท Rays Outfitters ในโอกาสแรกตอไป 

๓. กอนท่ีจะเกิดเหตุการณแพรระบาดของไวรัส COVID-19 Ms. Mila Van Truong มีโอกาสเดินทาง
ไปงานแสดงสินคาตางๆ เชน Boston Seafood, Shanghai Food Show, Anufood China และงานแสดงสินคา
อาหารอ่ืนๆ ในประเทศอ่ืนๆ และในประเทศเวียดนาม แตยังไมเคยไปงาน Thaifex ในประเทศไทย สคต. โทรอนโต 
จึงไดเชิญชวน Ms. Mila Van Truong เดินทางไปงานแสดงสินคา Thaifex ในประเทศในป พ.ศ. 2565 หรือเขารวม
เจรจาการคากับผูสงออกไทยผานระบบออนไลน (OBM)    
***************************************************************************************************** 

สำนักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ นครโทรอนโต 
ธันวาคม 2564 
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