แบบฟอร์มรายงาน Business Creation and Networking
รายงาน Business Creation and Networking
สคร โคเปนเฮเกน ประเทศ เดนมาร์ก
วันที่ 1 เมษายน 2557
1. ข้อมูลบุคคล และองค์กรที่เข้าพบ
ชื่อ
ตาแหน่ง
ที่อยู่
รหัสไปรษณีย์
อีเมล์

Mrs. Nantana
นามสกุล Dahl
Purchasing & Sales, Exotics Department บริษัท Europa Frugt ApS
Grottorvet 62 - 66
เมือง Valby ประเทศ เดนมาร์ก
2500
โทรศัพท์
+45 7731 5174
exotics@europafrugt.dk
เวปไซต์
http://www.europafrugt.dk/

2. รายละเอียดบริษัท
2.1) ก่อตั้งเมื่อพศ. 2526
2.2) ประวัติความเป็นมา บริษัท Europa Frugt ApS ดาเนินการนาเข้าสินค้าผัก ผลไม้สด และสินค้า
เกษตรอินทรีย์ จากประเทศต่างๆ ทั่วโลก เช่น ยุโรป (อิตาลี สเปน โปรตุเกส เยอรมันนี และเนเธอร์แลนด์) และ
จากเอเชีย (ไทย เวียดนาม ฮ่องกง ฟิลิปปินส์) เป็นต้น ดาเนินงานภายใต้ผู้บริหาร Mr. John Olsen ซึ่งเป็นเจ้าของ
กิจการ ดารงตาแหน่ง CEO จนถึงปัจจุบัน
ปัจจุบันบริษัท Europa Frugt ApS มีพนักงานประมาณ 100 คน แบ่งเป็นทั้งหมด 6 แผนก ได้แก่ 1)
แผนก Ecology รับผิดชอบการนาเข้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ 2) แผนก Exotics Department รับผิดชอบการนาเข้า
สินค้าจากประเทศไทย 3) Potatoes Department รับผิดชอบการนาเข้าสินค้ามันฝรั่ง 4) AC Catering ที่ดูแล
รับผิดชอบการจัดส่งสินค้าไปยังโรงเรียน บริษัท หรือหน่วยงานอื่นๆ 5) Supermarket Department ดูแล
รับผิดชอบการจัดส่งสินค้าไปซูปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ 6) Europa Blomster รับผิดชอบสินค้าดอกไม้ และ 7)
Amager Kryder รับผิดชอบการนาเข้าสินค้าสมุนไพร

2.3) รูปแบบของการดาเนินธุรกิจ
โรงงานผู้ผลิต
X ผู้ขายส่ง
ห้างสรรพสินค้า
องค์กรทางการค้า
อื่นๆ

ผู้ส่งออก
X ผู้ขายปลีก
ห้างสรรพสินค้าเฉพาะ
องค์กรไม่แสวงหาผลกาไร

X ผู้นาเข้า
บริษัทตัวแทน
องค์กรระหว่างประเทศ

2.4) สินค้าและบริการขององค์กร
ผักและผลไม้สด มันเทศ และผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ ดอกไม้
2.5) สินค้าที่นาเข้าจากประเทศไทย
ผักและผลไม้สด และผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ
2.6) รายละเอียดสาคัญอื่นๆ
ปัจจุบันบริษัทฯ นาเข้าสินค้าไทยประมาณ 1 ล้านเหรียญสหรัฐ/ปี
3. สรุปผลการหารือ
3.1) สานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงโคเปนเฮเกนได้เข้าพบ Mrs. Nantana Dahl
ตาแหน่ง Purchasing & Sales, Exotics Department ณ ที่สานักงานบริษัทฯ โดยสคร. ได้เข้าร่วมแสดงความ
ยินดีการเปิดแผนกใหม่ของบริษัทฯ คือ แผนก Exotics Department ซึ่งดูแลรับผิดชอบการนาเข้าสินค้าจาก
ประเทศไทย และเอเชี ย โดยตรง ซึ่ ง สิ น ค้ า ที่ น าเข้ า หลั ก ของแผนกคื อ ผั ก และผลไม้ ส ด เช่ น ถั่ ว งอก มะเขื อ
ถั่วฝักยาว ใบโหระพา ผักชี มะนาว เป็นต้น และยังมีสินค้าตัวใหม่คือ ผักสดชุด เช่น ชุดผักสดต้มยา ชุดผักสดผัด
ผักรวมมิตร ชุดผักสดเห็ดชนิดต่างๆ ชุดผักสดผัดผักบุ้ง เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนาไปปรุงอาหาร ซึ่งเป็นการ
นาเข้าผักและผลไม้สดนี้เป็นการนาเข้าจากไทยโดยตรงมายังเดนมาร์ก สาหรับสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป หรือ
อาหารแห้ง นาเข้าจากสวีเดน และเนเธอร์แลนด์ เช่น ข้าวหอมมะลิ กะทิกระป๋อง บะหมี่สาเร็จรูป ข้าวโพดอ่อน
กระป๋อง หน่อไม้กระป๋อง เครื่องแกง เครื่องปรุง เป็นต้น เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใหม่ของบริษัท ปริมาณการ
นาเข้ายังไม่มากพอ แต่คาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น และจะสามารถสั่งซื้อสินค้าโดยตรงจากผู้ส่งออกไทยเร็วๆ
นี้
3.2) บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจเป็นผู้ค้าส่ง โดยลูกค้าสาคัญคือ ห้างสรรพสินค้าใหญ่ในเดนมาร์ก Magasin du
Nord และซูปเปอร์มาร์เก็ต SuperBest และกลุ่มภัตตคารไทย จีน เวียดนาม และซูปเปอร์มาร์เก็ตเอเชียทั่ว
เดนมาร์ก
3.3) บริษัทเน้นสินค้าที่มีคุณภาพดี สด ใหม่ โดยนาเข้าสินค้าผักและผลไม้สดขนส่งมาทางอากาศ ซึ่ง
นอกจากบริษัทฯ จะนาเข้าสินค้าจากประเทศไทยแล้ว ยังนาเข้าสินค้าจากหลายประเทศทั่วโลก เช่น น้ามะพร้าว

จากฟิลิปปินส์ เครื่องดื่มจากฮ่องกง บร็อคโคลี่ และผักต่างๆ จากสเปน อิตาลี และประเทศอื่นๆ ทางยุโรปตอนใต้
เป็นต้น
3.4) สินค้าเกษตรอินทรีย์ที่บริษัทฯ นาเข้า ได้แก่ ผัก และผลไม้สด โดยนาเข้าจากเนเธอร์แลนด์ อิตาลี
และเดนมาร์กเอง โดยบริษัทฯ เคยนาเข้าจากประเทศไทย แต่ ปริมาณการนาเข้ายังไม่มากพอกับค่าใช้จ่าย จึงได้
หยุดการนาเข้าไประยะหนึ่ง แต่คาดว่าจะสามารถกลับมานาเข้าได้อีกครั้งในปีหน้า
4. ข้อเสนอแนะ
4.1) บริษัทฯ ให้ความเห็นว่า จะมีแนวโน้มการซื้อขายสินค้าจากไทย และเอเชียเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็น
สัญญานที่ดีในอนาคตในการขยายการนาเข้าผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม จากปัญหาราคาผักที่
ขยับตัวสูงขึ้น และการห้ามนาเข้าผักบางชนิดในปัจจุบัน ทาให้บริษัทฯ ยังได้หันไปนาเข้าผักสดจากประเทศกัมพูชา
เป็นการทดแทนเป็นการชั่วคราว
4.2) บริษัทฯ เปิดบริการมายาวนานกว่า 30 ปี และต้องการสินค้าจะประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น แต่เนื่องจาก
บริษัทฯ เพิ่งขยายแผนก Exotic Department จึงมีความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมกับทางสานักงานฯ เช่น
Thai Kitchen for Buyers
สานักงานส่งเสริมการค้านะหว่างประเทศ ณ กรุงโคเปนเฮเกน
เมษายน 2557

ถ่ายรูปร่วมกับ Ms. Nantana Dahl ตาแหน่ง Purchasing & Sales, Exotics Department

