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     สวสัดีครบั ก่อนอื�น ผมขอแนะนาํตัว ผมชื�อ Sung Hoon Kang
ตําแหน่ง Trade Advisor ณ Business Support Center
สาํนักงานสง่เสรมิการค้าในต่างประเทศ ณ กรงุโซล และเป�น Editor
ของ Newsletter,Trade in Korea (TIK) ฉบบัแรกนี�
    ผมได้มโีอกาสทํางานใหกั้บ สมาคมผูน้าํเขา้แหง่ประเทศเกาหลี
หรอื Korea Inporters Association (KOIMA) ตั�งแต่ป� พ.ศ.
2535 โดยสมาคม  KOIMA  จดัตั�งขึ�นในป� พ.ศ.2513 และไดร้บั
การอนญุาติจากกระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และ พลังงาน  หรอื
Ministry of Trade,Industry and Energy (MOTIE)
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         สวสัดค่ีะ ท่านผูป้ระกอบการทกุท่าน ดฉัิน (ผอ.ติ�ก) รูส้กึดใีจ
เป�นอยา่งยิ�ง ที�จะขอแนะนํา eNewsletter Trade in Korea (TIK)
ฉบบัแรกของ สาํนกังานสง่เสรมิการค้าในต่างประเทศ ณ กรงุโซล
หรอื “สคต.ณ กรงุโซล” สาํหรบั eNewsletter Trade in Korea
(TIK) ฉบบัเดอืนมนีาคม 2563  จุดประสงค์ในการจดัทํา TIK ขึ�นมา
ก็เพื�อ update สถานการณเ์ศรษฐกิจ และการค้าของเกาหลีใต้
สถานการณ์การแพรร่ะบาดของไวรสั Covid-19 ที�แพรร่ะบาดทั�วโลก
ในป�จจุบนั ขอ้มูลและเทคนคิการทําตลาด พฤติกรรมผูบ้รโิภคของ
ชาวเกาหลี ตลอดจนขอ้มูลการค้าทั�วไป และกฎระเบยีบต่างๆใน
การนาํเขา้สนิค้าที�เป�นประโยชน ์เป�นต้น

          สาํหรบัฉบบันี� ท่านจะไดรู้จ้กักับ จงัหวดั Gyeonggi ซึ�งเป�น
จงัหวดัที�สาํคัญ ตั�งอยูร่อบกรงุโซล มอํีานาจในการบรหิาร และ
จดัสรรงบประมาณของจงัหวดัเอง ประกอบดว้ยเมอืงที�สาํคัญถึง
28 เมอืง ซึ�งหนึ�งในเมอืงสาํคัญเหล่านี� คือ เมอืงอันซาน ซึ�งเป�น
เมอืงที�มศัีกยภาพในการขยายตลาดสนิค้าไทยอีกเมอืงหนึ�ง เพราะมี
กลุ่มแรงงานชาวเอเชยี ไดแ้ก่ ไทย ฟ�ลิปป�นส ์เวยีดนาม กัมพูชา และ
ลาว อาศัยอยูจ่าํนวนมาก เนื�องจากเป�นเมอืงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
นอกจากนี� มบีทความที�นา่สนใจเกี�ยวกับรสนยิมการเลือกซื�อสนิค้า
ของชาวเกาหลี อาทิ เครื�องดื�ม และขนมขบเคี�ยว ตลอดจน โอกาส
ของขา้วไทยในการเขา้รว่มประมูลขา้วของเกาหลี ในป� 2563 รายชื�อ
ผูน้าํเขา้สนิค้าอาหาร และสดุท้ายขอแนะนําหน่วยงานสาํคัญของ
เกาหลี คือ สมาคมผูนํ้าเขา้เกาหลี หรอื Korea Importers
Association (KOIMA)......พวกเราพรอ้มใหคํ้าแนะนาํทกุท่าน ใน
การเจาะตลาดเกาหลีนะคะ....
                                                                                            

ขอบคณุค่ะ...ไวพ้บกันใหมฉ่บบัหนา้นะคะ
                                        ผอ.ติ�ก

                                             Executive Editor
                                              director@thaitrade.kr
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สาํนกังานสง่เสรมิการค้าในต่างประเทศ  ณ กรงุโซล
Executive Editor



        กระทรวงเศรษฐกิจและการคลังเกาหลีใต้
คาดการณ์วา่เศรษฐกิจเกาหลีใต้จะฟ�� นตัวกลับ
มาในป� 2563 ที� 2.4% เนื�องจากการขยายตัว
ของการสง่ออกและการลงทนุ ในทางกลับกัน
สถาบนัต่างๆจากทั�งในและนอกประเทศเกาหลี
กลับคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของ
เกาหลีใต้ป� 2563 ไวตํ้�ากวา่ของรฐับาลเกาหลี
เล็กน้อยโดย Korea Development Institute
(KDI), OECD และ IMF คาดการณ์การ
เติบโตของป� 2563 ไวที้� 2.3%, 2.3% และ
2.2% ตามลําดับ ทางด้านคลังสมอง (think
tanks) ของเอกชนกับธนาคารเพื�อการลงทนุ
ในต่างประเทศคาดการณ์ไวตํ้�ากวา่ 2.0% ทั�งนี�
ทางการทรวงฯคาดวา่การค้าระหวา่งประเทศจะ
ฟ�� นตัวในป� 2563 เนื�องจากคาดวา่ของวงจร
ธุรกิจสาํหรบัอุตสาหกรรมเซมคิอนดกัเตอรทั์�ว
โลกจะมกีารปรบัตัวดีขึ�น
      องค์การการค้าโลกหรอื WTO คาดการณ์
วา่การค้าโลกจะปรบัตัวเพิ�มขึ�น 1.2% ในป�
2562 และ 2.7% ในป� 2563 ตามลําดับ,
องค์กร World Semiconductor Trade
Statistics (WSTS) รายงานการคาดการณ์วา่
รายได้ของอุตสาหกรรมชพิทั�วโลกจะเพิ�มขึ�น
5.9% ในป� 2563 หลังจากที�หดตัว ลง12.8%
ในป� 2562

       รฐับาลเกาหลีใต้มแีผนจะขยายนโยบาย
สวสัดกิารรฐัฯใหแ้ก่ประชาชนผูม้รีายไดน้อ้ยได้
เขา้มามสีว่นรว่มในการใชจ้า่ยของผูบ้รโิภค
ดว้ยวธิกีารต่างๆ เชน่ การเพิ�มเงินบาํนาญ
สาํหรบัผูส้งูวยัและเพิ�มสทิธปิระโยชนส์าํหรบัผู้
ที�ไมไ่ดร้บัสทิธเินื�องจากเป�นผูย้ากไร ้มกีารคาด
การณเ์งินเฟ�อสาํหรบัราคาผูบ้รโิภคซึ�งถกูตั�ง
ไวที้� 1.0% สาํหรบัป� 2563 เพิ�มขึ�นจากที�เคย
คาดการณไ์วเ้มื�อป� 2562 ราว 0.4%
เนื�องจากพชืผลทางการเกษตรจะไดร้าคาดี
ยกเวน้นํ�ามนัดบิโลกที�จะมรีาคาถกูลง
 อยา่งไรก็ตามมกีารคาดการณว์า่จาํนวน
ตําแหนง่งานจะเพิ�มขึ�น 250,000 ตําแหนง่ใน
ป� 2563 ซึ�งลดลง 30,000 ตําแหนง่จากที�เคย
คาดการณไ์วเ้มื�อป� 2562 และอัตราการจา้ง
งานสาํหรบัผูที้�มอีายุระหวา่ง 15 – 64 ป� จะอยู่
ที� 67.1% ในป� 2563 สงูกวา่ที�เคยคาดการณ์
ไวที้� 66.8% เมื�อป� 2562

        นอกจากนี�ยงัมกีารคาดการณ์วา่การสง่
ออกจะเพิ�มขึ�น 3.0% ในป� 2563 หลังจากที�ทรดุ
ฮวบลง 10.9% เมื�อป� 2562 และการนาํเขา้จะ
เติบโตขึ�น 2.5% ในป� 2563 หลังจากที�ลดลง
6.4% เมื�อป� 2562 และดลุบญัชเีดนิสะพดัของป�
2563 มกีารคาดการณว์า่จะเกินดลุที� 5.95 หมื�น
ล้านเหรยีญสหรฐัฯซึ�งสงูกวา่ค่าประมาณการณ์
ของป� 2562 ที�ตั�งไว ้ 5.8 หมื�นล้านเหรยีญ
สหรฐัฯ,การลงทนุในโรงงานคาดการณ์วา่จะเพิ�ม
ขึ�น 5.2% ในป� 2563 หลังจากที�ลดลง 7.7%
เมื�อป� 2562 และบรษัิทผูผ้ลิตชพิในเกาหลีใต้คาด
วา่จะมกีารใชเ้งินทนุเพิ�มขึ�นในวงจรเศรษฐกิจชว่ง
ขาขึ�นป� 2563
  หลังการหารอืรว่มกับภาคเอกชนรฐับาล
เกาหลีใต้วางแผนอุดหนนุบรษัิทเอกชนต่างๆเพื�อ
ขยายการลงทนุมูลค่า 10 ล้านล้านวอน (8.6 พนั
ล้านเหรยีญสหรฐัฯ) ในป� 2563 สาํหรบัการ
ลงทนุดา้นการก่อสรา้งป� 2563 คาดวา่จะลดลง
2.2% ลดลงจาก 4.0% ที�เคยคาดการณ์ไวเ้มื�อป�
2562 นอกจากนี�ในป� 2563 รฐับาลยงัวางแผน
จะเพิ�มการลงทนุผา่นสถาบนัต่างๆของภาครฐัคิด
เป�นมูลค่า 60 ล้านล้านวอน (5.15 หมื�นล้าน
เหรยีญสหรฐัฯ)เพิ�มขึ�นจาก 55 ล้านล้านวอน
(4.72 หมื�นล้านเหรยีญสหรฐัฯ) เมื�อป� 2562
ทั�งนี�การบรโิภคของภาคเอกชนซึ�งเป�นอีกป�จจยั
หนึ�งในการขบัเคลื�อนเศรษฐกิจนั�นคาดวา่จะปรบั
ตัวเพิ�มขึ�นเป�น 2.1% ในป� 2563

South Korea Economic Forecast in 2020
ค า ด ก า รณ์ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ป ร ะ เ ท ศ เ ก า ห ลี ใ ต้ ใ น ป�  2 5 6 3

มูลค่าการค้าไทยระดับโลก
ประจาํป� 2562

มูลค่าการค้าระหวา่งประเทศไทยและ
ประเทศเกาหลีใต้ ประจาํป� 2562



GYEONGGI
จังหวัดที�ได้รับความนิยมที�สุดในประเทศเกาหลีใต้

 

ประวติั

       จังหวัด Gyeonggi เป�นจังหวัดที�อยู่รอบๆเมืองหลวง
ของประเทศเกาหลีหรือกรุงโซล ซึ�งถือเป�นจังหวัดที�ได้รับ
ความนิยมสูงสุดโดยมีประชากรอาศัยอยู่ถึง 13 ล้านครัว
เรือน หรือมากกว่า 1 ใน 5 ของประชากรทั�งหมดในประเทศ
เกาหลี 
        จังหวัด Gyeonggi ถือเป�นจังหวัดที�มีความสาํคัญมา
ตั�งแต่ 18 ป�ก่อนคริสตกาลช่วงที�ประเทศเกาหลียังแบ่งเป�น
3 ราชอาณาจักร และยังคงเป�นเมืองที�มีความสาํคัญอย่าง
มากในด้านการท่องเที�ยว ธุรกิจ เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี
ของประเทศเกาหลีจวบจนป�จจุบัน 

เศรษฐกิจและธุรกิจ

     จังหวัด Gyeonggi ถือเป�นศูนย์กลางสาํหรับ
อุตสาหกรรมของประเทศเกาหลีใต้รวมทั�งยังเป�นบริเวณที�ตั�ง
ของอุตสาหกรรมหลากหลายชนิดนับตั�งแต่อุตสาหกรรมหนัก
หรือ heavy industry ได้แก่อุตสาหกรรมประเภทเคมีภัณฑ์
เหล็ก อิเล็กทรอนิกส์ และเครื�องจักรไปจนถึงอุตสาหกรรมสิ�ง
ทอ, IT, ฟาร์ม,ปศุสัตว์ และประมง     
             นอกจากนี�บริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางมากกว่า 
1 ส่วน 4 ของประเทศเกาหลียังตั�งอยู่ที�จังหวัดแห่งนี�ด้วย ซึ�ง
เรียกได้ว่าจังหวัด Gyeonggi มีความสาํคัญทางด้านการ
ขยายเศรษฐกิจของประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงเหนือมากขึ�นเรื�อยๆ 5 เหตุผลที�ควรเลือกลงทุน

จังหวัด Gyeonggi ตั�งอยู่ที� จุดศูนย์กลางของคาบสมุทร
เกาหลี มีระบบคมนาคมที�เอื� ออํานวยต่อการขนส่งสินค้า
 มีกลุ่มเทคโนโลยีที�ทันสมัย (Techno Valley) 4แห่ง
 อยู่ในประเทศฝ�� งเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ที�มีจาํนวน
ผู้บริโภคมหาศาล 
โครงสร้างคมนาคมที�สมบูรณ์แบบเชื� อมต่อกับจังหวัด
และเมืองอื� นๆทั�วประเทศเกาหลีใต้
มีทรัพยากรมนุษย์ที�น่าทึ�ง ซึ�งเชี�ยวชาญในหลายแขนง

1.

2.
3.

4.

5.



Fighting with COVID-19
ส ถ า น ก า รณ์ แ ล ะ ผ ล ก ร ะ ท บ ข อ ง ไ ว รั ส  C O V I D - 1 9  ใ น ป ร ะ เ ท ศ เ ก า ห ลี ใ ต้

อ้างอิงตัวเลขจาํนวนผู้ป�วยที�ยืนยันการติดเชื�อในประเทศ
เกาหลีใต้ ณ วันที� 15 มีนาคม 2563
ผู่ป�วยที�ยืนยันการติดเชื�อ 8,162 ราย

เสียชีวิต 75 ราย
รักษาหายแล้ว 834 ราย

      
           1.ณ วนัที� 6 ม.ีค. 63 เกาหลีใต้พบผูติ้ดเชื�อไวรสั COVID-
19 จาํนวน 6,593 ราย รกัษาหายแล้วจาํนวน 108 ราย และเสยีชวีติ
จาํนวน 42 ราย และมจีาํนวนผูติ้ดเชื�อเพิ�มในวนัที� 6 ม.ีค. 63 จาํนวน
518 ราย 5 ม.ีค. 63 จาํนวน 438 ราย 4 ม.ีค. 63 จาํนวน 516 ราย
และ 3 ม.ีค. 63 จาํนวน 600 ราย ตามลําดบั ผูติ้ดเชื�อรายใหม่
ประมาณ 60% เป�นผูที้�มสีว่นเกี�ยวขอ้งกับลัทธ ิ Shincheonji ใน
เมอืง Daegu สว่นผูเ้สยีชวีติจาํนวน 42 ราย สว่นใหญ่เป�นผูป้�วยสงู
อายุที�มโีรคประจาํตัวอยูก่่อนที�จะมาติดเชื�อไวรสั COVID-19
   2.เมื�อวนัที� 5 ม.ีค. 63 รฐับาลเกาหลีใต้ประกาศให้
จ.Gyeongsang เป�นเขตควบคมุพเิศษถัดจากเมอืง Daegu และ
เขต Cheongdo ทางรฐับาลกลางเกาหลีใต้จะสง่ทรพัยากรทางการ
แพทยแ์ละเจา้หน้าที�ไปยงัพื�นที�ดงักล่าวเพิ�มเติม
           3.เมื�อวนัที� 5 ม.ีค. 63 รฐับาลญี�ปุ�นประกาศวา่ผูที้�เดินทาง
จากเกาหลีใต้และจนีเขา้สูญี่�ปุ�นระหวา่งวนัที� 9-31 ม.ีค. 63 จะต้องถกู
กักตัวเพื�อรอดอูาการของโรคในสถานที�ที�ทางการญี�ปุ�นจดัไวใ้หเ้ป�น
ระยะเวลา 2 สปัดาหแ์ละงดการเดนิทางดว้ยระบบขนสง่สาธารณะ
นอกจากนี�ญี�ปุ�นยงัมแีผนจะยกเลิกฟรวีซีา่ 90 วนัสาํหรบัชาว
เกาหลีใต้ในชว่งระยะเวลาดงักล่าวอีกดว้ย

สถานการณไ์วรสั COVID-19
ในประเทศเกาหลีใต้

        การแพรร่ะบาดของเชื�อไวรสั COVID-19 สง่ผลกระทบต่อการ
ขายสนิค้าทั�วโลกมใิชเ่พยีงแต่ประเทศจนีเท่านั�นแต่ยงัสง่ผลกระทบต่อ
ธุรกิจต่างๆในเกาหลีใต้ดังนี�บรษัิทชปิป�� งไมส่ามารถดําเนินการได้ตาม
ปกติ,การเดินเรอืเฟอรร์ี�บนเสน้ทางระหวา่งเกาหลีใต้–จนี, เกาหลีใต้–
ญี�ปุ�น มจีาํนวนผูโ้ดยสารระหวา่งวนัที� 1–26 ก.พ. 63 ลดลงมากกวา่
80% เมื�อเทียบกับป� 62, เมื�อเดือนก.พ. 63 บรษัิท Hyundai และ
KIA ขายรถยนต์ที�ผลิตจากโรงงานในประเทศจนีได้เพยีง 3,000 คัน
ลดลง 95% เมื�อเทียบกับ 60,049 คันที�เคยขายได้เมื�อเดือน ก.พ. 62
นอกจากนี�ยงัมกีารคาดการณ์วา่ สมารท์วอทช,์ โน้ตบุค คอมพวิเตอร์
และหน้าจอมอนิเตอรจ์ะเติบโตขึ�นในอัตราที�ชา้ลงอีกทั�งผูผ้ลิตชพิใน
เกาหลีใต้ก็จะได้รบัผลกระทบเนื�องจากจนีคือตลาดหลักในการสง่ออก
ของเกาหลีใต้และการสง่ออกชพิคิดเป�น 18% ของการสง่ออก
ทั�งหมดในเดือน ก.พ. 63 อยา่งไรก็ตามจากการแพรร่ะบาดอยา่ง
รุนแรงของเชื�อไวรสัดังกล่าวสง่ผลใหร้ฐับาลเกาหลีใต้พยายามจะเพิ�ม
อุปทานที�มต่ีอหน้ากากอนามยัภายในประเทศแต่ยงัไมเ่พยีงพอต่อ
ความ ต้องการของประชาชนที�มาเขา้แถวเพื�อรอซื�อหน้ากากอนามยัใน
จุดที�รฐับาลกําหนดเป�นระยะเวลานานหลายชั�วโมงจนเกิดความไมพ่อใจ
เป�นอยา่งมาก

ผลกระทบจากไวรสั
COVID-19



Product Report
สาํรวจสินค้าไทยในตลาดเกาหลี

 

          ตลาดเครื�องดื�มของเกาหลีใต้นั�น ยงัมขีนาดเล็กมากหาก
เปรยีบเทียบกับตลาดเครื�องดื�มของสหรฐัอเมรกิา โดยเครื�องดื�ม
ในตลาดเกาหลีแบง่ออกเป�น 2 ประเภท คือ เครื�องดื�มผสมโซดา
และเครื�องดื�มไมผ่สมโซดา โดยเกาหลีจะนยิมบรโิภคเครื�องดื�ม
แบบไมผ่สมโซดามากกวา่แบบผสมโซดา 
         นอกจากนี� ตลาดเครื�องดื�มเพื�อสขุภาพ มแีนวโนม้ในการ
เจรญิเติบโตอยา่งมาก เนื�องจากกระแสความนยิมบรโิภคอาหาร
เพื�อสขุภาพ สาเหตสุาํคัญอีกประการหนึ�งคือการเปลี�ยนแปลง
ไลฟ�สไตล์เป�นสงัคมครอบครวัเดี�ยวของประเทศเกาหลี (Single
Household) ทําใหต้ลาดเครื�องดื�มมกีารพฒันาไปตามตลาด
ครอบครวัเดี�ยวมากขึ�น สว่นมากจะจาํหนา่ยเครื�องดื�มที�มรีาคาไม่
แพงมาก ขนาดเล็กสาํหรบัรบัประทานคนเดยีว และมจุีดสาํคัญ
คือเรื�องสขุภาพ
          สาํหรบันา้ํดื�มจากประเทศไทยที�สง่ออกไปยงัตลาดเกาหลี
มศัีกยภาพและไดร้บัความนยิมพอสมควร สว่นมากมทัี�งนา้ํผกั
ชนดิต่างๆ และนา้ํผลไมห้ลายรส นา้ํมะพรา้วหลากหลายรปูแบบ
เชน่ นา้ํมะพรา้วออกานกิส ์นา้ํมะพรา้วนา้ํหอม นา้ํมะพรา้วผสมวุน้
นอกจากนี� เกาหลียงัมเีทรนดใ์หมใ่นการดื�มนมมะพรา้วจากไทย ที�
เริ�มเขา้มาทําตลาดมากขึ�น

เครื�องดื�ม

           ตลาดขนมขบเคี�ยวในประเทศเกาหลีเติบโตอยา่งต่อเนื�อง
อุตสาหกรรมขนมเกาหลีใต้ในขณะนี� มแีนวโนม้ในการพฒันา
ผลิตภัณฑ์ขนม โดยมุง่เน้นใหผู้บ้รโิภคมคีวามรูส้กึที�ดกัีบสิ�งที�เคย
รบัประทานมาก่อนในอดีต ซึ�งผูบ้รโิภคจะคุ้นเคยและรูจ้กัมากกวา่
รสชาดใหม ่ แนวโนม้ล่าสดุในประเทศเกาหลีคือการปรบัขนาดและ
ทรงบรรจุภัณฑ์ใหเ้ล็กลง สะดวกต่อการหยบิมารบัประทานดว้ยมอื
เดยีว โดยขนมประเภทนี�มกัถกูเรยีกวา่ขนมแบบ One-Hand
Snack ซึ�งเป�นลักษณะใหมต่ามพฤติกรรมผูบ้รโิภควยัหนุม่สาวที�
ใชโ้ทรศัพท์มอืถือตลอดเวลา นอกจากนี�ยงัเป�นการปรบัเขา้กับ
สงัคมครอบครวัเดี�ยวของประเทศเกาหลี ที�นิยมบรโิภคขนมใน
ขนาดเล็กเพยีงพอ่ต่อการบรโิภคเพยีงคนเดยีวอีกดว้ย
           นอกเหนอืจากการพฒันาบรรจุภัณฑ์ของสนิค้าขนม
ขบเคี�ยวแล้ว ป�จจุบนัแนวโนม้การบรโิภคของเกาหลีใต้ยงัใหค้วาม
สาํคัญกับบรรจุภัณฑ์สนิค้าอาหารและเครื�องดื�มในภาพรวมมากขึ�น
โดยใหค้วามสนใจกับบรรจุภัณฑ์ในลักษณะที�เป�น Environmental
Freindly  และควรจะต้องนาํกลับมา Recycle ได ้ดงันั�น ผูผ้ลิต/
ผูส้ง่ออกจงึควรพจิารณาปรบัเปลี�ยนบรรจุภัณฑ์ของสนิค้าอาหาร
และเครื�องดื�มใหเ้หมาะสม โดยนาํป�จจยัในทกุดา้นมาพจิารณาเพื�อ
ปรบัปรงุและพฒันาสนิค้าของตนเองใหเ้ขา้ถึงผูบ้รโิภคในแต่ละ
ตลาดเป�าหมายได้อยา่งเหมาะสม

ขนมขบเคี�ยว



ขา้ว
 

     ตามที�รฐับาลไทย โดยกรมเจรจาการค้าระหวา่งประเทศ กระทรวง
พาณิชย ์ ได้เจรจาหารอืรว่มกับผูส้ง่ออกขา้วจาก 4 ประเทศ ได้แก่
สหรฐั จนี ออสเตรเลีย และเวยีดนาม ในการยื�นขอ้เสนอไปยงัรฐับาล
เกาหลีในการปรบัเปลี�ยนกฎระเบยีบในการประมูลการนําเขา้ขา้ว โดย
ใหม้กีารจดัสรรโควต้าเป�นรายประเทศ ซึ�งไดม้กีารลงนามความตกลง
จดัสรรโควตาขา้ว ภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก (WTO) ระหวา่ง
เกาหลี กับ ไทย ออสเตรเลีย จนี สหรฐัฯ และเวยีดนาม เมื�อปลาย
เดือนธนัวาคมที�ผา่นมา โดยในสว่นของไทยไดร้บัจดัสรรโควตาสง่
ออกขา้วไปเกาหลีใต้ ในปรมิาณ 28,494 ตันต่อป� อัตราภาษีรอ้ยละ 5
เริ�มตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม 2563 นับเป�นโอกาสที�ไทยจะสามารถ
ขยายการสง่ออกขา้วไปยงัเกาหลีใต้ไดเ้พิ�มขึ�น นอกจากโควตาเฉพาะ
รายประเทศที�เกาหลีใต้จดัสรรใหแ้ก่ไทยแล้วเกาหลีใต้ยงัได้จดัสรร
โควตารวมที�เกาหลีใหแ้ก่ทกุประเทศภายใต้ WTO อีกปรมิาณ
20,000 ตันต่อป� อัตราภาษีในโควตารอ้ยละ 5 ซึ�งทกุประเทศ รวมทั�ง
ไทย สามารถใชป้ระโยชน์จากโควตารวมนี�ได ้ ทั�งนี�หากต้องการนาํเขา้
ขา้วนอกเหนือจากโควต้าดงักล่าว รฐับาลเกาหลีจะเรยีกเก็บเสยีภาษี
สงูถึง รอ้ยละ 513
        สาํนกังานสง่เสรมิการค้าในต่างประเทศ ณ กรงุโซล กรมสง่
เสรมิการค้าระหวา่งประเทศ ไดแ้จง้กําหนดการประมูลขา้วของหนว่ย
งาน Agriculture Trade Center (aT Center) ซึ�งเป�นหนว่ยงานที�
จดัประมูลขา้วของเกาหลีไดป้ระกาศกําหนดการประมูลขา้วแบบราย
ประเทศ (Tariff Rate Quota: TRQ) ประจาํป� 2563 ซึ�งสามารถสรุป
ได้ดังนี� 
     1. กําหนดการเป�ดประมูลขา้วประจาํป� 2563 แบง่ออกเป�น 2 ชว่ง 
     ·  ชว่งครึ�งป�แรกของป� 2563 ไดป้ระกาศตารางการประมูลใน
เดือน มกราคม มนีาคม และพฤษภาคม 
     · ชว่งครึ�งหลังของป� 2563 ผูป้ระมูลจะต้องยื�นประมูลอีก 2-3
ครั�ง โดยขึ�นกับสถานการณ์ของผลผลิตขา้วภายในประเทศ
      2. ปรมิาณขา้วที�เป�ดประมูลในรปูแบบ Tariff Rate Quota
:TRQ
      · ชว่งครึ�งแรกของป� รฐับาลเกาหลีมแีผนในการสั�งซื�อ รอ้ยละ 50
ของปรมิาณ 408,000 ตัน รวมทั�งปรมิาณโควต้าขา้วที�ประมูลจาก
รายประเทศ
      · โควต้าการประมูลขา้วแบบรายประเทศ Country Specific
Quota : CSQ ประจาํป� 2563 มรีายละเอียด ดงันี�

     ขั�นตอนสาํหรบัผูส้ง่ออกไทยเขา้รว่มการประมูลขา้วของรฐับาลเกาหลี
ของหนว่ยงาน aT Center นั�น ผูน้าํเขา้เกาหลี จะต้องเป�นผูย้ื�นประมูลใน
แต่ละครั�งตามการประกาศของหนว่ยงาน aT Center ในแต่ละรอบ โดย
จะมกีารระบุรายละเอียด เรื�องกําหนดเวลาการประมูล ประเภท และ
ปรมิาณของขา้ว  ในการประกาศรายละเอียดในเวปไซท์ของ aT Center
ก่อนล่วงหนา้ ซึ�งถ้าผูนํ้าเขา้เกาหลีประสงค์จะประมูลในสว่นโควต้าของ
ประเทศไทย ผูนํ้าเขา้เกาหลีจะต้องเป�นผูย้ื�นประมูลต่อรฐับาลเกาหลี โดย
มกีารเจรจาการค้ากับผูส้ง่ออกของไทยในเรื�องราคา ประเภทของขา้วที�
รฐับาลเกาหลีกําหนดและปรมิาณไวแ้ล้ว  ทั�งนี�สว่นมากขา้วที�เป�ดประมูล
สาํหรบัประเทศไทย เป�นขา้วประเภท Non-Glutinous Brown Rice
Long Grain เพื�อใชใ้นอุตสาหกรรม ไมใ่ชเ่พื�อการบรโิภค ผูส้ง่ออกที�
สนใจในการเขา้รว่มประมูลขา้วในเกาหลี สามารถสอบถามรายชื�อผูนํ้าเขา้
ขา้วได ้โดยติดต่อสอบถามมายงั สาํนักงานสง่เสรมิการค้าในต่างประเทศ
ณ กรงุโซล อีเมล์ : info@thaitrade.kr

 รวม 388,700 MT
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Korea Importers Association (KOIMA)
สมาคมผู้นําเข้าแห่งเกาหลี

 

          สมาคมผูนํ้าเขา้เกาหลี Korea Importers Association
(KOIMA) ก่อตั�งขึ�น เมื�อป� พ.ศ. 2513 ภายใต้การกํากับดแูลของ
Ministry of Knowledge Economy ป�จจุบนัมสีมาชกิเป�นผูป้ระกอบ
การนําเขา้กวา่ 8,500 บรษัิท และเป�นสมาคมเดยีวในเกาหลีใต้ที�เนน้
การสง่เสรมิการนาํเขา้จากต่างประเทศ
          KOIMA เป�นหนว่ยงานที�มบีทบาทสาํคัญในการพฒันา
เศรษฐกิจของเกาหลีใต้ ซึ�งเป�นประเทศที�มทีรพัยากรจาํกัด จาํเป�น
ต้องนําเขา้ทรพัยากรจากต่างประเทศมาผลิตสนิค้าเพื�อใชใ้นประเทศ
และสง่ออก และต่อมาไดข้ยายไปสูก่ารนําเขา้สนิค้าสาํเรจ็รปูเพื�อมา
ป�อนตลาดเกาหลีใต้ด้วย จงึนับวา่เป�นหน่วยงานที�ชว่ยสง่เสรมิการค้า
ระหวา่งเกาหลีใต้และประเทศคู่ค้าต่างๆ กิจกรรมสาํคัญที� KOIMA
ดําเนินการ ในแต่ละป� ได้แก่

การแนะนาํผูผ้ลิต/ผูส้ง่ออกที�เชื�อถือไดใ้นต่างประเทศแก่ผูนํ้าเขา้
เกาหลี
การจดักิจกรรมจบัคู่เจรจาการค้า 
การจดัคณะผูซ้ื�อ Buying Mission เดนิทางไปเจรจาการค้าใน
ต่างประเทศ
การจดังานแสดงสนิค้านําเขา้ (Import Goods Fair, IGF) 
การอบรมแก่นักธุรกิจจากต่างประเทศ
การติดตามและประกาศขอ้มูลราคาสนิค้าวตัถดุบิต่างๆ เป�นต้น

        KOIMA เป�นหนว่ยงานที�มคีวามสมัพนัธที์�ดกัีบประเทศไทยมา
โดยตลอดทั�งกับกรมสง่เสรมิการสง่ออกและสาํนกังานสง่เสรมิการ
ค้าในต่างประเทศ ณ กรงุโซล โดยไดจ้ดักิจกรรมรว่มกันมาอยา่งต่อ
เนื�อง เชน่ การจดัคณะผูซ้ื�อเดนิทางมาประเทศไทยใน ป� พ.ศ. 2553,
การเดนิทางรว่มกับคณะผูแ้ทนระดบัสงูของเกาหลีเยอืนประเทศไทย
ในป� 2554 และล่าสดุในเดอืนมกราคม 2555 ไดร้ว่มกับกรมสง่เสรมิ
การสง่ออกจดักิจกรรม On-Line B2B Business Matching การ
จบัคู่เจรจาการค้าผา่นระบบ Internet On-Line ไดร้บัความสาํเรจ็
เป�นอยา่งดี
          การลงนามในบนัทึกความเขา้ใจระหวา่งกรมสง่เสรมิการสง่
ออก และ KOIMA จะนําไปสูค่วามรว่มมอืที�ใกล้ชดิกันมากขึ�น ระหวา่ง
กรมฯซึ�งเป�นหนว่ยงานหลักในการสง่เสรมิการสง่ออกของไทยและ
KOIMA ซึ�งเป�นหนว่ยงานหลักในการสง่เสรมิการนําเขา้ของเกาหลีใต้
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