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ส านกังานส่งเสรมิการคา้ระหวา่งประเทศ ณ กรุงโซล 
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----------------------------------------------------------------------------------- 
1.ข้อมูลบุคคล-องค์กรที่เข้าพบ 
 1. Mr. Kwang-hee Hong ตำแหน่ง: Chairman 
    Mr. Simon Sung-Soo Park ตำแหน่ง: Executive Standing Vice Chairperson 
        Mr. Joong-hyun Jough             ตำแหน่ง: Executive Director 
        Ms. Jessie Jo             ตำแหน่ง: Junior Manager 
 ชื่อ: สมาคม KOIMA (Korea Importers Association)  
 ที่อยู่ :  169, Bangbae-ro, Seocho-gu, Seoul 
 โทรศัพท์ : +82 (02) 6677 3665 
     แฟกซ์ :  +82 (02) 749 1830 
2. รายละเอียดบริษัท/องค์กร 
 2.1 ก่อตั้งเมื่อ : ปี 1970 
     2.2 ประวัติความเป็นมา: สมาคม KOIMA เป็นสมาคมผู้นำเข้าและส่งออกสินค้าในประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งทาง

สมาคมเป็นผู้สนับสนุนองค์กรและบริษัทนำเข้าและส่งออกสินค้าระดับนานาชาติ ทางสมาคมยังร่วมมือกับบริษัท

และองค์กรในต่างประเทศมากมาย อาทิ ลาว มาเลเซีย สิงคโปร์ อาร์เจนติน่า เปรู สหรัฐ เป็นต้น 

 2.3 ประเภทของกิจการ 
 ( ) โรงงานผู้ผลิต ( ) ผู้ส่งออก ( ) ผู้นำเข้า ( ) ผู้ขายส่ง 
 ( ) ผู้ขายปลีก ( ) บริษัทตัวแทน ( ) ห้างสรรพสินค้า ( ) ห้างสรรพสินค้าเฉพาะ 
 (/) องค์กรระหว่างประเทศ (/) องค์กรทางการค้า (/) องค์กรไม่แสวงหากำไร 
 ( ) อ่ืน ๆ  
 2.4 สินค้าและบริการของบริษัท/องค์กร : 
  - สนับสนุนองค์กรและบริษัทผู้นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมายังเกาหลีใต้ 
3. สินค้าและบริการทีน่ำเข้าและสนใจจากประเทศไทย: - 
4. สรุปผลการหารือ/เข้าพบ  
   4.1 สคต. ณ กรุงโซล และเอกอัครราชทูต ไปเยี่ยมคารวะประธานสมาคมผู้นำเข้าเพ่ือหารือการพัฒนาช่อง
ทางการส่งเสริมการค้าระหว่างไทยและเกาหลี และแลกเปลี่ยนสถานการณ์ตลาดและกิจกรรมส่งเสริมสินค้าและ
บริการของไทยมากข้ึนในช่วงโควิด ทางสมาคม KOIMA แจ้งมาว่า สมาคมฯ ตัดสินใจแล้วว่า สมควรเปลี่ยนรูปแบบ



สคต. ณ กรุงโซล 

วนัท่ี 3 กรกฎาคม  2563 

การจัดงานแสดงสินค้า Import Goods Fair สำหรับปีนี้ให้เป็น Virtual Exhibition ซ่ึงสมาคม KOIMA เป็นผู้จัด
งานแสดงสินค้าสำหรับสินค้านำเข้าเฉพาะและได้จัดมานานกว่า 17 ปีที่ผ่านมา  สำหรับงานแสดงสินค้า Import 
Goods Fair (Virtual Exhibition) ปีนี้ สมาคมฯ จะเชิญชวนผู้ประกอบการจากแต่ละประเทศมาเข้าร่วมเจรจา
การค้าในออฟไลน์ และทางออนไลน์ด้วยกัน คาดการณ์ว่า น่าจะสามารถจัดขึ้นได้ต้นเดือนกันยายนนี้  
 4.2 ประธาน Mr. Kwang-hee Hong อยากไปเยี่ยมคารวะท่านทูต พร้อมกับผู้แทนสมาคมฯ เพื่อกระชับ
ความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นมากขึ้น แม้ว่าวิกฤตโควิด-19 ส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจและตลาดอย่างสูงและทำ
ธุรกิจลำบาก และ จะช่วยประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลรายชื่อร้าน Thai Select พร้อมกิจกรรม "Aroi Jung" 
ที่ได้ร่วมมือกับร้านอาหาร Thai Select 24 แห่ง ทั่วประเทศ ให้สมาชิกสมาคมฯผ่านช่องออนไลน์ของสมาคมใน
โอกาสถัดไป 
     4.3 เนี่องจากสมาคม KOIMA เป็นหน่วยงานใกล้ชิดกับ กระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และพลังงานเกาหลี 
(Ministry of Trade, Industry and Energy) ผอ. สคต ณ กรุงโซล จึงขอความร่วมมือจากสมาคม KOIMA ในการ
ผลักดันและกระตุ้นให้เกิดการค้าระหว่างไทย-เกาหลี โดย Mr. Joong-hyun Jough จากสมาคม KOIMA ยินดีที่
จะช่วยประสานกับแผนก FTA Implementation ให้ต่อไป 
     4.4 สคต ณ กรุงโซล มีความเห็นว่า ถ้าเราจะร่วมมือการจัด Webinar เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ตลาด

ระหว่างนักธุรกิจไทยและนักธุรกิจเกาหลีในช่วงสถานการณ์โควิด-19 หรือจัดทำ Online Business Matching 

สำหรับสินค้าที่มีศักยภาพในตลาดเกาหลี จะมีประโยชน์ของการติดตามตลาดอย่างต่อเนื่อง และสามารถวางแผน

โครงการต่างๆ ล่วงหน้าได้ด้วย 

  

ภาพบรรยากาศการหารือระหว่างสคต. ณ กรุงโซล  เอกอัครราชทูต และประธาน KOIMA  
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ภาพบรรยากาศการหารือระหว่างสคต. ณ กรุงโซล  เอกอัครราชทูต และประธาน KOIMA (ต่อ) 

 
นามบัตรของประธาน Mr. Kwang-hee Hong รองประธาน Mr. Simon Sung-Soo Park และ Executive 

Director Mr. Joong-hyun Jough จาก KOIMA 

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


