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สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล 
รายงาน Business Creation and Networking 
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----------------------------------------------------------------------------------- 

1.ข้อมูลบุคคล-องค์กรที่เข้าพบ 
Mr. Michael Lim   ตำแหน่ง  Managing Director 
ชื่อ : Hyolim Limited 
ที่อยู่ : #623 14 DOGOGRO-1GIL, GANGNAM-GU, SEOUL 06253 KOREA 
โทรศัพท์ : +82 2 565 8611  โทรสาร: +82 2 565 8610 
Website: http://www.hyolimltd.com/  

2. รายละเอียดบริษัท/องค์กร 
2.1 ก่อตั้งเมื่อ : 1984 
2.2 ประวัติความเป็นมา: บริษัท Hyolim Limited เป็นบริษัทผู้นำเข้าข้าว  
2.3 ประเภทของกิจการ 

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

2.4 สินค้าและบริการของบริษัท/องค์กร : สินค้าเกษตรกรรม สินค้าอาหาร 
 

3. สินค้าและบริการที่นำเข้าและสนใจนำเข้าจากประเทศไทย: ข้าวหอมมะลิ 

4. สรุปผลการหารือ/เข้าพบ:  
Mr. Michael Lim ตำแหน่ง Managing Director บริษัท Hyolim Limited เป็นผู้นำเข้าสินค้าเกษตรกรรม และ

สินค้าอาหารจากไทยเข้ามากระจายไปยัง Foodservice ต่างๆ ในเกาหลีใต้ แต่เดิมบริษัทฯ  มีประสบการณ์ในการเข้า
ร่วมประมูลนำเข้าสินค้าเกษตรกรรมหลายชนิดจากไทยเข้ามากระจายในตลาดเกาหลีใต้  ในการหารือครั้งนี้ Mr. 
Michael Lim แจ้งข้อมูลว่า ปัจจุบันมีแผนที่จะนำเข้า ข้าวหอมมะลิแบบปรุงสุก จากไทย มากระจายสินค้าไปยัง 
Foodservice และร้านอาหารไทยในเกาหลีใต้ โดยกำลังพัฒนาสินค้าข้าวหอมมะลิสำเร็จรูปที่มีการหุงสุกมาแล้ว และ
นำเข้ามาในลักษณะ Ready to eat (ใส่ไมโครเวฟพร้อมรับประทาน) นอกเหนือจากนี้ บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะ

ประชาสัมพันธ์สินค้าข้าวหอมมะลิแบบปรุงสุกร่วมกับ สคต. ณ กรุงโซล โดยอาจจัดกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า
ข้าวหอมมะลิแบบปรุงสุกร่วมกับร้านอาหารไทย THAI Select ในเกาหลี 

http://www.hyolimltd.com/
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บรรจภุัณฑ์ถุงข้าวหอมมะลิแบบปรุงสุกของไทยจำนวน 1 กิโลกรัม ที่คุณ Michael Lim จาก Hyolim Limited จะนำเข้ามายังเกาหล ี

 

★รายละเอียดของสินค้าข้าวหอมมะลิสำเร็จรูป 

ปริมาณนำเข้าเพ่ือทดลองตลาด : 1,000 กิโลกรัม ภาษีนำเข้า  : 40 % 

ราคาจำหน่าย : 6,000 วอน (เท่ากับ 156 บาท) ต่อถุง จำนวนหน่วยบริโภคต่อถุง: 1 กิโลกรัม 

วันหมดอายุสินค้า : งทำให้ภายใน 18 เดือนนับจากวันผลิต หนึ่งหน่วยบริโภค : 166 กรัม 

วิธีการ : ใส่ในน้ำเดือด ประมาณ 8 นาที โดยไม่ต้องเปิดถุง หรือ เปิดถุงด้านบน 3 ซม. และอุ่นไมโครเวฟ 5 นาที  
 

   สคต. ณ กรุงโซล พิจารณาแล้วเห็นว่า  เนื่องจากภาษีการนำเข้าข้าวหอมมะลิจากไทยมายังเกาหลีนอก
โควต้าการประมูล ยังมีภาษีค่อนข้างสูงมาก มากกว่าร้อยละ 500 ซึ่งทำให้เกาหลีไม่สามารถนำเข้ามาได้ ประกอบกับมี
ความต้องการบริโภคข้าวหอมมะลิของชาวเกาหลีมีจำนวนน้อย เนื่องจากชาวเกาหลีไม่นิยมบริโภคข้าวเมล็ดยาวนิยม
บริโภคข้าวเมล้ดสั้นที่ปลูกเอง แต่ในปัจจุบัน เกาหลีมีแรงงานจากประเทศต่างๆ ในประเทศแถบเอชีย เช่น ไทย พม่า 
กัมพูชา มาทำงานในเกาหลีจำนวนมากขึ้น จึงมีการเปิดร้านอาหารไทย เวียดนามจำนวนมาก ดังนั้น ความต้องการใน
การบริโภคข้าวหอมมะลิสูงขึ้นเรื่อยๆ  บริษัท Hyolim Limited  จึงต้องการนำเข้าหอมมะลิมายังเกาหลี แต่อย่างไรก็
ตาม ภาษีการนำเข้ายังสูงมาก ดังนั้น บริษัท Hyolim Limited  จึงลองนำเข้า ข้าวหอมมะลิแบบปรุงสุก มาทำตลาด
ในเกาหลี เนื่องจากภาษีนำเข้าข้าวหอมมะลิปรุงสุก เพียงร้อยละ 40 ซึ่งจะนับว่าจะเป็นผู้นำเข้ารายแรกที่นำเข้าหอม
มะลิแบบปรุงสุกของไทยมายังเกาหลี  

  นอกจากนี้ เกาหลีมีสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ทำให้ร้านอาหารไทยและร้านอาหารจีนประสบ
ปัญหาในการซื้อข้าวหอมมะลิอย่างมาก ซึ่งไมส่ามารถสั่งซื้อได้ง่ายจากซูเปอร์มาเก็ตไทยหรือร้าน Foreign Food Mart 



                                                                                                                                                       สคต. ณ กรุงโซล 

  วันท่ี 19  พฤศจิกายน  2563 

รวมถึง คุณภาพที่มีจำหน่ายก็ไม่มีมาตรฐานที่แน่นอน  ดังนั้น สินค้าข้าวหอมมะลิแบบปรุงสุกของบริษัทฯ มีโอกาสอย่าง
มากในการพัฒนาช่องทางการจำหน่ายสินค้าใหม่ ในกลุ่มร้านอาหารไทยและร้านอาหารจีนได้ โดยที่ สคต. ณ กรุงโซล 
สามารถแนะนำสินค้าใหม่ให้กับร้านอาหารไทย โดยเฉพาะร้านอาหารไทยที่ได้ตรา THAI Select ทั้งหมด 24 ร้านทั่ว
เกาหลีใต ้นอกจากนี้ สคต. สามารถให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ ได้ ในกรณีทีบ่ริษัทฯ มีแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
จำหน่าย สินค้าข้าวหอมมะลิแบบปรุงสุก ที่สอดคล้องกับโครงการฯ ของ สคต. ในปีงบประมาณ 2564 ในการนี้ บริษัท 
Hyolim Limited จะกลับไปดำเนินการวางแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด และเสนอ สคต. ณ กรุงโซล ให้
พิจารณาในโอกาสต่อไป  
 

 

 

 
 
 

 

 

นามบัตรคุณ Michael Lim, Managing Director จาก Hyolim Limited 
 

 

 
 
 
 

              
 
 
 
 
 
 

 
 

             ภาพถ่ายระหว่างการประชุมหารือกับคุณ Michael Lim จาก Hyolim Limited 
 

           ----------------------------------------------------------------------------------- 


