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       1. ข้อมูลบุคคล/บริษัทฯ 
        ผู้อ านวยการส านักงานฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมพบประชุมหารือกับ     
นางอวา อลิยู อิบราฮิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ฮาไฮบ์ส ไนจีเรีย 
จ ากัดเพ่ือสอบถามความก้าวหน้าของการด าเนินธุรกิจการค้าอัญมณี หินมีค่า
และเครื่องประดับของบริษัทล่าสุดที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนาฯ ซึ่งผ่านไปแล้วประมาณ 1 ปี รวมทั้งแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าและการลงทุนหาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดฯ เบาบางหรือสิ้นสุดลง ทั้งนี้ บริษัท ฮาไฮบ์สฯ 
จดทะเบียนจัดตั้งในปี ค.ศ. 1990 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 20 ล้านไนร่า 

ที่เมืองจอส รัฐพลาทู ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไนจีเรีย ด าเนินธุรกิจหลักคือการน าเข้า-ส่งออกสินค้าที่เกี่ยวกับ   
อัญมณี หินมีค่าและเครื่องประดับ รวมทั้งการจัดหาวัตถุดิบสินแร่คุณภาพจากแหล่งขุดเพ่ือน ามาผลิตสินค้าดังกล่าวให้ผู้ผลิต
เครื่องประดับส าเร็จรูปจากต่างประเทศ รวมทั้งผู้ประกอบการไทยได้ผลิตเพ่ือส่งออกไปจ าหน่ายในตลาดอัญมณีทั่วโลกและตลาด 
อัญมณีของไนจีเรีย นอกจากนี้นางอวาฯ ยังเป็นตัวแทนจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดคนหนึ่งในไนจีเรีย 
เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงและโดดเด่นในภาคเหมืองแร่ ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับของไนจีเรีย เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับอย่าง
กว้างขวางจากภาครัฐและเอกชนด้านความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในแวดวงการค้าอัญมณีและเครื่องประดับมายาวนาน
กว่า 30 ปี อย่างไรก็ดี ในช่วงปีที่ผ่านมา สถานการณ์การแพร่ระบาดฯ มีการล็อกดาว
ทั่วประเทศเป็นระยะเวลายาวนานหลายเดือนได้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเหมืองแร่ 
ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับฯ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่
ก าลังซื้อสินค้าลดน้อยถอยลงจึงจ าเป็นต้นลดค่าใช้จ่ายในสินค้าฟุ่มเฟือยและไม่จ าเป็น
ต่อการด ารงชีวิตอันส่งผลกระทบโดยตรงที่ท าให้บริษัทต้องลดค่าใช้จ่ายในขณะที่ไม่
สามารถด าเนินธุรกิจ อาทิ การลดการจ้างแรงงานบางต าแหน่งในส านักงานทั้งสองแห่ง   
        อนึ่ง ส านักงานใหญ่ของบริษัท ฮาไฮบ์ส ไนจีเรีย จ ากัดตั้งอยู่เลขที่ 7 เขตพ่ืนที่   
นิว คอมเมอเชียล ทาวน์ เมืองจอส รัฐพลาทู และมีส านักงานสาขาตั้งอยู่ในกรุงอาบูจา 
เมืองหลวงของไนจีเรีย ที่เลขที่ 001 แฟลต บี แขวงกูรารา ฟอล เขตแอมสโค แพตตินัม 
โดยสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ทางอีเมล: hajiya45@gmail.com 
        ทั้งนี้ นางอวาฯ เป็นที่รู้จักและคุ้นเคยกับ สคต.ฯ เป็นอย่างดี โดยได้สนับสนุน
การด าเนินงานของ สคต.ฯ ด้วยดีเสมอมา อาทิ ช่วยประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้าฯ 
ต่อสมาคม สภาอุตสาหกรรมและหอการค้าที่เก่ียวข้องต่างๆ ของไนจีเรีย ซึ่งท าให้เป็นที่
รู้จักมากยิ่งขึ้น และได้แนะน าผู้น าเข้าสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับรายใหม่ๆ เดินทาง
มาร่วมงานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการไทยอย่างต่อเนื่อง  
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     2. รายละเอียดธุรกิจ 
         บริษัท ฮาไฮบ์ส ไนจีเรีย จ ากัดโดยนางอวา อลิยู อิบราฮิมได้รับการสนับสนุนงานจากภาครัฐเป็นอย่างดีเนื่องจากไนจีเรียยังมี
แหล่งขุดแร่ที่เป็ฯวัตถุดิบเพ่ือน ามาใช้ส าหรับการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับส าเร็จรูปอีกมาก นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้สิทธิใน
กองทุนเพ่ือความอยู่รอดของธุรกิจจากการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนาที่รัฐบาลจัดสรรไว้สนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาด
เล็กที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดในช่วงการแพร่ระบาดฯ ดังกล่าว 
 

         2.1 รูปแบบของการด าเนินธุรกิจ 
                      ผู้ผลิต                                       ผู้ส่งออก                                 ผู้น าเข้า 
                      ผู้ขายส่ง                                    บริษัทตัวแทน                           ผู้ขายปลีก                               
                      ห้างสรรพสนิค้า                           ห้างสรรพสินค้าเฉพาะ                 องค์กรระหว่างประเทศ 
                      องค์กรทางการค้า                         องค์กรไม่แสวงหาก าไร                อ่ืนๆ  
 

         2.2 สินค้าและบริการของบริษัท 
              2.2.1 อัญมณี หินมีค่าเครื่องประดับและสินแร่อ่ืน ๆ 
              บริษัทฯ เป็นซัพพลายเออร์ชั้นน าด้านการจัดหาพลอยดิบและกึ่งขัดเงา รวมทั้งสินแร่ต่างๆ อาทิ บุษราคัม อะความารีน
ทัวร์มาลีน ไพลิน มรกต สังกะสี และลิเธียมที่ขุดได้จากเขตพ้ืนที่หลากหลายของประเทศไนจีเรียจ าหน่ายให้กับคู่ค้าในประเทศและ
ผู้ผลิตในต่างประเทศ และน าเข้าผลิตภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับส าเร็จรูปมาจัดจ าหน่ายให้ลูกค้ามีระดับภายในประเทศที่มีก าลัง
ซ้ือสูงโดยไม่ค านึงถึงราคาสินค้ามากนักแต่จะพิจารณาแหล่งที่มาและคุณภาพของ
สินค้าเป็นส าคัญโดยเฉพาะที่น าเข้ามาจากประเทศไทยจะเป็นที่นิยมมากซ่ึงสร้างรายได้
เพ่ิมข้ึนให้กับบริษัทในการด าเนินธุรกิจลักษณะดังกล่าว   
 

             2.2.2 ที่ปรึกษาการด าเนินธุรกิจ 
  ประสบการณ์ด าเนินธุรกิจในแวดวงอัญมณี หินมีค่าและเครื่องประดับ 

รวมทั้งการท าเหมืองและจัดหาสินแร่ต่างๆให้ลูกค้า มากกว่า 30 ปีของนางอวาฯ ได้ 
สั่งสมความรู้ความเชี่ยวชาญ การบริหารงานและคน ตลอดจนการให้บริการลูกค้ามา
ทุกระดับ ท าให้มีความรอบรู้ลึกซ่ึงมากพอในการถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการในแวด
วงเดียวกันรุ่นใหม่ๆ ประกอบกับการมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่แน่นแฟ้นเป็นที่รู้จัก
อย่างกว้างขวางเป็นที่ยอมรับนับถือจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน 
ด้วยเหตุนี้ท าให้นางอวาฯ ได้รับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาส าหรับโครงการขุดเหมืองแร่ต่างๆ
หลายแห่งในประเทศไนจีเรีย รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาเพ่ือสร้างความม่ันใจให้กับผู้ประกอบการและนักธุรกิจทัง้รายเก่ารายใหม่อีกด้วย 
 

             2.2.3 ธุรกิจการจัดหาไม้ (ไม้ท่อน) 
  แม้ว่าการจัดหาไม้ส่งให้ลูกค้าจะไม่ได้เป็นกิจการหลักในการด าเนินธุรกิจ แต่เนื่องจากมีการติดต่อจากลูกค้ามาขอให้ช่วย

ด าเนินการหาวัตถุดิบเป็นไม้ท่อนเป็นประจ าท าให้ต้องนับเป็นกิจการหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ ประกอบกับไม้ท่อนส่วนใหญ่      
ที่บริษัทฯ จัดหาให้กับลูกค้านั้นอยู่ในรัฐทาราบาซ่ึงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไนจีเรียและเป็นรฐับ้านเกิดภูมิล าเนาของนาง
อวาฯ ซ่ึงเป็นรัฐที่อุดมสมบูรณ์มีต้นไม้มากที่สุดรัฐหนึ่งของไนจีเรียโดยสามารถจัดหาท่อนไม้สี่เหลี่ยมคุณภาพสูงเพ่ือการผลิตสินค้า
ภายในประเทศและเพ่ือการส่งออกไปต่างประเทศได้อย่างสะดวก  
            

         2.3 สินค้าอ่ืนๆ ที่สนใจน าเข้าจากไทย 
             2.3.1. เครื่องมือและอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการอัญมณีและเครื่องประดับ 
             นางอวาฯ ได้รับโอกาสจากรัฐทาราบาซ่ึงเป็นรัฐภูมิล าเนามีทรัพยากรมากมายหลากหลายที่ไม่ใช่เฉพาะเหมืองแร่ชนิด
ต่างๆ แต่รวมถึงสินค้าไม้ท่อนดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานของรัฐและประชาชนในพ้ืนที่ ท าให้
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ได้รับมอบหมายงานจากภาครฐัฯ ในการขยายงานด้านการพัฒนาการท าเหมืองแร่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแบบครบวงจร ซ่ึงนางอวาฯ 
ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจจึงได้วางแผนในการจัดตั้งห้องปฏิบัติการอัญมณีและเครื่องประดับที่ล้ าสมัยแต่ต้องน าเข้าจากต่างประเทศ
โดยเฉพาะจากประเทศไทยที่มีเครื่องมือและอุปกรณ์การเจียระไนเพชร พลอย อัญมณีและหินมีค่าที่มีคุณลักษณะและคุณภาพ     
ไดม้าตรฐานเหมาะสมกับโครงการดังกล่าว  
 

              2.3.2. เครื่องจักรกลการเกษตร 
              บริษัท ฮาไฮบ์ส ไนจีเรีย จ ากัดโดยนางอวาฯ อยู่ระหว่างขยายธุรกิจร่วมกับพันธมิตรด้านการท าการเกษตรโดยจะเป็น
การเพาะปลูกมันฝรั่งไอริชในเขตพ้ืนที่เมืองจอส รัฐพลาทู โดยตั้งเป้าหมายให้ได้ผลผลิตปีละหลายแสนตันในพ้ืนที่เพาะปลูกที่มีอยู่
ประมาณ 2,500 เฮกตาร์ อย่างไรก็ดี ในขณะนี้มีความสามารถในการเพาะปลูกได้เพียงร้อยละ 30 ของพ้ืนที่เนื่องจากขาดแคลน
เครื่องมืออุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆที่มีประสิทธิภาพ จึงประสงค์จะน าเข้าเครื่องจักรกลการเกษตรที่เกี่ยวข้อง
เหมาะสมกับการเพาะปลูกพืชพันธุ์ดังกล่าว 
 
 

     3. สรุปผลการเข้าพบ 
         นางอวา อลิยู อิบราฮิม แจ้งว่า หลังจากได้รับรางวัล มิตรแท้การค้าไทย ๒๕๖๓ (Thailand’s Friend Award) ในงานแสดง
สินค้า BGJF ครั้งที่ ๖๕ ก็ได้รับการแสดงความยินดีมากมายทั้งจากหน่วยงานภาครัฐไนจีเรียที่เกี่ยวข้องและจากเพ่ือนนักธุรกิจ
ภาคเอกชนเนื่องจากไนจีเรียให้ความส าคัญกับรางวัลต่างๆที่ได้รับเพราะถือเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ สรุปผลการประชุม 
ปรึกษาหารือเพ่ิมเติม ดังนี้  
         3.1 นางอวาฯ จะให้การสนับสนุนกิจกรรมของ สคต.ฯ และงานแสดงสินค้า BGJF อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะช่วย
สร้างการรับรู้ตลาดเครื่องประดับไทยในตลาดไนจีเรียให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น และจะแนะน าให้กระทรวงเหมืองแร่ฯ หน่วยงาน
ภาครัฐอ่ืนที่เกี่ยวข้องได้รู้จัก รวมทั้งภาคเอกชนซึ่งเป็นผู้น าเข้าอัญมณีและเครื่องประดับรายใหม่ๆ ของไนจีเรียเพ่ือเข้าร่วมเจรจา
ธุรกิจออนไลน์และเดินทางไปเข้าร่วมเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการในประเทศไทยในงานแสดงสินค้า BGJF ในอนาคต 
         3.2 สคต.ฯ แสดงความยินดีกับนางอวาฯ ที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการท าเหมืองแร่ ไนจีเรียในการจัดสรรพ้ืนที่
ส ารวจแหล่งแร่ธาตุ รวมทั้งเครื่องจักรกล/เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานส ารวจและขุดเหมืองแร่ดังกล่าวเพ่ือพัฒนาการค้นหาแหล่ง
วัตถุดิบของชาติในการน ามาสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตอัญมณี หินมีค่าและเครื่องประดับ  ตลอดจนได้รับมอบโครงการ
พัฒนาการท าเหมืองแร่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากรฐัทาราบาโดยประสงค์จะน าเข้าเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกีย่วข้องจากไทย 
         3.3 สคต.ฯ และนางอวาฯ เห็นตรงกันว่าการให้น้ าหนักของการท าธุรกิจไปด้านใดด้านหนึ่งแต่เพียงอย่างเดียว จะเป็นการ
เสี่ยงมากที่จะล้มและเสียหายหนักหากมีสถานการณ์วิกฤติใดเกิดขึ้นอย่างเช่นสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าในปัจจุบัน
ที่ท าให้ธุรกิจการค้าอัญมณี หินมีค่าและเครื่องประดับฯ ย่ าแย่ลงมาก จึงท าให้นางอวาฯ ประสงค์จะขยายธุรกิจไปยังสาขาอ่ืนๆ 
ดังกล่าวข้างต้นเพ่ือลดความเสี่ยงและเพ่ิมโอกาสทางการค้า 
         3.4 นางอวาฯ ตอบรับการเชิญของ สคต.ฯ ในการเข้าร่วมการเจรจาธุรกิจออนไลน์ (Online Business Matching) ในช่วง
ระหว่างที่ยังไม่สามารถเดินทางไปประเทศไทยได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ กับผู้ผลิต/ผู้ส่งออกสินค้าไทยในผลิตภัณฑ์ 
ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทในปัจจุบันและที่อยู่ระหว่างขยายกิจการให้มีความหลากหลายเพ่ือลดความเสี่ยงทางธุรกิจฯ 
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