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2.  รายละเอียดบริษัท   
 2.1 หอการค้าและอุตสาหกรรมจีน โกตาคินาบาลู  (Kota Kinabalu Chinese Chamber of 

Commerce & Industry (KKCCCI)  ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2454  โดยใช้ชื่อ Jesselton Chinese Chamber of 
Commerce  มีวัตถุประสงค์ เพ่ือรวบรวมภาคธุรกิจจีนโดยผ่านทางสมาคมการค้าท้องถิ่น  ปัจจุบัน               
มีสมาชิกกว่า 1,000 บริษัท  สมาชิกส่วนใหญ่ด าเนินธุรกิจค้าขายในหลายอุตสาหกรรม เช่น สินค้าอุปโภค
บริโภค  เครื่องยนต์และอะไหล่  สื่อสิ่งพิมพ์  อุปกรณ์ส านักงาน สมุนไพรและยารักษาโรค เฟอร์นิเจอร์  
อาหารแช่แข็ง  วัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ เป็นต้น  

 2.2  KKCCCI  มีภารกิจในการส่งเสริมความร่วมมือและปกป้องสิทธิประโยชน์ของสมาชิก เผยแพร่
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหอการค้าและอุตสาหกรรม เป็นสื่อกลางส าคัญในการติดต่อระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ              
ภาคธุรกิจในด าเนินการกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ส่งเสริมการศึกษาและเผยแพร่วัฒนธรรมจีน เป็นต้น 

     2.3  รูปแบบของการด าเนินธุรกิจ 
          โรงงานผู้ผลิต                  ผู้ส่งออก                       ผู้น าเข้า  
          ผู้ขายส่ง                        ผู้ขายปลีก                     บริษัทตัวแทน   
          ห้างสรรพสินค้า               ห้างสรรพสินค้าเฉพาะ        องค์กรระหว่างประเทศ        
          องค์กรทางการค้า             องค์กรไม่แสวงหาผลก าไร    อ่ืนๆ (โปรดระบุ )  

3.  สรุปผลการหารือ/เข้าพบ    
 3.1  สคต. ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ Datuk Michael Lui Yen Sang  ประธาน

หอการค้าและอุตสาหกรรมจีนโกตาคินาบาลูและคณะผู้บริหาร เพ่ือแนะน าบทบาทหน้าที่กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ และหารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับรัฐซาบาห์  
โดย สคต. ยินดีเป็นสื่อกลางระหว่างภาคธุรกิจของรัฐซาบาห์กับภาคธุรกิจไทย  ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 
สคต. มีก าหนดจัดคณะผู้ประกอบการไทยเยือนเมืองโกตาคินาบาลู   นอกจากนี้ ได้เชิญสมาชิกของหอการค้าฯ 
เดินทางไปเยี่ยมชมงานแสดงสินค้าและเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาการค้าท่ีจัดขึ้นในไทย  โดย สคต. จะจัดส่งปฏิทิน
และข้อมูลงานแสดงสินค้าในปี 2562 เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกของหอการค้าฯ พิจารณาเข้าร่วมต่อไป 
อีกทั้งได้เชิญหอการค้าฯ จัดคณะนักุรกิจรัฐซาบาห์เดินทางเยือนประเทศไทยเพ่ือพบหารือกับสภาหอการค้า
และสภาอุตสาหกรรมเพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกัน  

 ๓.๒  สคต. มีความเห็นว่า รัฐซาบาห์มีศักยภาพสูงในด้านการค้าการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง                 
การลงทุนด้านอุตสาหกรรมน้ ามันและก๊าซธรรมชาติ  อุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม รวมถึงอุตสาหกรรม                
การท่องเที่ยว เนื่องจากรัฐซาบาห์มีทรัพยากรธรรมชาติจ านวนมาก 

 ๓.๓  ประธานหอการค้าฯ แจ้งว่า ในปัจจุบันแม้ว่าไทยและมาเลเซียจะมีปริมาณการค้าระหว่างกัน
เป็นมูลค่ามาก  แต่ก็เป็นการค้ากับมาเลเซียฝั่งตะวันตกหรือฝั่งบนคาบสมุทรเป็นหลัก (Peninsular Malaysia)  
เนื่องจากมีชายแดนติดกับไทย   หอการค้าฯ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การพบหารือกับ สคต. ในครั้งนี้ จะเป็น
จุดเริ่มต้นอันดีในการขยายการค้ากับมาเลเซียตะวันออกมากขึ้น โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภค อาทิ ข้าว  
เส้นหมี่  มะขามเปียก  อาหารทะเล  เครื่องแกงต้มย าและซอสปรุงรส บะหมี่ก่ึงส าเร็จรูป เป็นต้น  รวมทั้งหวัง
ว่าจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการค้าระหว่างกันในเชิงลึกมากข้ึน  อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันเมืองโกตาคินาบาลู 
ยังเป็นเมืองใหม่ที่ต้องอาศัยการพัฒนาค่อนข้างมาก อีกทั้งภาคธุรกิจในรัฐซาบาห์ยังต้องเรียนรู้ความส าเร็จจาก
ผู้ประกอบการไทย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น สวนสนุก 
ร้านอาหาร รวมถึงธุรกิจโรงแรมระดับ 5 ดาว  ซึ่งซาบาห์ต้องการเชิญชวนให้นักลงทุนไทยเข้ามาร่วมลงทุน  
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ตลอดจนอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าประมงของรัฐ เนื่องจากรัฐซาบาห์                
มีทรัพยากรทางทะเลเพียงพอ อีกทั้งรัฐบาลท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนเพ่ือดึงดูดเงินทุนจาก
ต่างประเทศอีกด้วย   

 ๓.4  หอการค้าฯ แจ้งว่า ปัจจุบันสมาชิกหอการค้าฯ ด าเนินธุรกิจอยู่ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย 
เช่น อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน เป็นต้น  ซึ่ง สคต.                
จะจัดส่งหนังสือเชิญทางสมาคมฯ เข้าร่วมงานแสดงสินค้าอาหาร (Thaifex) และงาน STYLE ต่อไป  

 ๓.5  ซาบาห์มีท่าเรือส าคัญ คือ ท่าเรือ Sapangar Bay Container Port (SBCP)  เป็นท่าเรือขนส่ง
สินค้าที่อ านวยความสะดวกการขนส่งตู้สินค้าจากจีน ไต้หวัน ฮ่องกง และฝั่งเอเชียตะวันออกไปยังเพนนินซูลา
มาเลเซีย  อย่างไรก็ดี ท่าเรือดังกล่าวยังมีขนาดเล็ก ไม่สามารถรองรับตู้สินค้าที่เพ่ิมมากขึ้นในแต่ละวัน                    
รัฐซาบาห์จึงมีแผนในการขยายท่าเรือเพ่ือรองรับสินค้าที่จะเข้ามาเพ่ิมมากขึ้น และเตรียมพร้อมส าหรับการค้า
การลงทุนที่จะเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต  รวมทั้งการพัฒนาการค้าโดยตรงกับไทยต่อไป 

 ๓ .6  ส ค ต . แ จ้ ง ให้ ห อ ก า รค้ า ฯ  ท ร าบ ถึ ง โค ร งก า ร  Young Entrepreneur Networking 
Development Program (YEN-D) ของกรมการค้าต่างประเทศ ซึ่งหอการค้าฯ ให้ความสนใจและยินดีเป็น
ตัวกลางประชาสัมพันธ์ให้กับสมาชิกฯ เพราะเล็งเห็นว่า โครงการนี้ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน
รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายกลุ่มนักธุรกิจภายในโครงการอีกด้วย  ทั้งนี้ สคต. ขอความร่วมมือจากหอการค้าฯ 
ในการคัดเลือกและจัดส่งรายชื่อผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ เพ่ือ สคต. จะได้ด าเนินการส่งจดหมายเชิญ
ในการเข้าร่วมโครงการต่อไป  
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