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2. รายละเอียดบริษัท   
 2.1  สภาอุตสาหกรรมแห่งรัฐซาบาห์ (Federation of Sabah Industries: FSI) เดิมใช้ชื่อว่าสภา
ผู้ผลิตแห่งรัฐซาบาห์ (Federation of Sabah Manufacturers) ก่อตั้งในปี 2562 ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น                   
สภาอุตสาหกรรมแห่งรัฐซาบาห์ (Federation of Sabah Industries)  ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 200 บริษัท 
ประกอบด้วย บริษัทขนาดใหญ่  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI)  วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  อุตสาหกรรมในครัวเรือน (Cottage Industries)  ครอบคลุมอุตสาหกรรม
การผลิตต่างๆ ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม น้้ามันและก๊าซธรรมชาติ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า       
วัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ สิ่งทอ การต่อเรือ บรรจุภัณฑ์จากพลาสติกและกระดาษ      
ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจบริการ ได้แก่ ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง 
กระจายสินค้า น้าเข้าและส่งออก  ธุรกิจด้านไอที ธุรกิจบริการรับจัดงาน (Event Management) เป็นต้น   

2.2  รายชื่อบริษัท/หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย 
2.2.1 Sabah Ports Sdn. Bhd.   (ท่าเรือขนส่งสินค้า) 
2.2.2 Sabah Wiremesh & Fencing Sdn. Bhd. (วัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์) 
2.2.3 DK Global Parts Sdn. Bhd.   (ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์) 
2.2.4 Chong Fui Travel Sdn. Bhd.  (บริษัทท่องเที่ยว) 
2.2.5 NCT Forwarding & Shipping Sdn. Bhd. (บริษัทโลจิสติกส์) 
2.2.6 C Care Enterprise Sdn. Bhd.  (บริษัทค้าปลีก) 
2.2.7 Chin Chang SB Sdn. Bhd.   (บริษัทแปรรูปอาหารทะเล) 
2.2.8 Syarikat Ta Kiong (Sabah) Sdn. Bhd. (บริษัทน้าเข้าอาหารกระป๋อง) 
2.2.9 Unimekar Metals Sdn. Bhd.  (โรงงานแปรรูปเหล็ก) 

2.3  รูปแบบของการด้าเนินธุรกิจ 
         โรงงานผู้ผลิต                  ผู้ส่งออก                      ผู้น้าเข้า  
         ผู้ขายส่ง                        ผู้ขายปลีก                    บริษัทตัวแทน   
         ห้างสรรพสินค้า               ห้างสรรพสินค้าเฉพาะ       องค์กรระหว่างประเทศ        
         องค์กรทางการค้า             องค์กรไม่แสวงหาผลก้าไร   อ่ืนๆ (โปรดระบุ )  

 
3. สรุปผลการหารือ/เข้าพบ    

3.1 สคต. ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ Datuk Ir. Chong Hon Len ประธานและคณะ
ผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งรัฐซาบาห์ (FSI) เพ่ือแนะน้าบทบาทหน้าที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
และหารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับรัฐซาบาห์  โดย สคต. ยินดี
เป็นสื่อกลางระหว่างภาคธุรกิจของรัฐซาบาห์กับภาคธุรกิจไทย   ซึ่งในปีงบประมาณ 2562  สคต. มีก้าหนด
จัดคณะผู้ประกอบการไทยเยือนเมืองโกตาคินาบาลู  นอกจากนี้ สคต. ได้เชิญสมาชิก FSI เข้าร่วมงานแสดง
สินค้าและกิจกรรมเจรจาการค้าที่จัดขึ้นในไทย  โดย สคต. จะจัดส่งปฏิทินและข้อมูลงานแสดงสินค้าใน                     
ปี 2562 เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสภา FSI พิจารณา 

3.2 สคต. ได้ป ระชาสัม พันธ์ โครงการ Young Entrepreneur Networking Development 
Program (YEN-D) ของกรมการค้าต่างประเทศให้แก่สมาชิกสภาฯ  ซึ่ง  FSI  ให้ความสนใจและยินดีที่จะ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวต่อไป 
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3.3 สภาอุตสาหกรรมฯ และ สคต. ได้หารือกันเกี่ยวกับแนวทางการขยายการค้าระหว่างไทยและ       
ซาบาห์โดยตรง   โดย สคต. ได้ให้ข้อมูลที่ประชุมเกี่ยวกับเส้นทางการค้าระหว่างไทยและมาเลเซีย               
ซ่ึงการส่งออกสินค้ามายังมาเลเซียในปัจจุบันมีการขนส่งทางบกเป็นหลัก  ทางถนนผ่านด่านบูกิตกายูฮิตัมและ
ทางรางผ่านด่านปาดังเบซาร์ โดยเฉพาะสินค้าวัตถุดิบยางพาราจากภาคใต้ของไทย   คิดเป็นสัดส่วนประมาณ
ร้อยละ 60 – 70  ของมูลค่าการค้าระหว่างไทยและมาเลเซียทั้งหมด  ส่วนที่เหลือเป็นการขนส่งทางเรือจาก
ท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือแหลมฉบังมายังท่าเรือ Klang ของมาเลเซีย  ส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุตสาหกรรมและ
สินค้าอุปโภคบริโภค  นอกจากนี้  สคต. ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสที่ไทยจะเป็นประตูการค้าหรือศูนย์กระจาย
สินค้าสู่ประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่ม CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ) ซึ่งมีประชากรรวมกัน
ประมาณ 165 ล้านคน   

3.4 ประธาน FSI  แจ้งว่าซาบาห์สนใจน้าเข้าสินค้าจากไทยโดยตรงโดยไม่ต้องน้าเข้าผ่านมาเลเซีย
ฝั่งคาบสมุทร  เนื่องจากหากสามารถขนส่งสินค้าจากไทยมายังรัฐซาบาห์ได้โดยตรงก็น่าจะช่วยส่งเสริมการค้า 
และลดต้นทุนจากการขนส่ง  โดยจะน้าประเด็นนี้ไปหารือร่วมกันระหว่างผู้น้าเข้าและกระจายสินค้า และ
ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ที่เป็นสมาชิกของสภาฯ ว่าจะมีแนวทางในการรวบรวมสินค้า (consolidate) เพ่ือ
น้าเข้าโดยตรงจากไทยได้อย่างไร  นอกจากนี้  FSI  ยังได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสของไทยในการใช้ซาบาห์เป็น
ฐานกระจายสินค้าสู่ฟิลิปปินส์  อินโดนีเซีย (Kalimantan) และบรูไน  หากการพัฒนาเส้นทางการค้าระหว่าง
ไทยและรัฐซาบาห์ประสบความส้าเร็จ  

3.5 FSI ได้สอบถามความเป็นไปได้ในการส่งออกสินค้าของรัฐไปยังประเทศไทย ได้แก่ ปาล์มน้้ามัน 
เมล็ดโกโก้ เมล็ดกาแฟ รวมถึงอาหารทะเลแช่แข็ง  ซึ่ง ผอ. สคต. ให้ความเห็นว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่
ต้องการวัตถุดิบส้าหรับอุตสาหกรรมอาหารและธุรกิจบริการอาหาร จึงมีความเป็นไปได้ที่ซาบาห์จะส่งออก
สินค้ามายังประเทศไทย และได้เชิญให้ผู้ประกอบการซาบาห์เข้าร่วมงาน Thaifex ในประเทศไทยซึ่งจัดเป็น
ประจ้าทุกปีในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม    

3.6 ทั้ง FSI และ สคต. เห็นพ้องร่วมกันว่า การขยายการค้าระหว่างไทยกับซาบาห์นี้จะต้องเป็น
การค้าแบบสองทางทั้งการน้าเข้าและส่งออก เพ่ือให้เกิดความเป็นไปได้ในด้านต้นทุนโลจิสติกส์   ทั้งนี้ สคต. 
ได้เสนอว่าอาจจะเริ่มจากการสร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่างผู้ประกอบการโลจิสติกส์ของทั้งสองฝ่ายก่อน              
ซึ่งกรมฯ มีการจัดงานโลจิสติกส์ (TILOG) เป็นประจ้าทุกปี จึงขอเชิญให้ผู้ประกอบการจากซาบาห์เข้าร่วมงาน     
นอกจากนี้  ยังเห็นว่านักธุรกิจไทยและซาบาห์มีโอกาสพัฒนาพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกันในหลายอุตสาหกรรม 
โดยเฉพาะภาคธุรกิจบริการที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว   

3.7 บริษัท NCT Forwarding & Shipping Sdn Bhd เห็นด้วยต่อการพัฒนาการขนส่งสินค้า
ระหว่างไทยและซาบาห์  อย่างไรก็ดี ปัจจุบันรัฐซาบาห์ประสบปัญหาทางด้านประสิทธิภาพของท่าเรือที่              
ไม่สามารถรองรับตู้คอนเทนเนอร์สินค้าที่มีปริมาณเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  แต่ในขณะนี้รัฐบาลซาบาห์มีแผน
จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาท่าเรือดังกล่าวแล้ว    

3.8 สมาชิก FSI ที่เข้าร่วมประชุมได้แนะน้าบริษัทของตนเองและได้แสดงความสนใจที่จะพบปะ
เจรจาการค้ากับบริษัทไทยเพ่ือหาโอกาสทางธุรกิจร่วมกัน  อาทิ  กลุ่มสินค้าวัสดุก่อสร้าง  โดย สคต. ได้ให้
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท SCGT Malaysia Sdn Bhd  ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ SCG ของไทยที่เข้ามาลงทุนเปิด
บริษัทการค้าสินค้าวัสดุก่อสร้างในมาเลเซีย   นอกจากนี้ บริษัทต่างๆ ที่เป็นสมาชิก FSI  ได้แก่ บริษัท Sabah 
Wiremesh & Fencing Sdn. Bhd. และบริษัท Unimekar Metals Sdn. Bhd  ยังได้แสดงความประสงค์
น้าเข้าสินค้าประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าส้าหรับการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน และ
บริษัท Chin Chang Sdn. Bhd. แสดงความประสงค์น้าเข้าซอสและเครื่องปรุงรส โดยเฉพาะเครื่องแกงต้มย้า
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เนื่องจากเครื่องแกงต้มย้าของไทยเป็นที่ชื่นชอบของตนในท้องถิ่น ซึ่ง สคต. จะจัดส่งรายชื่อผู้ส่งออกสินค้า
ต่างๆ ให้กับสมาชิก FSI ต่อไป  

3.9 บริษัท Sabah Wiremesh & Fencing Sdn Bhd มีความประสงค์จะส่งออกสินค้าเหล็กไปยัง
ประเทศไทย โดยขณะนี้บริษัทฯ ก้าลังริเริ่มการผลิตลวดด้วยนวัตกรรมล่าสุดออกมาเป็นผลิตภัณฑ์กึ่งส้าเร็จรูป 
(Semi product) เพ่ือเป็นวัสดุก่อสร้างส้าหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง ทั้งนี้ต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
ข้อก้าหนดมาตรฐานคุณภาพเหล็กของไทยเพ่ือเปรียบเทียบกับคุณภาพเหล็กของบริษัทอยู่ในปัจจุบัน 
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความประสงค์จะน้าเข้าเหล็กเสริมคอนกรีตจากไทย ซึ่ง สคต. รับจะจัดส่งข้อมูล
มาตรฐานเหล็กของไทย รวมทั้งรายชื่อบริษัทผู้ส่งออกเหล็กเสริมคอมกรีตให้กับบริษัทฯ   

3.10  สมาชิกสภาฯ แจ้งว่า ปัจจุบันโรงงานผลิตปลาหมึกกล้วยแช่แข็งรัฐซาบาห์ได้ส่งออกสินค้าไปยัง
ประเทศไทยแล้ว โดย สคต. จะเชิญบริษัทผู้ผลิตผลิตอาหารแช่แข็งของรัฐซาบาห์เข้าร่วมงานจับคู่ธุรกิจ 
(Business Matching) ที่จะจัดขึ้นในเดือนมกราคม 2562  และจัดส่งรายชื่อผู้ผลิตของไทยเพ่ือพบหารือกับ
ทางบริษัทต่อไป 

3.11  สมาชิก FSI  ไดส้อบถามเกี่ยวกับแนวทางการดึงดูดนักท่องเที่ยวไทยให้เดินทางมายังรัฐซาบาห์
เพ่ิมขึ้น  เนื่องจากปัจจุบันมีสายการบินแอร์เอเชียบินตรงระหว่างกรุงเทพฯ และเมืองโกตาคิบาลูแล้ว                   
ซ่ึง สคต. ได้ให้ข้อมูลว่า โดยพ้ืนฐานคนไทยเป็นคนชอบท่องเที่ยวอยู่แล้วและบางส่วนก็รู้จักเมืองโกตาคินาบาลู 
และเกาะสิปาดัน (Sipadan) ที่เป็นแหล่งด้าน้้าที่มีชื่อเสียง   ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในรัฐซาบาห์ต้องจัดท้า
แพ็คเกจท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และเพ่ิมเติมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้มากข้ึน ซึ่งปัจจุบันก็สามารถด้าเนินการ
ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ อาทิ Facebook ที่ปัจจุบันมีผู้ใช้ในประทศไทยกว่าร้อยละ 70 นอกจากนี้ ซาบาห์
ต้องพัฒนาสิ่งอ้านวยความสะดวกสบาย อาทิ โรงแรมที่ พัก ร้านอาหารที่มีความหลากหลาย  ทั้ งนี้              
ตามแผนงานที่ สคต. จะน้าคณะนักธุรกิจไทยเดินทางมาพบหารือกับภาคธุรกิจต่างๆ ในรัฐซาบาห์ก็จะเชิญ               
นักธุรกิจไทยที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวร่วมคณะมาด้วย  

3.12  ประธาน FSI แจ้งว่า สภาฯ มีการจัดงานแสดงสินค้า Sabah International Expo ในเดือน
ตุลาคมของทุกปี  โดยในปีที่ผ่านมีผู้แทนกว่า 20 กว่าประเทศเข้าร่วมงาน และมีผู้เข้าเยี่ยมชมงานกว่า  
1,000 คน ตลอดระยะเวลาจัดงาน ทั้งนี ้ทางสภาฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญ สคต. เข้าร่วมงานในปีต่อไป  
 

...........................................................................................  
 

ส้านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ 
6 พฤศจิกายน 2561 


