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2. รายละเอียดบริษัท   

 
2.1 บริษัท Jetsin Sdn. Bhd. ก่อตั้งขึ้นในปี 2519 เป็นหนึ่งในสมาชิกหอการค้าและอุตสาหกรรม

จีนโกตาคินาบาลู (KKCCCI)  ปัจจุบันมีพนักงานทั้งสิ้น 132 คน ด าเนินธุรกิจด้านอาหารทั้งการผลิต                
การน าเข้า รวมถึงการขายส่งและกระจายสินค้าอาหาร อาทิ เนื้อสดและแช่แข็ง (ชิ้นส่วนไก่ เนื้อแพะ เนื้อวัว           
เนื้อควาย)  อาหารทะเลแช่แข็ง  ไก่แปรรูป รวมถึงซอสและเครื่องปรุงรสต่างๆ  โดยจัดจ าหน่ายและกระจาย
สินค้าให้กับซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหาร โรงแรมต่างๆ ในรัฐซาบาห์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีร้านค้าปลีก 
โรงงานตัดแต่งชิ้นเนื้อ ห้องเย็นส าหรับจัดเก็บเนื้อสัตว์ รวมทั้งมีธุรกิจร้านคาเฟ่ Abang J  ปัจจุบันบริษัทฯ              
อยู่ระหว่างการด าเนินการขอใบอนุญาตในการน าเข้าข้าวเพื่อน ามาจัดจ าหน่ายในรัฐซาบาห์ 

2.2  บริษัทฯ มุ่งเน้นการจ าหน่ายเนื้อควายตัดแต่ง (Allana Brand) น าเข้าจากอินเดีย เนื้อวัวและ
เนื้อแกะตัดแต่งจากนิวซีแลนด์และออสเตรเลีย ชิ้นส่วนไก่ เนื้อปลาดอลลี่ (Pangasius Sutchi) จากเวียดนาม 
และเนื้อประเภทอ่ืนๆ นอกจากนี้ บริษัทยังจ าหน่ายไส้กรอกเยอรมัน เนื้อแฮมเบอร์เกอร์ นักเก็ต  ปอเปี๊ยะ 
(a.k.a. Popiah Skin)  ผักรวม มันฝรั่งทอด ลูกชิ้นเนื้อและไก่  ซึ่งสินค้าทั้งหมดที่จ าหน่ายจะต้องได้รับการ
รับรองฮาลาลโดย JAKIM และ Department of Veterinary Services (DVS) ของรัฐซาบาห์   

2.3  กลุ่มลูกค้าหลักประมาณร้อยละ 90 คือ กลุ่มธุรกิจ HORECA  และในปี 2561 บริษัทฯ มุ่งเน้น
การน าเข้าเครื่องปรุงรสส าหรับธุรกิจการให้บริการจัดเลี้ยงหรือ catering service 
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2.3  รูปแบบของการด าเนินธุรกิจ 
       โรงงานผู้ผลิต               ผู้ส่งออก                      ผู้น าเข้า  
   ผู้ขายส่ง                     ผู้ขายปลีก                    บริษัทตัวแทน   
   ห้างสรรพสินค้า            ห้างสรรพสินค้าเฉพาะ       องค์กรระหว่างประเทศ        
   องค์กรทางการค้า          องค์กรไม่แสวงหาผลก าไร   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)  

      2.4  สินค้าและบริการของบริษัท  
  เนื้อสัตว์แช่แข็งฮาลาล และสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป 

2.5 สินค้าท่ีสนใจน าเข้าจากไทย  
ชิ้นส่วนไก่ ไก่งวง เครื่องแกงต้มย า ซอสปรุงรส อาหารแห้ง  
 

3.  สรุปผลการหารือ/เข้าพบ    
3.1 เส้นทางการขนส่งสินค้าน าเข้าของบริษัทเริ่มจาก Port Klang หรือสิงคโปร์มายังท่าเรือในรัฐ    

ซาบาห์  ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่ได้น าเข้าสินค้าโดยตรงจากต่างประเทศ เนื่องจากข้อจ ากัดด้านโลจิสติกส์ ดังนั้น  
ในอนาคตหากมีการขนส่งสินค้าโดยตรงมายังรัฐซาบาห์โดยไม่ต้องผ่านมาเลเซียฝั่งคาบสมุทรหรือสิงคโปร์             
ก็อาจจะช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งสินค้าได้มาก  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีโรงงานผลิตสินค้า (สะเต๊ะ) เน้นผลิตเพ่ือ
บริโภคภายในรัฐ  และมีรถบรรทุกของบริษัทฯ เองในการขนส่งสินค้าจากโรงงานระหว่างเวลา 12.00 – 
13.00 น. ไปยังจุดกระจายสินค้าของบริษัทฯ ทั่วรัฐซาบาห์เป็นประจ าทุกวัน 

3.2 ปัจจุบันบริษัทฯ มีแผนขยายการน าเข้าอาหารแห้งและเครื่องปรุงรสมากขึ้น  เพ่ือให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ต้องการเป็นศูนย์กลางจ าหน่ายสินค้าอาหารแบบครบวงจร (One Stop Service) ให้กับกลุ่มลูกค้า
ในธุรกิจ HORECA โดยเปิดโอกาสให้ลูกค้าที่ส่วนมากเป็นผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจโรงแรมร้านอาหาร และ
ธุรกิจจัดเลี้ยง  สามารถทดลองชิมสินค้าของบริษัท  หากเป็นที่ถูกใจก็จะเกิดการสั่งซื้อเป็นจ านวนมาก ทั้งนี้ 
ทางบริษัทฯ ยกตัวอย่างการท าธุรกิจกับกลุ่มธุรกิจ HORECA  เช่น การจองห้องสัมมนาในโรงแรม โดยเชิญฝ่าย
จัดซื้อ เชฟ และผู้น าเข้ามาชิมอาหาร รวมทั้งจัดสาธิตการท าอาหารและสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆ อีกทั้งบริษัทฯ จะ
จัดกิจกรรม “Chef Talk” ณ โรงแรม Hyatt Regency Kinabalu โดยจะรวบรวมลูกค้าที่สนใจเข้าร่วมใน
กิจกรรมเพื่อติดต่อซื้อขายวัตถุดิบที่น่าสนใจภายในงานต่อไป 

3.3 บริษัทฯ แสดงความสนใจในการน าเข้าสินค้าอาหารจากไทยเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้า            
ที่ใช้ในธุรกิจบริการ HORECA  ได้แก่ ชิ้นส่วนไก่  เครื่องต้มย าซึ่งเป็นที่นิยมของผู้บริโภคในรัฐซาบาห์ และซอส
ปรุงรสต่างๆ   สคต. จึงได้เชิญบริษัทฯ เข้าร่วมงานแสดงสินค้า THAIFEX ที่จัดเป็นประจ าทุกปี เพ่ือค้นหา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ  หรืออาจจะเยี่ยมชมคูหาประเทศไทยในงาน MIHAS ที่จะจัดขึ้น
ในช่วงเดือนเมษายน 2562  ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสนใจเข้าร่วม  

3.4 แนวทางในการท าธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็งในรัฐซาบาห์เป็นไปอย่างพ่ึงพาอาศัยซึ่งกัน
และกัน ปัจจุบันมีประมาณมีผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวประมาณ 13 ราย  เน้นการแข่งขันเรื่องคุณภาพการ
บริการและการกระจายสินค้าไปยังผู้บริโภคให้ได้มากที่สุดโดยไม่มีการตัดราคากัน  ทั้งนี้ บริษัทฯ เป็นสมาชิก
ของ KKCCCI รวมถึงสมาคม Frozen Association ซึ่งมีบริษัทใหญ่ประมาณ 2 -3 รายเป็นสมาชิก และ             
บริษัทฯ ยินดีเป็นตัวกลางประสานสมาชิกในกลุ่มในการเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาการค้าทีก่รมฯ จะจัดขึ้น  

3.5  บริษัทฯ มีความเห็นว่า ผู้ส่งออกไทยควรมุ่งเน้นการส่งออกวัตถุดิบที่ใช้ในธุรกิจการให้บริการจัด
เลี้ยงอาหาร เนื่องจากตลาดที่มีขนาดใหญ่กว่าตลาดส าหรับผู้บริโภคและมีปริมาณการสั่งซื้อที่สามารถรองรับ
ต้นทุนการขนส่งได้   
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3.5 ประเด็นด้านกฎระเบียบต่างๆ  
3.3.1 บริษัทฯ แจ้งว่า รัฐซาบาห์มีกฎระเบียบในการน าเข้าสินค้าอาหารเฉพาะของรัฐ                   

ซ่ึงแตกต่างจากมาเลเซียฝั่งคาบสมุทร อาทิ สินค้าเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์นมแม้ว่าจะได้รับใบอนุญาตน าเข้าและ
การตรวจรับรองจาก DVS ฝั่งเพนนินซูลาแล้ว แต่หากจะส่งมายังรัฐซาบาห์ก็จะต้องได้รับอนุญาตและตรวจ
รับรองจาก DVS ของซาบาห์ด้วย อีกทั้งต้องได้รับการรับรองฮาลาล กฎระเบียบต่างๆ ของรัฐซาบาห์             
จึงเป็นอุปสรรคส าคัญในการเข้าสู่ตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่   

3.3.2  บริษัทฯ น าเข้าเนื้อวัว เนื้อแกะ จากประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และน าเข้าชิ้นส่วน         
ไก่แช่แข็งจากบริษัท 5048 ของเนเธอร์แลนด์ ทั้งนี้รัฐซาบาห์ไม่อนุญาตให้น าเข้าไก่ทั้งตัวได้เพราะต้องการ
ปกป้องผู้ผลิตภายในประเทศ รวมถึงห้ามน าเข้าตับเพราะเหตุผลด้านสุขอนามัย  ปัจจุบันบริษัทฯ จ าหน่าย
ชิ้นส่วนไก่สดโดยเฉลี่ยประมาณ 5 - 8 ตันต่อวัน และจะเพ่ิมเป็น 10 – 15 ตันต่อวันในช่วงเทศกาลฮารีรายา
ทั้งนี้ บริษัทฯ ต้องการให้มี Suppliers จ านวนมากขึ้น  เพ่ือให้มีสินค้าพร้อมในคลังสินค้าตลอดเวลา เนื่องจาก
เห็นว่าการผูกขาดตลาดโดย Supplier เพียงไม่กี่ราย อาจท าให้สินค้าขาดตลาดได้หาก Supplier ดังกล่าว
ประสบปัญหาในการด าเนินธุรกิจ และส่งผลให้ราคาสินค้าเพ่ิมสูงขึ้น 

      ทั้งนี้  บริษัทฯ ต้องการน าเข้าชิ้นส่วนไก่โดยตรงจากไทยเพ่ือลดต้นทุนการขนส่งและเพ่ือ
เพ่ิมจ านวนอุปทานสินค้าไก่ในรัฐซาบาห์ที่มีอยู่อย่างจ ากัด เนื่องจากการน าเข้าสิ้นส่วนไก่จากเนเธอร์แลนด์เป็น
การน าเข้าที่ไม่สม่ าเสมอและเป็นธุกิจแบบผูกขาด ก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าปกติร้อยละ 40 - 50 
ดังนั้นจึงถือเป็นโอกาสดีส าหรับผู้ส่งออกไทยส่งออกชิ้นส่วนไก่มายังรัฐซาบาห์ นอกจากนี้บริษัทฯ  ยังต้องการ
น าเข้าไก่งวง เนื่องจากรัฐซาบาห์มีประชากรส่วนหนึ่งเป็นชาวคริสต์ท าให้มีความต้องการบริโภคไก่งวง
โดยเฉพาะในช่วงเทศกาล  ซึ่ง สคต. จะจัดส่งข้อมูลการติดต่อผู้ประกอบการฟาร์มไก่งวงของไทยให้ต่อไป  

3.3.3 สคต. ได้เสนอเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตน าเข้าและตรวจรับรองจากรัฐ           
ซาบาห์เดินทางเยือนไทย เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นในการผลิต ซึ่งน่าจะช่วยลดอุปสรรคในการน าเข้าสินค้าจาก
ไทยไดใ้นระดับหนึ่ง โดยจะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป   
 

 
………………………………………………………………………. 

ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ 
9 พฤศจิกายน 2561 

 


