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1. ข้อมูลบุคคล/องค์กรที่เข้าพบ  :   HUA KION SDN. BHD.  
 
 
    

 
   
 
 
 
2.  รายละเอียดบริษัท   

2.1 HUA KION SDN. BHD.  เป็นบริษัทที่ด าเนินธุรกิจน าเข้าและกระจายสินค้าอาหารรายใหญ่ของ                
รัฐซาราวัก  สินค้าไทยที่บริษัทฯ มีการน าเข้า/กระจายสินค้า ได้แก่ บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป เส้นหมี่ขาวตราเอราวัณ
และ Thai Boy  ขนมขบเคี้ยว เช่น ถั่วโก๋แก่  ผลไม้กระป๋อง (ลิ้นจี่และล าไย) น้ าตาลกรวด  น้ าจิ้มไก่ 
กระเทียมดองบรรจุขวด  เครื่องแกงต้มย า  น้ าปลา แครกเกอร์ข้าว น้ ามะนาวบรรจุสด  โดยบริษัทฯ มีการ
น าเข้าเองโดยตรงบางส่วนและสั่งซื้อจากผู้น าเข้าในมาเลเซียฝั่งเพนนินซูลา (มาเลเซียฝั่งตะวันตก) บางส่วน 
โดยเฉพาะสินค้าที่มีตัวแทนจ าหน่ายแบบ exclusive อยู่แล้ว เช่น น้ าพริกเผาตราแม่ประนอม   ส่วนสินค้า            
ที่บริษัทฯ มีการน าเข้าโดยตรงจากไทย ได้แก่ ล าไยกระป๋อง (บริษัทฯ มีการน าเข้าปริมาณ 5-6 ตู้ต่อปี               
(ตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต โดย 1 ตู้บรรจุสินค้าได้ประมาณ 1,800 ลัง) และลิ้นจี่กระป๋อง (น าเข้า 1-2   
ตู้ต่อปี) อย่างไรก็ดี เส้นทางการขนส่งยังจ าเป็นต้องผ่านท่าเรือคลังในฝั่งเพนนินซูลา   

   นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการน าเข้าสินค้าจากประเทศอ่ืนๆ อาทิ  สหรัฐอเมริกา (ลูกพรุนอบแห้ง 
Sunsweet ลูกเกดอบแห้ง Sunmed และผลไม้สด)  อินโดนีเซีย (อาทิ บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป) และจีน (อาหาร
กระป๋อง เส้นหมี่)   

2.2 ช่องทางกระจายสินค้าส าคัญของบริษัทฯ คือ ซุปเปอร์มาร์ เก็ตสมัยใหม่  อาทิ  Farley 
Supermarket, Everrise, Unaco Supermarket และผู้ค้าส่งรายย่อยที่จะกระจายสินค้าไปยังชุมชน  

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. ได้สอบถามผู้น าเข้าเกี่ยวกับสถานการณ์การค้าในรัฐซาราวักในปัจจุบันทราบว่า การค้าในรัฐ 
ซาราวักโดยเฉพาะเมืองคูชิงที่เป็นเมืองหลวงมีแนวโน้มคงตัว ไม่มีการขยายตัวที่หวือหวา เพราะตลาดซาราวัก
เป็นตลาดขนาดเล็กเม่ือเทียบกับมาเลเซียฝั่งตะวันตกหรือฝั่งเพนนิซูลา  นอกจากนี้ ปัจจุบันรัฐบาลอินโดนีเซีย
ได้ห้ามไม่ให้มีการน าเข้าสินค้าจากมาเลเซียผ่านช่องทางบกหรือช่องทางชายแดน โดยให้น าเข้าผ่านท่าเรือ



๒ 
 

ปอนเตียน่าเท่านั้น จึงท าให้ปริมาณการค้าส่วนหนึ่งหดตัวลง  นอกจากนี้ อินโดนีเซียยังมีก าแพงภาษีน าเข้าสูง
จึงยากที่จะขยายการค้า  

3.2  ผู้น าเข้าได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางโลจิสติกส์ส าคัญในการท าการค้ากับซาราวัก  ได้แก่  ท่า เรือคลัง 
ท่าเรือกวนตัว และท่าเรือ Batam ติดชายฝั่งสิงคโปร์  สินค้าไทยที่น าเข้ามายังรัฐซาราวักโดยตรงจะส่ง              
ผ่านท่าเรือในมาเลเซียฝั่งคาบสมุทรหรือสิงคโปร์โดยไม่ต้องน าออกมาบรรจุใหม่ (ต้นทุนการขนส่งต่อตู้อยู่ที่
ประมาณ 670 เหรียญสหรัฐ)  เมื่อสินค้ามาถึงรัฐซาราวัก (ท่าเรือคูชิง)  บริษัทฯ จะกระจายสินค้าภายในเมือง
คูชิงและเมืองใกล้เคียงโดยรถบรรทุกของบริษัทฯ เอง   ส่วนการกระจายสินค้าไปยังเมืองอ่ืนๆ จะใช้เส้นทางบก
โดยใช้รถบรรทุกของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในท้องถิ่น  เส้นทางการกระจายสินค้าน าเข้าของบริษัทเริ่มจากเมือง
คูชิงไปยังซิบู (Sibu)  ใช้เวลา 7 ชั่วโมง  จากเมืองซิบูไปยังเมืองบินตูลู (Bintulu) ใช้เวลา 3 ชั่วโมง และจาก
เมืองบินตูลูไปยังเมืองมิร ี(Miri) ใช้เวลาอีก 3 ชั่วโมง  

3.3  บริษัทฯ มีการค้ากับรัฐซาบาห์ไม่มากนัก เนื่องจากค่าขนส่งสินค้าค่อนข้างราคาสูง อีกทั้งรัฐซาบาห์
เองอยู่ใกล้กับไต้หวัน เกาหลีใต้  ญี่ปุ่น ฮ่องกง และจีน จึงสามารถน าเข้าสินค้าบางอย่างโดยตรงเองได้โดย            
ไม่ต้องผ่านรัฐซาราวักและมาเลเซียฝั่งคาบสมุทร    

3.4  บริษัทฯ แจ้งปัญหาหลักในการท าการค้ากับไทยคือ  ผู้ประกอบการไทยมักจะให้สิทธิน าเข้าแบบ 
exclusive กับบริษัทผู้น าเข้าในมาเลเซียฝั่งตะวันตก  ท าให้บริษัทฯ ไม่สามารถน าเข้าสินค้าได้โดยตรงจากไทย
เพ่ือมาท าตลาดในรัฐซาราวัก ในขณะที่ผู้น าเข้าในฝั่งเพนนินซูลาก็ไม่ได้ให้ความสนใจท าตลาดมาเลเซียฝั่ ง
ตะวันออก ท าให้ผู้ประกอบการไทยเสียโอกาสทางธุรกิจ   ส่วนสินค้าบางประเภทที่จะน าเข้ามายังรัฐซาราวัก             
ก็มีข้อจ ากัดด้านกฎระเบียบซึ่งต้องขออนุญาตน าเข้า ท าให้บริษัทฯ ไม่สามารถน าเข้าโดยตรง เช่น เส้นหมี่และ
ผลิตภัณฑ์จากข้าว  จึงต้องสั่งซื้อผ่านผู้น าเข้าในมาเลเซียฝั่งคาบสมุทรที่มีใบอนุญาตน าเข้าแล้ว   

๓.5  รสนิยมและพฤติกรรมผู้บริโภคในซาราวักจะแตกต่างจากฝั่งเพนนินซูลา เนื่องจากประชากร              
กลุ่มหลัก เป็นคนพ้ืนเมืองหรือเรียกว่าชาวอิบัน ( Iban) ร้อยละ 40 ซึ่งส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์                  
ชาวมาเลย์มุสลิมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 24  และชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนมีสัดส่วนร้อยละ 24   เทศกาลที่
ส าคัญที่จะมีการค้าขายคึกคัก ได้แก่ เทศกาลคริสมาสต์  เทศกาลฮารีรายอ  เทศกาลตรุษจีน และเทศกาล 
Gawai Dayak หรือปีใหม่ของคนพ้ืนเมือง  

3.6  ช่องทางประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการค้าที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ อาทิ Borneo 
Post และหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาษาจีน อาทิ Sin Chew Daily และ See Hua Daily News  

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

 
ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ 

24 พฤศจิกายน 2561 


