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ค่าเงินริงกิตที่อ่อนตัวลงมาจากปัจจัยภายนอก
ค่ำเงินริงกิตที่อ่อนตัวลงในปัจจุบันมำจำกปัจจัยภำยนอก รวมทั้ง กำรตกลงของรำคำน้ำมันดิบใน
ตลำดโลกและแรงกดดันจำกเงินดอลลำร์สหรัฐ
Datuk Chua Tee Yong, Deputy Finance Minister กล่ ำ วว่ ำ รำคำน้ ำมั น ดิ บ ตกลงต่ ำกว่ ำ 50
ดอลลำร์สหรัฐ/บำเรลในเดือนกรกฎำคม และหำกมองตลำดหุ้นของประเทศจีนก็ตกลงถึง 30% ในระยะเวลำ
สั้นๆ ขณะที่เงินริงกิตตกลง 8.4% จำก 3.4965 ริงกิต/ดอลลำร์สหรัฐเมื่อปลำยปีที่แล้ว กำรตกลงของอัตรำ
แลกเปลี่ยนก็เกิดขึ้นในประเทศอื่นๆ เช่น ออสเตรเลีย ซึ่งตกลงในเปอร์เซ็นต์ที่มำกกว่ำเงินริงกิต
“นี่แสดงให้รู้สึกว่ำ สกุลเงินต่ำงๆในโลกขณะนี้ได้รับผลกระทบจำกกำรตกลงของรำคำสินค้ำโภคภัณฑ์
กับควำมเป็นไปได้ที่สหรัฐฯจะเพิ่มอัตรำดอกเบี้ย ”Datuk Chua Tee Yong กล่ำว และแม้ว่ำ รัฐบำลไม่ได้
วำงแผนที่จะตรึงค่ำเงินริงกิตไว้ที่ 3.8 ริงกิต/ดอลลำร์สหรัฐ แต่ตนก็มั่นใจว่ำ ธนำคำรกลำงของมำเลเซีย
จะต้องมองข้ำมควำมจำเป็นเพื่อมั่นใจว่ำ กำรเปลี่ยนแปลงใดๆของอัตรำแลกเปลี่ยนจะเป็นไปอย่ำงเรียบร้อย
“ทั้งนี้ ไม่ว่ำค่ำเงินริงกิตจะอ่อนค่ำลงต่อไปหรือฟื้นตัวขึ้นเป็นสิ่งที่ยังไม่สำมำรถคำดกำรณ์ได้เนื่องจำก
รำคำน้ำมันซึ่งยังคงเป็นแหล่งของรำยได้หลักของประเทศก็ยังคงไม่สำมำรถคำดกำรณ์ได้ ตนมั่นใจว่ำ กำรตกลง
ของค่ำเงินริงกิตจะดึงดูดนักลงทุนต่ำงชำติมำกขึ้นและช่วยในเรื่องกำรส่งออก” Datuk Chua Tee Yong กล่ำว
Datuk Seri Ahmad Husni Hanadzlah รัฐ มนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลั ง คนที่ 2 ของมำเลเซี ย
มั่นใจว่ำ ค่ำเงินริงกิตจะมีเสถียรภำพแม้ว่ำกำรอ่อนค่ำของเงินริงกิตจำกมำจำกกำรตกลงของรำคำน้ำมันดิบ
ขณะที่พื้นฐำนทำงเศรษฐกิจของมำเลเซียยัง แข็งแกร่ง อย่ำงไรก็ตำม ควำมรู้สึกของสำธำรณชนเกี่ยวกับกำร
อ่อนค่ำของเงินริงกิตนั้นเป็นลบมำกเกินไป ทั้งนี้เมื่อวันที่ 3 สิงหำคม 2558 เงินริงกิตอยู่ที่ 3.8517 ริงกิต/
ดอลลำร์ ส หรัฐ ซึ่งถึงว่ำต่ำสุดในรอบ 17 ปี ขณะที่กำรคำดกำรณ์ ว่ำ US Federal Reserve จะเพิ่มอัตรำ
ดอกเบี้ยในเดือนกันยำยนก็เป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อควำมรู้สึกของสำธำรณชน อนึ่ง MIDF Equities
Research คำดว่ำ เงินริงกิตจะอยู่ในช่วง 3.80-3.90 ริงกิต/ดอลลำร์สหรัฐภำยในปลำยปีนี้ แต่คงจะไม่แตะ
ถึง 4 ริงกิต/ดอลลำร์สหรัฐ
ที่มำ : Bernama, New Straits Times
31 กรกฎำคม, 5 สิงหำคม 2558

บริษัท Top Glove มองรายรับ 2.5 พันล้านริงกิตในปีนี้
บริษัท Top Glove Corp.Bhd. ซึ่งเป็นผู้ผลิตถุงมือยำงรำยใหญ่ที่สุดของโลกกำลังมองรำยรับที่ 2.5
พันล้ำนริงกิตในปีนี้จำกกำรที่ยอดขำยสูงขึ้น
Tan Sri Lim Wee Chai ประธำนบริษัทฯ กล่ำวว่ำ อัตรำกำรเติบโตของกลุ่มฯ อยู่รำว 27% ต่อปี
และก็มองว่ำกลุ่มฯ จะบรรลุเป้ำหมำยรำยรับตำมที่วำงไว้ได้ ขณะเดียวกัน บริษัทจะจัดสรรเงินไว้ 200 ล้ำน
ริงกิตต่อปีเพื่อเป็นงบกำรลงทุนและเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต อีกทั้งกลุ่มวำงเป้ำหมำยจะเพิ่มส่วนแบ่งตลำด
ในตลำดโลกจำก 25% ในปัจจุบัน เป็น 30% ภำยในปี 2563 (2020)
กลุ่มบริษัท Top Glove จะเปิดโรงงำนแห่งใหม่ที่คลัง (Klang) ภำยในปลำยปี 2559 ซึ่งกำลังกำร
ผลิตถุงมือยำง 4.4 พันล้ำนชิ้น /ปี บริษัทก็กำลังขยำยสิ่งอำนวยควำมสะดวกในปัจจุบันที่ท่ำเรือ Dickson
และภูเก็ต โดยกำรขยำยโรงงำนที่ท่ำเรือง Dickson จะเสร็จในเดือนมกรำคม 2559 ส่วนที่ภูเก็ตก็จะเสร็จใน
เดือนมิถุนำยน 2559 ทั้งนี้ เมื่อโครงกำรทั้ง 3 แห่งเสร็จสมบูรณ์ ก็จะทำให้กำลังกำรผลิต/ปีจำกโรงงำน 26
แห่งเพิ่มขึ้นเป็น 52.4 พันล้ำนชิ้น จำกเดิมอยู่ที่ 44.6 พันล้ำนชิ้นในปัจจุบัน
ปัจจุบัน บริษัทมีโรงงำนผลิตถุงมือยำงในมำเลเซีย ไทย และจีนรวมกัน 27 แห่ง โดยมีโพรดักส์ชั่นไลน์
(production line) ถึง 484 ไลน์ โดยมีผลผลิต 44.6 พันชิ้น /ปี โดยบริษัทส่งออกถุงมือยำงไปกว่ำ 200
ประเทศทั่วโลก ประกอบด้วย ภูมิภำคอเมริกำเหนือ (28%) เอเชีย (18%) ลำตินอเมริกำ (11%) ตะวันออก
กลำง (7%) ส่วนที่เหลือก็ส่งออกไปอัฟริกำ
ที่มำ : Bernama
2 สิงหำคม 2558

ภาคอสังหาริมทรัพย์ของมาเลเซียกาลังเผชิญกับความท้าทาย
ตลำดอสังหำริมทรัพย์ของมำเลเซียคำดว่ำจะเผชิญกับควำมท้ำทำยในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ ประกอบ
กับควำมอ่อนแอของเศรษฐกิจภำยในประเทศ
“ค่ำเงินริงกิตที่อ่อนตัวและกำรตกต่ำของรำคำน้ำมันดิบและแก๊สเป็นควำมกังวลใหญ่ ” Datuk Seri
FD Iskandar Mansor นักพัฒนำอสังหำริมทรัพย์และที่อยู่อำศัยของสมำคมฯ กล่ำวในพิธีเปิดงำน Malaysia
Property Exposition (MAPEX) 2015
กำรได้ รั บ สิ น เชื่ อ ของผู้ ซื้ อ บ้ ำ นหลั ง แรกเป็ น สิ่ ง ที่ ย ำกล ำบำกและเป็ น ปั จ จั ย ที่ บั่ น ทอนนั ก พั ฒ นำ
อสังหำริมทรัพย์ที่จะหำผู้ซื้อในโครงกำรซึ่งได้ส่งผลต่อกำรเริ่มโครงกำรใหม่ๆ และทำให้เกิดกำรขำดแคลนที่อยู่
อำศัยและทำให้รำคำที่พักอำศัยสูงขึ้น
อนึ่ง ผู้จัดงำนคำดว่ำ ในกำรจัดงำนดังกล่ำว จะมีผู้เข้ำเยี่ยมชมงำนรำว 50,000 คน โดยมีบริษัท
พัฒนำอสังหำริมทรัพย์เข้ำร่วมงำน 43 บริษัท ทั้งนี้ กำรเก็บภำษีสินค้ำและบริกำร (GST) และ stamp duty
เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ภำคอสังหำริมทรัพย์ด้ำนอุตสำหกรรมและพำณิชนกรรมชะลอตัว โดยภำษีดังกล่ำว
เรียกได้ว่ำเป็น กำรเก็บภำษีซ้ำซ้อน (double taxation) สำหรับ property transaction
ที่มำ : New Straits Times
1 สิงหำคม 2558

รัฐบาลกลางมาเลเซียจัดสรรเงินช่วยเหลือเกษตรกรปาล์มน้ามัน
รัฐบำลกลำงมำเลเซียได้จัดสรรเงินจำนวน 53 ล้ำนริงกิต เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรปำล์มน้ำมันรำยย่อย
ในกำรได้รับใบรับรอง Malaysian Sustainable Palm Oil Certification (MSPO) ภำยใน 5 ปี
Datuk Amar Douglas Uggah Embas รั ฐ ม น ต รี ก ร ะ ท ร ว ง Plantation Industries and
Commodities กล่ำวว่ำ ในกำรส่งออกน้ำมันปำล์มจำเป็นจะต้องมีใบ MSPO เพื่อที่เกษตรกรรำยย่อยจะไม่
ต้องเผชิญกับปัญหำเมื่อขำยผลผลิตของตนภำยหลังจำกได้รับใบรับรอง
Datuk Amar Douglas Uggah Embas กล่ ำวต่อไปว่ำ ตนต้องกำรให้ เกษตรกรรำยย่อยได้รับกำร
ยอมรับแต่ต้นทุนในกำรที่จ ะได้ใบ MSPO ก็ค่อนข้ำงสูง จึงเป็นเหตุผลที่ว่ำทำไมรัฐบำลจึงต้องจัดสรรเงิน
จำนวน 53 ล้ำนริงกิตเพื่อที่จะให้เกษตรกรเหล่ำนี้ได้รับใบ MSPO ขณะเดียวกันตนก็สนับสนุนให้ภำคเอกชน
สร้ำงโรงงำนกลั่นน้ำมันปำล์มอิสระ 5 แห่งในซำรำวักเพื่อสนับสนุนกำรขยำยตัวอย่ำงรวดเร็วของอุตสำหกรรม
น้ำมันปำล์ม ปัจจุบัน ยังมีมีโรงงำนกลั่นน้ำมันปำล์มอิสระในรัฐซำรำวักเนื่องจำกโรงงำนส่วนใหญ่มีบริษัทที่
เพำะปลูกปำล์มน้ำมันเป็นเจ้ำของและดำเนินกำร ทั้งนี้ โรงงำนกลั่นน้ำมัน ปำล์มที่เอกชนเป็นเจ้ำของไม่ได้ถูก
กำหนดว่ำจะต้องเป็นเจ้ำของสวนปำล์มน้ำมัน
อนึ่ง กำรยื่นใบสมัครสร้ำงโรงงำนกลั่นน้ำมันปำล์มสำมำรถดำเนินกำรผ่ำนออนไลน์ของ Malaysian
Palm Oil Board (MPOB) และภำยหลังจำกที่ได้รับกำรอนุมัติแล้ว จะต้องดำเนินกำรก่อสร้ำงให้แล้วเสร็จ
ภำยใน 2 ปี
ที่มำ : Bernama
3 สิงหำคม 2558

สถาบันวิจัยคาด ค่าเงินริงกิตจะกลับคืนปกติภายในปลายปีนี้
Malaysian Institute of Economic Research (MIER) คำดว่ำ ค่ำเงินริงกิตจะกลับคืนมำเป็ นปกติ
ในปลำยปี นี้ ซึ่งเป็ น ไปในทิศทำงเดีย วกับ กับกำรคำดกำรณ์รำคำน้ำมันดิบโดย World Economic Forum
2015 ว่ำจะอยู่ระหว่ำง 58-59 ดอลลำร์สหรัฐ/บำเรล
Dr.Zakariah Abdul Rashid, Executive Director Professor Emeritus กล่ำว่ำ รำคำน้ำมันดิบ ณ
เดือนกรกฎำคม อยู่ที่ 48 ดอลลำร์สหรัฐ /บำเรล จำกกำรขำดอุปสงค์และโอเวอร์ซัพลลำยของปริมำณกำร
ผลิตทำให้สร้ำงแรงกดดันต่อสกุลเงินท้องถิ่น และรำคำน้ำมันดิบมีบทบำทสำคัญในกำรกำหนดค่ำเงินริงกิตโดย
เมื่อวันที่ 3 สิงหำคม 2558 ปรำกฏว่ำ ค่ำเงินริงกิตอยู่ที่ 3.851-3.855 ริงกิต/ดอลลำร์สหรัฐ ค่ำเงินริงกิต
กำลังมุ่งในทิศทำงที่ลดลงอีก หำกรำคำน้ำมันดิบในตลำดโลกตกลงต่อไปอีกก็จะสร้ำงแรงกดดันมำกขึ้นต่อ
ค่ำเงิน ริ งกิต อย่ ำงไรก็ตำม ค่ำเงิน ริ งกิตยั งขึ้นอยู่กับควำมเชื่อมั่นของนักลงทุนต่ำงชำติต่อเศรษฐกิจของ
มำเลเซียรวมทั้งกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมืองภำยในประเทศ
กำรเข้ำไปแทรกแซงของธนำคำรกลำงมำเลเซียเพื่อที่จะช่วยพยุงค่ำเงินริงกิตไม่ใช้ทำงออกที่ดีที่สุด
โดยธนำคำรกลำงมำเลเซียได้จ่ำยเงินเกือบ 40 พันล้ำนเหรียญสหรัฐในช่วง 2 ปีจนถึงปี 2558 เพื่อเพิ่มค่ำเงิน
ริงกิตแต่ก็ล้มเหลวที่จะปกป้องกำรตกลงของค่ำเงินริงกิต
Dr.Zakariah Abdul Rashid กล่ำวต่อไปว่ำ ตนเห็นว่ำไม่เหมำะสมที่ธนำคำรกลำงมำเลเซียจะอัดฉีด
เงินสำรองของประเทศต่อไปอีกเพื่อที่จะพยุงค่ำเงินริงกิตก่อนที่ควำมเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อเศรษฐกิจของ
มำเลเซียจะได้รับกำรฟื้นฟู
อนึ่ง ค่ำเงินริงกิตในเดื อนกรกฎำคมยังคงอ่อนตัวอย่ำงต่อเนื่องจนถึงต้นเดือนสิงหำคมในปีนี้ โดย
แนวโน้มนั้นได้เริ่มมำตั้งแต่เดือนกันยำยน 2557 เนื่องจำกค่ำเงินดอลลำร์แข็งจำกเศรษฐกิจสหรัฐที่ฟื้นตัว
และคำดว่ำอัตรำดอกเบี้ยจะสูงขึ้น
ที่มำ : Bernama
4 สิงหำคม 2558

ภาคการส่งออกของมาเลเซียฟื้นตัวในเดือนมิถุนายน
ภำคกำรส่งออกของมำเลเซียฟื้นตัวขึ้นในเดือนมิถุนำยนโดยขยำยตัวเพิ่มขึ้น 5% ซึ่งถือว่ำสูงสุดในรอบ
12 เดือน ซึ่งตรงข้ำมกับกำรคำดกำรณ์ว่ำตลำดจะหดตัวต่อไปอีกเนื่องจำกปัจจัยภำยนอกที่ยังอ่อนแอ
ข้อมูลจำกกระทรวงกำรค้ ำระหว่ำงประเทศและอุตสำหกรรม (MITI) ระบุว่ำ มูลค่ำกำรส่งออกของ
มำเลเซียในเดือนมิถุนำยน 2558 อยู่ที่ 64.26 พันล้ำนริงกิต เทียบกับในเดือนพฤษภำคม 2558 ที่มูลค่ำ
กำรส่งออกหดตัวลง -6.7% ส่วนมูลค่ำกำรนำเข้ำในเดือนมิถุนำยนอยู่ที่ 56.28 พันล้ำนริงกิต ลดลง 1.5%
Dr.Chua Hak Bin นั ก เศรษฐศำสตร์ จ ำก Bank of America Merrill Lynch กล่ ำ วว่ ำ มู ล ค่ ำ กำร
ส่งออกในเดือนมิถุนำยนของมำเลเซียที่สูงขึ้นมำจำกกำรขยำยตัวของกำรส่งออกที่สูงของอุตสำหกรรมโลหะ
(สัดส่วนกำรส่งออก 68.3%) น้ำมันปำล์ม (21.6%) ชิ้นส่วน/อุปกรณ์ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ (13.5%)
กำรส่งออกน้ำมันและแก๊สคำดว่ำจะอ่อนตัวลงขณะที่กำรส่งออกแก๊สธรรมชำติหดตัวลง 45.2% เนื่องจำกกำร
ลดลงของรำคำแก๊สธรรมชำติอย่ำงมำก ทั้งนี้ คำดว่ำ กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของมำเลเซียในไตรมำสที่ 2
ของปีนี้จะชะลอตัวซึ่งอำจจะต่ำกว่ำ 4% เล็กน้อย แม้ว่ำตัวเลขกำรส่งออกของมำเลเซียในเดือนมิถุนำยนจะ
ดีกว่ำที่คำดไว้เดิม
อนึ่ง ในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ มูลค่ำกำรส่งออกของมำเลเซียอยู่ที่ 368.33 พันล้ำนริงกิต ลดลง
-3.1% (ซึ่งเป็นไปในทิศทำงเดียวกันกับอุปสงค์ของโลกที่อ่อนแอและกำรอ่อนตัวของรำคำสินค้ำโภคภัณฑ์
ขณะที่มูลค่ำกำรนำเข้ำของมำเลเซียอยู่ที่ 326.64 พันล้ำนริงกิต ลดลง -2.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน ทำให้มูลค่ำกำรค้ำรวมทั้งสิ้นของมำเลเซียอยู่ที่ 694.98 พันล้ำนริงกิต ลดลง -2.9% แต่เกินดุล
กำรค้ำ 41.69 พันล้ำนริงกิต
ที่มำ : New Straits Times
6 สิงหำคม 2558

เงินริงกิตต่อสู่กับดาบสองคม
“กำรตกลงของรำคำน้ำมันดิบกับกำรดิ้นร้นต่อสู้เศรษฐกิจของจีนได้ส่งผลอย่ำงมำกต่อกำรอ่อนค่ำของ
เงินริงกิต” นักเศรษฐศำสตร์กล่ำว
นำย Nor Zahidi Alia, หัวหน้ำนักเศรษฐศำสตร์ของ Malaysian Rating Corp Bhd. กล่ำวว่ำ รำคำ
น้ำมันดิบซึ่งต่ำลงเหลือ 50 ดอลลำร์สหรัฐ/บำเรลเมื่อเร็วๆนี้ไม่ได้เป็นลำงดีสำหรับเศรษฐกิจมำเลเซีย กำรตก
ลงของรำคำน้ ำมั น ดิ บ ได้จุ ด ประกำยให้ เ กิ ดกำรเก็ ง ว่ำ รำยรั บของรั ฐ บำลจะลดลงซึ่ ง จะท ำให้ ก ำรขำดดุล
งบประมำณมำกกว่ำที่ได้เคยคำดกำรณ์ไว้ตั้ง แต่เริ่มแรก อีกทั้งกำรลดลงของรำคำน้ำดิบยังได้สร้ำงแรงกดดัน
เพิ่มขึ้นต่อกำรค้ำระหว่ำงประเทศของมำเลเซียซึ่งมีกำรเติบโตลดลงในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ สิ่ งนี้จะทำให้
กำรเกินดุลบัญชีเดินสะพัดลดลงและสร้ำงควำมกังวลที่เป็นไปได้ว่ำจะทำให้เกิดกำรขำดดุลขึ้นทัง้ สองทำง
กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของมำเลเซียในปี 2558 อำจจะได้รับผลกระทบหำกรำคำน้ำมันยังอยู่ใน
ระดับต่ำตลอดทั้งปี ซึ่งจะเป็นชนวนทำให้เกิดกำรไหลออกของทุนโดยเฉพำะหำกนักลงทุนในตลำดหลักทรัพย์
มองเห็นควำมสดใสของผลตอบแทนลดลง ในส่วนของจีน เงื่อนไขทำงเศรษฐกิจที่ซบเซำได้ส่งผลกระทบต่อ
อุปสงค์ให้ชะลอตัวทำให้กำรนำเข้ำ ของจีนลดลง โดยจีนยังเป็นคู่ค้ำรำยใหญ่สุดของมำเลเซียซึ่งมีมูลค่ำกำรค้ำ
ระหว่ำงกันรวม 85.83 พันล้ำนริงกิตในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ ดังนั้น เศรษฐกิจของมำเลเซียอำจยังคงรู้สึก
ถึงควำมร้อนแรงที่ชะลอตัวลง
นำย Wan Suhaimie, Kenanga Research ยังคงมองว่ำ ค่ำเงินริงกิตจะยังคงอ่อนตัวในช่วงระยะสั้น
ถึงระยะกลำง โดยคำดว่ำ ควำมผันผวนของค่ ำเงินริงกิตจะบรรเทำลงและมีเสถียรภำพอยู่รำว 3.65-3.75 ริง
กิต/ดอลลำร์สหรัฐภำยในสิ้นปี ส่วนผลกระทบจำกกำรเก็บภำษี GST ก็คำดว่ำ จะมีเสถียรภำพภำยในสิ้นปี
ทั้งนี้ ตนคำดว่ำ เศรษฐกิจสหรัฐจะฟื้นตัวภำยในสิ้ นปีนี้ด้วยอัตรำดอกเบี้ยของ US Federal Reserve สูงขึ้น
ส่วนเศรษฐกิจของสหภำพยุโรปและจีนจะมีเสถียรภำพ
อนึ่ ง นำยกรั ฐ มนตรี ของมำเลเซียกล่ ำวว่ำ กำรตกลงของรำคำน้ำมัน จะส่งให้ มำเลเซียเกิดวิกฤต
เศรษฐกิจหำกไม่มีกำรเก็บภำษี GST โดยกำรเก็บภำษี GST ทำให้มำเลเซียมีรำยได้มำกขึ้นแทนที่ จะพึ่งพำ
รำยได้อย่ำงสูงจำกน้ำมัน
ที่มำ : Bernama
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ค่ายรถยนต์ฮอนด้าในมาเลเซียแจงยอดขาดทะลุเป้า
บริษัท Honda Malaysia แจง ยอดขำยรถยนต์ในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้อยู่ที่ 43,597 คัน และ
คำดว่ำจะทะลุเป้ำหมำยยอดขำยทั้งปีที่วำงไว้ 85,000 คัน
ยอดขำยรถยนต์ฮอนด้ำในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ คิดเป็นสัดส่วน 13.5% ของยอดขำยรถยนต์
ทั้งหมดของภำคอุตสำหกรรมรถยนต์ในมำเลเซีย ซึ่งเพิ่มขึ้น 2.3 จุดเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย
ยอดขำยรถยนต์ของบริษัทเฉลี่ยต่อเดือนมำกกว่ำ 7,200 คัน ขณะที่ยอดขำยของบริษัท สูงสุดคือในเดือน
มีนำคม (9,582 คัน) และมีส่วนแบ่งตลำดสูงสุด (15.1%) ในเดือนมิถุนำยน 2558
ที่มำ : Bernama
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