ข่าวเด่นประจาสั

รวบรวมโดยสำนักงำน

ข่าวเด่นประจาสัปดาห์จากมาเลเซีย
22-28 สิงหาคม 2558
ฉบับที่ 122
สำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ณ กรุงกัวลำลัมเปอร์

อุตสาหกรรมก่อสร้างของมาเลเซียยังคงแข็งแกร่ง
“อุตสำหกรรมก่อสร้ำงของมำเลเซียยังคงแข็งแกร่ง แม้ว่ำค่ำเงินริงกิตจะอ่อนค่ำเนื่องจำกวัสดุก่อสร้ำง
ส่วนใหญ่สำมำรถหำได้ในท้องถิ่น” แหล่งข่ำวจำก Construction Industry Development Board ระบุ
อย่ำงไรก็ตำม ผู้ประกอบธุรกิจก่อสร้ำงบำงรำยที่จำเป็นจะต้องนำเข้ำเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ กำลังรู้สึก
ว่ ำ จะต้ อ งประหยั ด มำกขึ้ น กำรตกลงของค่ ำ เงิ น ริ ง กิ ต ได้ ส ร้ ำงควำมล ำบำกขึ้ น แต่ ก็ มี โ ครงกำรที่ จะต้ อง
ดำเนินกำรและเป็นโครงกำรขนำดใหญ่ ภำคอุตสำหกรรมก่อสร้ำงยังคงมีงำนชุกชุ มเนื่องจำกหลำยโครงกำร
ภำยใต้แผนพัฒนำฯฉบับที่ 11 (11th Malaysia Plan) ได้นำขึ้นมำดำเนินกำร หำกมองในแง่ของมูลค่ำภำษีที่
เก็บได้ซึ่งแสดงถึงมูลค่ำงำนที่กำลังดำเนินอยู่ก็เพิ่มขึ้นและดีว่ำปีที่ผ่ำนมำ แต่คำดว่ำงำนก่อสร้ำงจะชะลอตัวลง
จนถึงปลำยปีเนื่องจำกแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 10 สิ้นสุดลงและโครงกำรส่วนใหญ่ของรัฐบำลก็เสร็จสมบูรณ์
อย่ำงไรก็ตำม ก็ยังเห็นโครงกำรก่อสร้ำงของภำคเอกชนหลำยแห่งซึ่งจะช่วยเพิ่มรำยได้จำกกำรเก็บภำษี
ในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ มูลค่ำโครงกำรก่อสร้ำงอยู่ที่ 39 พันล้ำนริงกิต จำกจำนวน 2,183 โครงกำร
ที่เสร็จแล้ว ขณะที่ในปี 2557 มูลค่ำโครงกำรก่อสร้ำงอยู่ที่ 39 พันล้ำนริงกิต จำกจำนวน 2,203 โครงกำร
อนึ่ง ควำมท้ำทำยของอุตสำหกรรมก่อสร้ำงคือ ปัญหำด้ำนแรงงำนที่ขึ้นอยู่กับแรงงำนต่ำงชำติมำก
เกินไป มำเลเซียจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงกำรพึ่งพำแรงงำนต่ำงชำติและลงทุนในอุปกรณ์เครื่องมือให้มำกขึ้น โดย
สมำคมฯได้เคยหำรื อกับ รั ฐบำลเรื่ องนี้ แต่ก็มีประเด็นเกี่ยวกับภำษีอำกรเครื่องมืออุปกรณ์ หำกมำเลเซีย
ต้องกำรสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้แก่อุตสำหกรรมก่อสร้ำงก็จะต้องขับเคลื่อนไปสู่กำรผลิต โดยงำนที่เป็นชิ้นๆ
ควรจะทำในโรงงำน แต่งำนประกอบควรทำที่หน้ำงำน มำเลเซียจำเป็นต้องพึ่งพำแรงงำนรำคำถูกลดลงและ
ลงทุนเครื่องจักรให้มำกขึ้นพร้อมทั้งฝึกฝนแรงงำนที่มีฝีมือมำกขึ้น
ที่มำ : The Star
26 สิงหำคม 2558

ไทยและมาเลเซียตกลงที่จะส่งเสริมการใช้สกุลเงินท้องถิ่นในการทาการค้า
ธนำคำรกลำงมำเลเซียและธนำคำรแห่งประเทศไทยจะส่งเสริมให้ภำคเอกชนใช้เงินริงกิตและเงินบำท
ในกำรทำกำรค้ำชำยแดนและกำรลงทุนโดยตรง ซึ่งจะช่วยลดควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของสกุลเงินในโลก
และลดต้นทุนกำรทำธุรกรรมทำงธุรกิจ
ธนำคำรกลำงมำเลเซี ย และธนำคำรแห่ ง ประเทศไทยได้ มี ก ำรลงนำมในบั น ทึ ก ควำมเข้ ำ ใจ
(Memorandum of Understanding : MOU) ในกำรจัดตั้งกรอบกำรทำงำนควำมร่วมมือเพื่อส่งเสริมกำรค้ำ
สองฝ่ำยและกำรลงทุนโดยตรงโดยใช้เงินริงกิตและเงินบำท เมื่อวันที่ 26 สิงหำคม 2558 โดยมี Tan Sri
Dr.Zeti Akhtar Aziz ผู้ ว่ำธนำคำรกลำงมำเลเซีย และดร. ประสำร ไตรรัตน์ว รกุล ผู้ ว่ำกำรธนำคำรแห่ ง
ประเทศไทย ได้ร่วมลงนำม MOU
“กำรจัดตั้งกรอบกำรทำงำนดังกล่ำวจะเป็นกำรสร้ำงแนวทำงกำรบูรณำกำรกำรเงินและเศรษฐกิจใน
ภูมิภำคอำเซียน และช่วยสร้ำงควำมแข็งแกร่งแก่กำรไหลของกำรค้ำกำรลงทุนระหว่ำงไทยกับมำเลเซียและกำร
เชื่อมโยงทำงเศรษฐกิจให้ใกล้ชิดขึ้น” Tan Sri Dr.Zeti Akhtar Aziz กล่ำว
“ตนเชื่อว่ำ กำรจัดตั้งกรอบกำรทำงำนดังกล่ำวจะสร้ำงควำมแข็งแกร่งในควำมร่วมมือและส่งเสริมกำร
พัฒนำเศรษฐกิจและกำรลงทุนในภูมิภำค” ดร. ประสำร ไตรรัตน์วรกุล กล่ำว
ที่มำ : Bernama
27 สิงหำคม 2558

คาด มาเลเซียจะส่งออกผลิตภัณฑ์ยางในปีนี้ได้บรรลุ 16 พันล้านริงกิต
มูลค่ำกำรส่งออกผลิตภัณฑ์ของมำเลเซียในปี 2558 คำดว่ำจะทะลุ 16 พันล้ำนริงกิต เกินกว่ำ
เป้ำหมำยเริ่มแรกที่ตั้งไว้ 15.17 พันล้ำนริงกิต เนื่องจำกมูลค่กำรส่งออกผลิตภัณฑ์ยำงที่สูงในช่วง 6 เดือน
แรกของปีนี้
Datuk Amar Douglas Uggah Embas รั ฐ ม น ต รี ก ร ะ ท ร ว ง Plantation Industries and
Commodities กล่ำวว่ำ ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 มูลค่ำกำรส่งออกผลิตภัณฑ์ยำงของมำเลเซียอยู่ที่
8.46 พันล้ำนริงกิต เพิ่มขึ้น 15.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยส่วนใหญ่เป็นกำรส่งออกถุงมือ
ยำง โดยคำดว่ ำ ควำมต้ อ งกำรถุ ง มื อ แพทย์ จ ะขยำยตั ว เพิ่ ม ขึ้ น ไปในทิ ศ ทำงเดี ย วกั น กั บ กำรตระหนั ก ถึง
ควำมสำคัญในกำรป้องกันกำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อและค่ำใช้จ่ำยด้ำนสุขภำพที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก
อนึ่ง มำเลเซียเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ยำงรำยใหญ่สุดของโลกในแง่ของปริมำณ ส่วนไทยเป็นผู้ส่งออก
รำยใหญ่สุ ดในแง่มูล ค่ำ เนื่ องจำกไทยส่ งออกผลิ ตภัณฑ์ยำงแบบ OBM (original brand manufactured
products) แต่มำเลเซียส่งออกถุงมือยำงเป็นส่วนใหญ่ อย่ำงไรก็ตำม ผู้ผลิตถุงยำงอนำมัยได้เริ่มพยำยำมที่จะ
เพิ่มกำรส่งออก OBM และก็หวังว่ำ มำเลเซียจะกลำยเป็นผู้ส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของโลกทั้งปริมำณและมูลค่ำ
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กลุ่มบริษัท MSM จะสร้างโรงงานผลิตน้าทรายบริสุทธิ์ที่รัฐยะโฮร์
“กลุ่ มบริ ษัท MSM กำลั ง จะสร้ ำงโรงงำนผลิ ตน้ำทรำยบริสุทธิ์ที่ Tanjung Langsat รัฐ ยะโฮร์ ด้วย
มูลค่ำกำรลงทุน 259 ล้ำนเหรียญสหรัฐ (1.1 ล้ำนริงกิต)” Datuk Sheikh Awab Sheikh Abod ประธำน
กลุ่มบริษัท MSM กล่ำว
กลุ่มบริษัท MSM ได้แต่งตั้ง Sharkara International FZC เป็นคู่สัญญำหลักในกำรออกแบบ ด้ำน
วิศวกรรมและกำรก่อสร้ำงโรงงำนโดยมีอำยุสัญญำ 2 ปี รวมมูลค่ำ 95.7 ล้ำนเหรียญสหรัฐ โดยโรงงำนผลิต
น้ำตำลทรำยบริสุทธิ์นี้ตั้งเป้ำจะดำเนินกำรอย่ำงเต็มรูปแบบในไตรมำสที่ 3 ของปี 2560 และเพิ่มกำลังกำร
ผลิตต่อปีเป็น 3.25 ล้ำนตัน โดยปัจจุบันบริษัทตั้งเป้ำกำลังกำรผลิตน้ำตำลทรำยบริสุทธิ์ต่อปีที่ 2 ล้ำนตันจำก
ปัจจุบันที่ผลิตได้ 1.1 ล้ำนตัน ทั้งนี้ Sharkara เป็นบริษัทในเครือของบริษัท Sutech Engineering Co.,
Ltd ของไทย
Datuk Sheikh Awab Sheikh Abod ได้แสดงควำมเห็นต่อรำคำน้ำตำลดิบ ที่ตกต่ำในปัจจุบันว่ำไม่
สำมำรถที่จะชดเชยผลกระทบจำกกำรอ่อนค่ำของเงินริงกิตได้เนื่องจำกบริษัทซื้อน้ำตำลทรำยดิบเป็นดอลลำร์
สหรัฐ กำรตกลงของค่ำเงินริงกิตมีมำกกว่ำกำรตกลงของรำคำน้ำตำลดิบ ดังนั้น ตนจึงกำลังจะเสนอพ่อค้ำใน
กำรชำระเงินในอนำคตเป็นเงินริงกิตมำกกว่ำเงินดอลลำร์สหรัฐ
ที่มำ : New Straits Times
27 สิงหำคม 2558

MITI พร้อมที่จะให้ input แก่คณะกรรมการเศรษฐกิจพิเศษ
กระทรวงกำรค้ำระหว่ำงประเทศและอุตสำหกรรม (MITI) พร้อมที่จะให้ input แก่คณะกรรมกำร
เศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Committee) ในประเด็นเศรษฐกิจและควำมท้ำทำยทำงกำรเงิน ใน
ปัจจุบัน
Datuk Seri Mustapa Mohamed รัฐมนตรี MITI กล่ำวว่ำ MITI พร้อมที่จะเสนอ input ใน 4 เรื่อง
ได้แก่ กำรค้ำ กำรลงทุน SMEs และประสิทธิภำพกำรผลิต ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่จะขับเคลื่อนกำรเติบโตทำง
เศรษฐกิจและทำให้เศรษฐกิจภำยในประเทศฟื้นตัว
Datuk Seri Mustapa Mohamed กล่ ำวต่อไปว่ำ จีนได้ปรับเปลี่ยนตนเองจำกกำรขับเคลื่ อนกำร
เติบโตที่มุ่งเน้นกำรส่งออกและกำรลงทุนมำเป็นมุ่งเน้นกำรบริโภคภำยในประเทศ ดังนั้น มำเลเซียจำเป็น
จะต้องมีนโยบำยในทิศทำงกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในจีนบนพื้นฐำนของกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบของอุปสงค์
ทั้งนี้ ยุโรป อัฟริกำ และสหรัฐฯ มีควำมสำคัญเท่ำเทียมกันเนื่องจำกมำเลเซียจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนตลำด
ของตนอย่ำงต่อเนื่อง
อนึ่ ง คณะกรรมกำรเศรษฐกิจ พิเ ศษจะมี Daruk Seri Abul Wahid Omar รัฐ มนตรีประจำส ำนั ก
นำยกรัฐมนตรีเป็นประธำน จะมีกำรประชุมทุกสัปดำห์และรำยงำนต่อนำยกรัฐมนตรีโดยตรง
ที่มำ : Bernama
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นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์คาดจะเพิ่มราคาที่อยู่อาศัย
นักพัฒนำอสังหำริมทรัพย์คำดจะเพิ่มรำคำที่อยู่อำศัย ในเร็วๆนี้ เนื่องจำกต้นทุนกำรก่อสร้ำงและวัสดุ
ก่อสร้ำงเพิ่มขึ้นจำกกำรอ่อนค่ำของเงินริงกิต
“วัส ดุก่อสร้ ำงมีร ำคำแพงขึ้น และต้นทุนกำรก่ อสร้ำงก็เ พิ่มขึ้นเนื่ องจำกกำรอ่อนค่ำของเงิน ริ ง กิ ต
ขณะเดียวกันแรงงำนก็เรียกร้องเงินเดือนเพิ่มขึ้น ทำให้นักพัฒนำอสังหำริมทรัพย์อำจจำเป็นที่จะต้องเพิ่มรำคำ
ที่พักอำศัย” Tan Sri Lim Hock San กล่ำว
Tan Sri Lim Hock San เรี ย กร้ อ งให้ รั ฐ บำลผ่ อ นคลำยกฎเกณฑ์ ก ำรเป็ น เจ้ ำ ของที่ พั ก อำศั ย ของ
ต่ำงชำติและกำรกู้ยืมเงิน รวมทั้งกำรยกเลิกกำรเก็บภำษีรำยได้จำกกำรขำยอสั งหำริมทรัพย์ (real property
gain tax) เพื่อยืดหยุ่นให้ผู้ซื้อสำมำรถขำยอสังหำริมทรัพย์ได้ก่อน 5 ปี ในขณะที่มีนักเก็งกำไร จึงเป็นกำรไม่
ยุติธรรมที่ผู้ซื้อที่แท้จริงจะต้องอยู่ภำยใต้ข้อจำกัดเดียวกันที่จะขำยอสังหำริมทรัพย์เมื่อได้ประโยชน์จำกกำร
ขำยและใช้กำไรที่จะเพิ่มรำยได้ของครอบครัว ผู้ซื้อ อสิงหำริมทรัพย์ควรได้รับอิสระที่จะขำยอสังหำริมทรัพย์
ภำยใน 5 ปีแรกและได้รับกำไรจำกกำรขำย
กำรลดรำคำขั้นต่ำสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติที่จะซื้อบ้ำนในมำเลเซียจำก 1 ล้ำนริงกิตเป็น 5 แสนริงกิต
จะช่วยสร้ำงเสถียรภำพในแก่เงินริงกิตเมื่อมีกำรแลกเปลี่ยนเงินตรำของตน อีกทั้ งธนำคำรผ่อนคลำยกฎเกณฑ์
กำรกู้ยืมเงินเนื่องจำกกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดเกินไป
อนึ่ง ปัจจุบัน ที่พักอำศัยทีค่ นต่ำงชำติ ผู้มีถิ่นพำนักถำวรในมำเลเซียและบริษัทต่ำงชำติสำมำรถจะซื้อ
ได้จะต้องมีรำคำขั้นต่ำ 2 ล้ำนริงกิตในเขตพื้นที่ Zone 1 และ 2 และรำคำขั้นต่ำ 1 ล้ำนริงกิตสำหรับกำรซื้อ
ที่พักอำศัยในเขตพื้นที่ Zone 3 นอกจำกนี้ ต่ำงชำติจะไม่สำมำรถซื้อที่ดินได้ (ยกเว้นที่พักอำศัยที่ตั้ง อยู่ ใน
บริเวณชุมชนที่มีรั้วรอบในลั กษณะอพำต์เม็นต์หรือคอนโดนีเนียม) หรือถูกขำยโดยกำรประมูลสำธำรณะ
รวมทั้งไม่เกิน 10% ของที่พักอำศัยที่ไม่ได้ถือครองโดยชำวภูมิบุตร (non-Bumiputera unit) สำมำรถขำย
ให้แก่ต่ำงชำติได้
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คาด ราคาน้ามันปาล์มดิบจะอยู่ที่ 1,900-2,000 ริงกิตจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้
“คำด รำคำน้ ำมั น ปำล์ ม จะอยู่ ที่ 1,900-2,000 ริ ง กิ ต /ตั น จนถึ ง สิ้ น เดื อ นกั น ยำยนนี้ ท่ ำ มกลำง
ควำมรู้สึกตลำดที่เซื่ยงซึม แต่หำกจะคำดกำรณ์ไปไกลจำกนี้ก็เป็นกำรยำกเนื่องจำกมีหลำยปัจจัยที่มีผลกระทบ
ต่อกันและกัน” Tan Sri Mohd Bakke Salleh, CEO ของบริษัท Sime Darby Bhd. กล่ำว
รำคำน้ำมันปำล์มดิบได้ตกลง 16% จนถึงขณะนี้ โดยมีรำคำต่ำกว่ำ 2,000 ริงกิต/ตัน กำรตกลง
ของรำคำสินค้ำโภคภัณฑ์ประกอบกับกำรระมัดระวังกำรใช้จ่ำยของผู้บริโภคและนโยบำยกำรเงินที่เข้มงวดเป็น
แรงปะทะหลักที่กลุ่มบริษัทคำดว่ำจะต้องเผชิญ โดยกลุ่มบริษัทยังคงมุ่งเน้นกำรประหยัดในกำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนเงินทุน โดยในไตรมำส 4 ซึ่งสิ้นสุดเดือนมิถุนำยน ผลตอบแทนของบริษัทได้ลดลง 17.6%
อนึ่ง บริษัทฯ กำลังพิจำรณำเรื่องกำรควบรวมกิจกำรเพื่อเป็นโอกำสกำรเติบโตใหม่ๆ
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มาเลเซียจะเริ่มไต่สวนการทุ่มตลาดเหล็กม้วนรีดเย็นจากจีน เกาหลีใต้และเวียดนาม
“มำเลเซียจะเริ่มไต่สวนกำรทุ่มตลำด (dumping) เหล็กม้วนรีดเย็นจำกจีน เกำหลีใต้และเวียดนำม
โดยกำรพิจำรณำตัดสินใจเบื้องต้นจะดำเนินกำรภำยใน 120 วัน นับจำกวันที่เริ่มไต่สวน” แหล่งข่ำวจำก
กระทรวงกำรค้ำระหว่ำงประเทศและอุตสำหกรรม (MITI) กล่ำว
หำกผลกำรพิจำรณำขั้นสุดท้ำยยืนยันว่ำ เหล็กม้วนรีดเย็นจำกจีน เกำหลีใต้และเวียดนำมทุ่มตลำดจริง
มำเลเซียจะมีกำรเก็บภำษีต่อต้ำนกำรทุ่มตลำด (anti-dumping duty) ในอัตรำที่จำเป็นเพื่อป้องกันควำม
เสียหำยของภำคอุตสำหกรรมภำยในประเทศมำเลเซีย โดย MITI ได้รับกำรร้องเรียนจำกผู้ผลิตภำยในประเทศ
ว่ำ เหล็กม้วนรีดเย็นที่นำเข้ำมำจำกหรือส่งออกมำจำก 3 ประเทศดังกล่ำวได้ทุ่มตลำดมำเลเซียโดยขำยในรำคำ
ที่ต่ำกว่ำรำคำตลำดภำยในประเทศซึ่งส่งผลให้เกิดควำมเสียหำยแก่อุตสำหกรรมภำยในประเทศมำเลเซีย MITI
จึงจะทำกำรไต่สวนโดยออกแบบสอบถำมไปยังผู้นำเข้ำ ผู้ผลิตต่ำงประเทศ ผู้ส่งออก และสมำคมต่ำงๆ ส่วน
บริษัทอื่นๆอำจยื่นขอแบบสอบถำมดังกล่ำวภำยในวันที่ 11 กันยำยน 2558 และยื่นหลักฐำนต่อ MITI ภำยใน
วันที่ 25 กันยำยน 2558
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บริษัท GCH Retail จะเปิดห้างค้าปลีก Giant ใหม่อีก 5 แห่งภายในต้นปี 2559
บริษัท GCH Retail (M) Sdn.Bhd. ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของห้ำงค้ำปลีก Giant จะเปิดสำขำแห่งใหม่อีก
5 แห่งภำยในสิ้นปีนี้หรือต้นปีหน้ำ
Datuk Tim Ashdown, CEO ของบริษัท กล่ ำวว่ำ ห้ ำงค้ำปลี ก Giant แห่ งใหม่จะตั้ง อยู่ที่ Kinta
(รัฐเปรัก) Setapak (กัวลำลัมเปอร์) Petra Jaya (รัฐซำรำวัก) Kangar (รัฐปะลิส) และ Kg Melayu Subang
(รัฐสลังงอ) ซึ่งจะทำให้ห้ำงค้ำปลีก Giant มีทั้งหมด 133 สำขำทั่วประเทศ
ปัจจุบัน บริษัทมีห้ำงค้ำปลีก/ซุปเปอร์มำร์เก็ต 4 กลุ่ม ได้แก่ Giant, Cold Storage Supermarkets,
Mercato และ Jasons Food Hall
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