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MPOB ให้เงินช่วยเหลือเกษตรกรในการปลูกต้นปาล์มน  ามันใหม่มูลค่า 100 ล้านริงกิต 
 

หน่วยงำน  Malaysian Palm Oil Board (MPOB)  จะให้ เ งินจัดสรรมูลค่ำ  100 ล้ ำนริ งกิต 
(replanting incentives) เพ่ือปลูกต้นปำล์มน  ำมันใหม่ทดแทนต้นปำล์มที่มีอำยุมำกโดยเริ่มต้นตั งแต่วันที่ 1 
ตุลำคม 2558 เป็นต้นไป 

 
Datuk Seri Douglas Amar Uggah รัฐมนตรีกระทรวง Plantation Industries and Commodities 

กล่ำวว่ำ โครงกำรดังกล่ำวมีเป้ำหมำยที่จะปลูกต้นปำล์มใหม่ในพื นทีจ่ ำนวน 83,000 เฮกเตอร์ซึ่งเป็นพื นที่ที่มี
ผลผลิตต่ ำ โดยโครงกำรจะเริ่มต้นตั งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2558-31 ธันวำคม 2558 ส ำหรับกำรพิจำรณำ
อนุมัติ  ซึ่งกำรเปิดให้ยื่นขอรับกำรจัดสรรเงินดังกล่ำวเป็นลักษณะ first-come-first-serve โดยเงินทีจ่ัดสรรให้
จะเป็น 1,500 ริงกิต/เฮกเตอร์ส ำหรับพื นที่ที่ได้รับอนุมัติใน phase แรกจ ำนวน 33,000 เฮกเตอร์  และจะ
จัดสรรเงินให้ 1,000 ริงกิต/เฮกเตอร์ส ำหรับพื นที่ที่ได้รับอนุมัติใน phase 2 จ ำนวน 50,000 เฮกเตอร์ 

 
โครงกำรนี จะท ำให้ผลผลิตน  ำมันปำล์มดิบลดลง 250 ,000 ตัน ซึ่งจะท ำให้สต๊อกน  ำมันปำล์มลดลง

และช่วยรักษำเสถียรภำพของรำคำน  ำมันปำล์ม  เกษตรกรที่สนใจสำมำรถยื่นขอสมัครผ่ำนทำง website: 
mpob.gov.my ตั งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2558 เป็นต้นไป 

 
Datuk Patinggi Tan Sri Alfred Jabu Uggah, Deputy Chief Minister ของรัฐซำรำวัก กล่ำวว่ำ 

กำรตกลงของรำคำน  ำมันปำล์มดิบตั งแต่เดือนสิงหำคมเป็นต้นมำได้ส่งผลกระทบต่อรำยได้ของเกษตรกรรำย
ย่อยรำว 300,000 รำยทั่วประเทศ  โดยรำคำน  ำมันปำล์มดิบต่ ำสุดเมื่อวันที่ 7 สิงหำคม 2558 อยู่ที่ 1,802 
ริงกิต/ตัน  แต่ก็รำคำก็ค่อยๆปรับตัวดีขึ นเป็น 2,120 ริงกิต/ตันเมื่อวันที่ 25 กันยำยน 2558 

 
ที่มำ : New Straits Times 
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การเข้าถึงแหล่งเงินทุนมากขึ นจะช่วยการเติบโตของ SMEs 
 

Federation of Malaysian Manufacturers (FMM)  ได้แสดงควำมโล่งใจเมื่อภำครัฐได้มีควำม
เคลื่อนไหวที่จะส่งเสริม Working Capital Guarantee ซึ่งมีกำรจัดสรรวงเงินเพ่ิมเติมจ ำนวน 2 พันล้ำนริงกิต
ส ำหรับ sector ที่ไม่ใช่ภำคบริกำร 

 
“โครงกำรนี จะช่วยผู้ประกอบกำรที่เป็น SMEs ให้เข้ำถึงแหล่งเงินทุนและสำมำรถด ำเนินธุรกิจต่อไป

ได้ท่ำมกลำงข้อจ ำกัดทำงเศรษฐกิจในปัจจุบัน และโครงกำรนี ก็เป็นหนึ่งในมำตรกำรที่นำยกรัฐมนตรีได้วำงไว้
เพ่ือช่วยปกป้อง “real economy” เพ่ือที่จะช่วยฟื้นควำมเชื่อมั่นทำงธุรกิจและบรรเทำผลกระทบจำกควำมไม่
แน่นอนทำงเศรษฐกิจ ซึ่งเงินทุนนี เป็นเงินเพ่ิมเติมจำกเงินประกันปัจจุบันที่มีอยู่ 5 พันล้ำนริงกิตส ำหรับภำค
บริกำร” Dr.Yeoh Oon Tean, CEO ของ FMM กล่ำว 

 
วงเงินเพ่ิมเติมส ำหรับ SMEs รวมทั งเงินกู้เพ่ือปรับโครงสร้ำงธุรกิจและโครงสร้ำงหนี จะช่วยปรับปรุง 

เงินสดหมุนเวียนของ SMEs  ขณะที่กองทุน Domestic Investment Strategic Fund  ที่มีเงินทุนเพ่ิมเติมที่
รัฐบำลจัดสรรให้ 1 พันล้ำนริงกิตก็จะช่วยเร่งให้ผู้ผลิตภำยในประเทศปรับเปลี่ยนกำรผลิตสินค้ำที่มีมูลค่ำเพ่ิ ม
สูง  ใช้เทคโนโลยีสูง  ใช้องค์ควำมรู้อย่ำงเข้มข้นและนวัตกรรม 

 
อนึ่ง FMM  ได้เสนอให้รัฐบำลขยำยกำรลดหย่อนแก่กำรลงทุนเพ่ิมเติม (reinvestment allowance) 

และเข้มงวดกับกำรใช้บังคับ “Buy Made-in-Malaysia policy” ส ำหรับกำรจัดซื อจัดจ้ำงโดยรัฐ  รวมทั ง
ด ำเนินมำตรกำรอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำเพ่ือช่วยส่งเสริมและขยำยขีดควำมสำมำรถในกำรส่งออก  
ตลอดจนข้อเสนออ่ืนๆ เช่น กำรชะลอกำรเพ่ิมขึ นของต้นทุนกำรท ำธุรกิจ เช่น รำคำแก๊สธรรมชำติ  โครงกำร  
Employment Insurance Scheme และกำรทบทวนอัตรำค่ำจ้ำงขั นต่ ำและค่ำธรรมเนียมแรงงำนต่ำงชำติ 

 
ที่มำ : Bernama 
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รัฐปะลิสมองตลาดสินค้าในภาคใต้ของไทย 
 

รัฐปะลิสวำงแผนที่จะท ำตลำดสินค้ำในปลำยปีนี ให้แก่ผู้ประกอบกำร SMEs ของมำเลเซียที่จังหวัด
ภำคใต้ของใต้โดยเริ่มจำกชำยแดนจังหวัดสตูล 

 
นำย Ahmad Bakri Ali ประธำนของ State Agriculture and Agro-based Industry Committee 

กล่ำวแก่ผู้สื่อข่ำวภำยหลังจำกกำรเปิดงำน Satun SME Festival 2015 โดยผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสตูล (นำย
เดชรัฐ สิมศิริ) เมื่อวันที่ 28 กันยำยน 2558 ว่ำ  รัฐปะลิสมีผู้ประกอบกำร SMEs จ ำนวน 243 รำยที่ผลิต
อำหำรและสินค้ำหัตถกรรมส ำหรับรสนิยมของท้องถิ่นและไม่ได้หมำยควำมว่ำจะแข่งขันกับสินค้ำไทยเหล่ำนั น
ไม่ได ้

 
นำยเดชรัฐ กล่ำวว่ำ มีจ ำนวนผู้ประกอบกำร SMEs ในจังหวัดสตูล 40 รำยที่เข้ำร่วมในงำนดังกล่ำว 

โดยมีกลุ่มสินค้ำอำหำรและหัตถกรรม  และก ำลังจะเข้ำไปจัดงำนในรัฐเคดำห์และปีนังในปลำยปีนี   อนึ่ง นำย
เดชรัฐได้ลงนำมในบันทึกควำมเข้ำใจกับนำย  Ahmad Bakri Ali  ที่จะเสริมสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำง
ผู้ประกอบกำร SMEs ของจังหวัดสตูลและรัฐปะลิส 

 
ที่มำ : Bernama 
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ตัวเลข GDP ต่อหัวของมาเลเซียในปี 2557 เกินกว่าค่าเฉลี่ยของโลก 
 

ตัวเลข GDP ต่อหัวของมำเลเซียในปี 2557 เกินกว่ำค่ำเฉลี่ย GDP ต่อหัวของโลกเป็นครั งแรก 
 
Global Science and Innovation Advisory Council (GSIAC)  กล่ำวว่ำ GDP ต่อหัวของมำเลเซีย

ในปี 2557 อยู่ที่ 10,830 ดอลลำร์สหรัฐ  ขณะที่ GDP เฉลี่ยต่อหัวของชำติต่ำงๆในโลกอยู่ที่ 10 ,804 
ดอลลำร์สหรัฐ  ขณะที่เมื่อปี 2553  GDP ต่อหัวของมำเลเซียอยู่ที่ 8,752 ดอลลำร์สหรัฐ  ค่อนข้ำงต่ ำกว่ำ
ค่ำเฉลี่ยของโลก (9,513 ดอลลำร์สหรัฐ) รำว 8% 

 
Tan Sri Zakri Abdul Hamid, Science advisor ของนำยกรัฐมนตรีมำเลเซียและประธำนร่วมของ 

Malaysian Industry-Government Group for High Technology (MIGHT) กล่ำวว่ำ มำเลเซียยืนยันกำร
อยู่บนเส้นทำงที่จะไปสู่กำรเป็นประเทศพัฒนำแล้ว  โดยในช่วงปี 2558-2563 (2015-2020)  GDP ต่อ
หัวของมำเลเซียจ ำเป็นจะต้องเพ่ิมขึ นเฉลี่ยรำว 695 ดอลลำร์สหรัฐต่อปี เพ่ือให้ตัวเลขไปถึงเป้ำหมำยที่ 
15,000 ดอลลำร์สหรัฐ  โดยกำรเพ่ิมขึ นของตัวเลขดังกล่ำวอยู่ภำยใต้กำรคำดกำรณ์ของแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 
11 (11th Malaysia Plan)  ซึ่งคำดว่ำกำรบริโภคและกำรลงทุนภำคเอกชนจะขับเคลื่อนกำรเติบโตของรำยได้
ประชำชำติมวลรวม (Gross National Income :GNI) ต่อหัวที่ 7.9% ต่อปี  ทั งนี  วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมจะเป็นตัวที่บูรณำกำรควำมส ำเร็จของแผนพัฒนำฯฉบับที่ 11 

 
รำยงำนดัชนีนวัตกรรมของโลก (Global Innovation Index: GII) ของมำเลเซียอยู่ในล ำดับที่ 32 

ของโลก ขยับจำกเดิมอยู่ที่ล ำดับ 33 เมื่อปี 2557 และมำเลเซียก็ตกอยู่กลุ่มของประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำง
ในล ำดับต้นๆ อนึ่ง รำยงำนดังกล่ำวได้ให้เครดิตกับเสถียรภำพทำงกำรเมือง  กำรไหลเข้ำของกำรลงทุนโดยตรง
จำกต่ำงประเทศและอุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งออกส ำหรับกำรปฏิรูปที่ประสบควำมส ำเร็จไปสู่กำรเป็น
ประเทศรำยได้ปำนกลำงขั นสูง (upper middle income country) 

 
ที่มำ : Bernama 
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มาเลเซียก าลังก้าวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

“มำเลเซียยืนยันพันธกิจที่จะบรรลุวำระแห่งสหประชำชำติ 2030 (United Nations 2030 
Agenda for Sustainable Development) ในกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน” นำยกรัฐมนตรีมำเลเซียกล่ำวในที่
ประชุม 

 
นำยกรัฐมนตรีมำเลเซียกล่ำวว่ำ กำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน ( inclusive) และกำรพัฒนำอย่ำง

ยั่งยืน (sustainable development) เป็นหัวใจในกำรปฎิรูปประเทศของมำเลเซียมำนำนแล้วจำกประเทศ
ก ำลังพัฒนำเพื่อไปสู่กำรเป็นประเทศที่มีรำยได้สูงภำยในปี 2563 (2020) 

 
นำยกรัฐมนตรีมำเลเซียกล่ำวต่อไปว่ำ มำเลเซียได้ลดอัตรำควำมยำกจนในมำเลเซียจำกร้อยละ 49.3 

ในปี 2513 เป็นร้อยละ 0.6 ในปี 2557  ขณะเดียวกันกลุ่มที่ยังยำกจนมำกๆก็ถูกขจัดให้หมด  ส่วนค่ำกลำง 
(mean) ของรำยได้ของครัวเรือนต่อเดือนก็เพ่ิมขึ นมำกกว่ำ 20 เท่ำจำก 77 ดอลลำร์สหรัฐ ในปี 2513 เป็น 
1,781 ดอลลำร์สหรัฐ ในปี 2557  ทั งนี  วำระ 2030 ของสหประชำชำติ กับแผนพัฒนำฯ ห้ำปีของมำเลเซีย 
(Malaysia's five-year development plan) ก็ก ำลังก้ำวเข้ำสู่แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 11 นั นมีควำมคล้ำยคลึง
กัน โดยในหลำยๆ แง่มุมของแผนพัฒนำฯ ได้สะท้อนให้เห็นหลำกหลำยมิติของเป้ำหมำยของกำรพัฒนำอย่ำง
ยั่งยืนของสหประชำชำติโดยมีประชำชนเป็นศูนย์กลำงของควำมพยำยำมในกำรพัฒนำ 

 
"เรำจะต้องให้ควำมส ำคัญกับค ำว่ำ ‘เศรษฐกิจประชำชน (people economy)’ ซึ่งจะเป็นกำรตอกย  ำ

พันธกรณีของรัฐบำลมำเลเซียที่จะพัฒนำประชำชนต่อไป โดยสร้ำงควำมกินดีอยู่ดีแก่ประชำชนเพ่ือให้พวกเขำ
มีศักดิ์ศรีและเพ่ิมศักยภำพที่จะแบ่งปันกำรเจริญเติบโตและผลลัพธ์ของกำรเจริญเติบโต" นำยกรัฐมนตรี
มำเลเซียกล่ำว 

 
นำยกรัฐมนตรีมำเลเซียกล่ำวว่ำ  นับเป็นครั งแรกของมำเลเซียที่เป้ำหมำยกำรเจริญเติบโตของชำติ จะ

ไม่ได้รวมเฉพำะผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศและรำยได้ต่อหัวเท่ำนั น แต่ยังรวมถึงรำยได้ของครัวเรือน
และดัชนีควำมอยู่ดีกินดีของชำวมำเลเซีย เพ่ือที่รัฐบำลจะสำมำรถประเมินผลกระทบของกำรเติบโตต่อ
ประชำชนได ้

 
ที่มำ : New Straits Times 
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ไทยดึงดูดนักท่องเที่ยวบรูไนมากขึ น 
 

กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะจัดโรด์ไชว์ให้มำกขึ นเพ่ือส่งเสริมให้ไทยเป็นเป้ำหมำยกำรท่องเที่ยว
ของชำวบรูไน 

 
นำย Richard Lim Chew Lee  ผู้จัดกำรฝ่ำยตลำดของกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่ำวว่ำ 

สัดส่วนนักท่องเที่ยวบรูไนที่เข้ำมำท่องเที่ยวในไทยได้ขยำยตัวเพ่ิมขึ นรำว 49% ในช่วง 7 เดือนแรกของปีนี 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  โดยนับตั งแต่เดือนมกรำคมเป็นต้นมำ มีจ ำนวนนักท่องเที่ยวบรูไน
มำกกว่ำ 7,000 คนที่เข้ำมำพักผ่อนในประเทศไทย  ซึ่งสำเหตุส่วนหนึ่งที่ตัวเลขนักท่องเที่ยวบรูไนมำไทยมำก
ขึ นมำจำกผลของกำรเข้ำร่วมในงำน travel fair และ ASEAN Consumer Fair (ซึ่งจัดขึ น 2 ปีต่อครั ง)  โดย
กำรเข้ำร่วมงำนดังกล่ำวได้รับผลตอบรับค่อนข้ำงดีและกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็จะเข้ำร่วมงำนดังกล่ำว
ให้มำกขึ นเพ่ือสร้ำงกำรรับรู้ให้แก่ชำวบรูไน 

 
 นำย Richard Lim Chew Lee  กล่ำวต่อไปว่ำ ประเทศไทยมีมำกกว่ำ 70 จังหวัดซึ่งนักท่องเที่ยว

สำมำรถสัมผัสประสบกำรณ์ที่แตกต่ำงกัน ซึ่งไทยสำมำรถเสนอแพ็คเกจกำรท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวบรูไน
ได้หลำกหลำย  แม้ว่ำ ชำวบรูไนจะมักเดินทำงเข้ำมำในกรุงเทพฯเพ่ือช็อปปิ้งเป็นหลัก  แต่ก็มีนักท่องเที่ยว
บรูไนเพ่ิมขึ นที่เดินทำงไปท่องเที่ยวเชียงใหม่ที่มีอำกำศเย็นสบำยกว่ำและพักผ่อนหย่อนใจ 

 
นักท่องเที่ยวบรูไนยังคงให้ควำมสนใจในเรื่องช้อปปิ้งเป็นหลักแต่นักท่องเที่ยวบรูไนที่เป็นวัยรุ่ นก็ชอบ

ไปเที่ยวเกำะหรือกลุ่มวัยกลำงคนก็ชอบท่องเที่ยวเพ่ือพักผ่อน และจำกกำรที่จ ำนวนร้ำนอำหำรฮำลำลในกรุง
เทพฯได้ขยำยตัวเพิ่มขึ น ร้ำนอำหำรเหล่ำนี จึงได้รับกำรตอบรับที่ดีจำกนักท่องเที่ยวมุสลิม 

 
ในอดีต กำรขำดแคลนจ ำนวนร้ำนอำหำรฮำลถือเป็นควำมท้ำทำยในกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวของไทย

โดยเฉพำะประเทศท่ีประชำกรส่วนใหญ่เป็นชำวมุสลิมดังเช่นบรูไน  “ชำวบรูไนจ ำนวนมำกได้แสดงควำมกังวล
ว่ำ มีควำมล ำบำกในกำรหำร้ำนอำหำรฮำลำล  แต่ตอนนี กำรหำร้ำนอำหำรฮำลำลในไทยมีควำมง่ำยมำกขึ น”  
นำย Richard Lim Chew Lee  กล่ำว 
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บรูไนให้สิ่งจูงใจ (incentives) เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ 
 

“บริษัท Sahtaain Foods Fz LLC ซึ่งเป็นผู้ผลิตอำหำรฮำลำลพร้อมรับประทำนที่มีฐำนในดูไบมอง
บริษัทอำหำรและเครื่องดื่มต่ำงชำติที่จะเข้ำมำลงทุนในบรูไนมำกขึ นเนื่องจำกรัฐบำลท้องถิ่นได้เสนอสิ่งจูงใจ 
(incentives) เพ่ือที่จะดึงดูดนักลงทุนต่ำงชำติเข้ำมำยังบรูไน” นำย Adeel Ali Khan, CEO ของบริษัท 
Sahtaain Foods Fz LLC กล่ำว 

 
นำย Addel Ali Khan  กล่ำวว่ำ บริษัทอยู่บนเส้นทำง (well on track) ที่จะเริ่มด ำเนินกิจกำรใน

บรูไน และท ำงำนอย่ำงใกล้ชิดมำกกับหน่วยงำน Brunei Economic Development Board (BEDB) และมี
ควำมเข้ำใจอย่ำงชัดเจนถึงประโยชน์ในกำรจัดตั ง pioneering industry (อุตสำหกรรมบุกเบิก) ในบรูไน 

 
บรูไนก ำหนดว่ำ มูลค่ำกำรลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศที่มีค่ำใช้จ่ำยทุนคงที่ (fixed capital 

expenditure) อย่ำงน้อย 500,000 ดอลลำร์บรูไน แต่น้อยกว่ำ 2.5 ล้ำนดอลลำร์บรูไนจะได้รับลดหย่อน
ภำษีเป็นเวลำ 5 ปี  และหำกลงทุนมำกกว่ำ  2.5 ล้ำนดอลลำร์บรูไนจะได้รับกำรยกเว้นภำษีเป็นเวลำ 8 ปี  
กำรขอรับ pioneer incentive จะต้องได้รับอนุมัติจำก Ministry of Industry and Primary Resources 
(MIPR)  โดยสิ่งจูงใจจะให้แก่นักลงทุนที่ลงทุนในอุตสำหกรรมที่ยังไม่เคยด ำเนินกำรในขนำดที่มีประสิทธิภำพ
เพียงพอกับควำมต้องกำรทำงเศรษฐกิจในบรู ไน (scale sufficient to the economic needs) และ
คำดกำรณ์ที่ด ี(favourable prospects) ส ำหรับกำรพัฒนำอุตสำหกรรมบุกเบิกและสินค้ำที่จะกลำยเป็นสินค้ำ
บุกเบิก (pioneer products)  

 
นำย Addel Ali Khan  กล่ำวต่อไปว่ำ  บริษัทได้เข้ำลงทุนในบรูไนซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์

สุลต่ำนบรูไนที่จะจัดตั งอุตสำหกรรมอำหำรฮำลำลซึ่งเป็นแนวทำงหนึ่งในกำรปฏิรูป (diversify) เศรษฐกิจ 
ทั งนี  บริษัทได้ลงนำมใน Letter of Intent กับรัฐบำลบรูไนในกำรจัดบริษัทเพ่ือผลิตอำหำรพร้อมรับประทำน
รำว 25,000 ชิ นต่อวันในอีก 6 เดือนข้ำงหน้ำ และจะเพ่ิมปริมำณกำรผลิตได้มำกกว่ำ 50 ,000 ชิ นในช่วง
เดือนต่อๆไป โดยบริษัทยังพัฒนำอำหำรพร้อมรับประทำนมำกกว่ำ 70 สูตร  ทั งนี  บริษัทก ำลังมองตลำด
มุสลิมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
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การอ่อนตัวของค่าเงินริงกิตอาจเป็นแค่ชั่วคราว 
 

 “กำรเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่ถดถอยที่เกิดขึ นก่อให้เกิดควำมเสี่ยงทำงกำรเงินแก่กำรอ่อนตัวของ
ค่ำเงินริงกิตเมื่อเทียบกับดอลลำร์สหรัฐ  แม้ตลำดเงินตรำต่ำงประเทศจะผ่อนคลำยลงจำกกำรที่  US Federal 
ยังคงอัตรำดอกเบี ยไว้ตำมเดิมเมื่อสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ  แต่ควำมเสี่ยงทำงกำรเงินที่จะเกิดต่อกำรเติบโตของ
เศรษฐกิจโลกก็เพ่ิมขึ น” นักวิเครำะห์กล่ำว 
 
 สถำบันวิจัยจำก Maybank FX Research ชี ว่ำ มีหลำยปัจจัย รวมทั งกำรปรับลดอัตรำกำรเติบโตของ
เอเชียลดลงโดย ADB และค ำเตือนจำก IMF เกี่ยวกับกำรตกต่ ำของรำคำสินค้ำโภคภัณฑ์ นโยบำยกำรเงิน 
(realignment) และกำรเติบโตที่ลดลงของจีน  รำคำน  ำมันที่อ่อนตัวยังเป็นตัวถ่วงต่อเงินริงกิตขณะที่ควำม
กังวลภำยในประเทศท่ีไต่สูงขึ นสร้ำงแรงกดดันต่อไปเพ่ิมขึ นต่อค่ำเงินริงกิต 
 
 ธนำคำรกลำงมำเลเซียคำดว่ำ กำรอ่อนค่ำของเงินริงกิตจะเป็นกำรชั่วครำวเนื่องจำกพื นฐำนทำง
เศรษฐกิจของมำเลเซียยังไม่ได้เสียหำยและไม่ได้เผชิญกับวิกฤตดุลกำรช ำระเงิน   ผู้ว่ำธนำคำรกลำงของ
มำเลเซียกล่ำวว่ำ กำรแข็งค่ำของเงินดอลลำร์สหรัฐเป็นหนึ่งในเหตุผลหลักที่ท ำให้สกุลเงินในโลก 120 สกุล
อ่อนค่ำลง   ในกรณีของเงินริงกิตนอกจำกรำคำน  ำมันดิบและรำคำสินค้ำโภคภัณฑ์ที่อ่อนตัวลงแล้ว ประเด็นใน
ประเทศก็ส่งผลกระทบต่อควำมรู้สึกของประชำชนและต้องได้รับกำรแก้ไขเพ่ือให้เงินริงกิตกลับมำแข็งแกร่ง 
 
 Maybank FX Research กล่ำวว่ำ  ค่ำเงินริงกิตขณะนี ได้อ่อนค่ำลง 20% จำกต้นปี ขณะที่ forex 
reserves ลดลง 18%   มำเลเซียยังคงอ่อนแอที่สุดในภูมิภำคในแง่ของควำมพอเหมำะของเงินส ำรอง  มูลค่ำ
กำรน ำเข้ำ (จ ำนวนเดือน) และหนี ภำยนอกระยะสั น (จ ำนวนครั ง) 
 
 Dr.Chau Hak Bin  นักเศรษฐศำสตร์ของอำเซียน Bank of America Merrill Lynch พบว่ำ กำรอ่อน
ค่ำของเงินริงกิตมีผลกระทบอย่ำงจ ำกัดต่อกำรส่งออกและดุลกำรค้ำเมื่อเทียบกับช่วงเกิดวิกฤตกำรเงินในอดีต  
ขณะที่กำรอ่อนค่ำเงินริงกิตเป็นผลดีต่อกำรเติบโตของกำรส่งออก  กำรอ่อนค่ำของเงินริงกิตได้สะท้อนต่อ
สภำวะช็อคทำงกำรค้ำหลำยๆอย่ำง  กำรลดลงของรำคำส่งออกสินค้ำโภคภัณฑ์โดยเฉพำะน  ำมันดิบ แก๊ส
ธรรมชำติและน  ำมันปำล์ม  กำรชะลอตัวของกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของจีนได้ส่งผลกระทบต่อกำรค้ำและ
ผลกระทบต่อกำรอ่อนตัวของค่ำเงินริงกิตเป็นกลำงขึ น  กำรหดตัวทำงเศรษฐกิจของจีนก ำลังท ำให้ผลกระทบ
ต่ออัตรำแลกเปลี่ยนที่แท้จริงลดลงและท ำให้สินค้ำจีนมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันมำกขึ น  ทั งนี สัดส่วน
กำรส่งออกสินค้ำจำกมำเลเซียไปจีนอยู่รำว 12% 
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มาเลเซียยังคงเป็นฮับที่ดึงดูดการลงทุน 
 

 “มำเลเซียยังคงเป็นฮับที่ดึงดูดกำรลงทุนแม้ค่ำเงินริงกิตจะอ่อนตัวลงเมื่อเทียบกับเงินดอลลำร์สหรัฐ” 
Datuk Jalilah Baba ประธำนของ Crewstone International Sdn.Bhd กล่ำว 
 
 Datuk Jalilah Baba กล่ำวว่ำ มำเลเซียได้รับประโยชน์จำกกำรลงทุนของต่ำงชำติในระยะสั นแต่ก็มี
ควำมท้ำทำยในกำรที่จะต้องรักษำกำรลงทุนไว้ในระยะยำว  กำรอ่อนตัวของค่ำเงินริงกิตได้สร้ำงแรงดึงดูดแก่
มำเลเซียเพ่ิมขึ นในฐำนะแหล่งรองรับกำรลงทุนส ำหรับกำรลงทุนส ำคัญๆเนื่องจำกต้นทุนกำรท ำธุรกิจ ใน
มำเลเซียที่ลดลง แต่สภำวะที่ล ำบำกจะเพ่ิมขึ นของนักลงทุนในระยะยำวโดยเฉพำะภำคอุตสำหกรรมและ
กำรค้ำบริกำรเมื่อเทียบกับนักลงทุนระยะสั นที่มีควำมเป็นไปได้มำกที่ชอบกำรลงทุนในตลำดหลักทรัพย์ระยะ
สั นที่ให้ผลตอบแทนระยะสั นมำกกว่ำ 
 

Datuk Jalilah Baba กล่ำวต่อไปว่ำ  โอกำสกำรลงทุน เช่น ศูนย์กลำงข้อมูลในภูมิภำค บริกำรขั นสูง
ในอุตสำหกรรมอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ นวัตกรรมสินค้ำ  บริกำรด้ำนอำกำศยำน  อุตสำหกรรมปลำยน  ำของ
น  ำมันและแก๊ส  ซึ่งอุตสำหกรรมเหล่ำนี อำจได้รับกำรส่งเสริม/สนับสนุนจำกผู้ประกอบกำรที่เป็น SMEs และ 
SMEs ที่น ำไปสู่กำรลงทุนในต่ำงประเทศ  “มำเลเซียยังเป็นประเทศที่ต่ำงชำติสนใจเข้ำมำลงทุนโดยเฉพำะ
ญี่ปุ่น สหรัฐฯ สหภำพยุโรป จีน สิงคโปร์  โดยประเทศเหล่ำนี ยังสัญญำที่จะขยำยกำรลงทุนเพ่ิมเติมจำกที่มีอยู่
ในมำเลเซียหรือเริ่มกำรลงทุนใหม่” Datuk Jalilah Baba กล่ำวจำกกำรที่ได้เข้ำร่วมประชุมในหลำยๆครั งใน
ต่ำงประเทศ 

 
บริษัทข้ำมชำติเลือกมำเลเซียเป็นประเทศต้นๆที่จะเข้ำมำลงทุนเนื่องจำกควำมมั่นใจต่อควำม

แข็งแกร่งทำงเศรษฐกิจและเสถียรภำพทำงกำรเมือง  มำเลเซียมีพื นที่ยุทธศำสตร์ส ำหรับนักลงทุนหลำยแห่ง  มี
โครงสร้ำงพื นฐำนที่ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงดี  มีควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีและไลฟ์สไตล์ของต่ำงชำติที่ดึงดูด
รวมทั งต้นทุนกำรท ำธุรกิจที่แข่งขันได้เมื่อเทียบกับสิงคโปร์  
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คาด การเติบโตทางเศรษฐกจิของมาเลเซียปีนี จะอยู่ราว 4.5-5.5% 
 

“คำด กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของมำเลเซียปีนี จะอยู่รำว 4.5-5.5%” แหล่งข้อมูลจำก Standard 
Chartered Research ระบ ุ

 
สถำบันวิจัย Standard Chartered ยังคงตัวเลขกำรคำดกำรณ์กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของมำเลเซีย

ตลอดปี 2558 ที่ 5%  ขณะที่ควำมเชื่อมั่นของบริโภคยังอ่อนแอโดยในไตรมำสที่ 2 ของปีนี   ดัชนีควำม
เชื่อมั่นของผู้บริโภคลงลง 28% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซ่ึงเป็นไปได้ที่ได้รับผลกระทบจำกกำรเก็บ
ภำษี GST  ส่วนกำรใช้จ่ำยของผู้บริโภคยังมีควำมยืดหยุ่นมำกกว่ำที่คำดไว้   กำรเติบโตของกำรบริโภคของ
ภำคเอกชนชะลอตัวลงเล็กน้อยเหลือ 6.4% ในไตรมำสที่ 2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

 
นอกจำกนี  กำรลงทุนในไตรมำสที่ 2 ยังอ่อนแอ โดยขยำยตัวเพียง 0.5%  ขณะที่กำรลงทุนของ

ภำครัฐถูกลำกออกไปมำก  แต่ก็คำดว่ำกำรลงทุนของภำครัฐจะกระเตื องขึ นในครึ่งปีหลังเนื่องจำกกำรจั ดสรร
งบประมำณเพ่ือสร้ำงควำมแข็งแกร่งแก่เศรษฐกิจซึ่งสูงกว่ำปีงบประมำณก่อน 25% 
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