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ราคาน้ ามันปาล์มดิบจะมีเสถียรภาพเม่ือจัดตั้ง CPOPC 
 

 “รำคำน  ำมันปำล์มดิบ (CPO) จะมีเสถียรภำพมำกขึ นและเป็นไปได้ที่จะกระเตื องขึ นในระยะยำวเมื่อมี
กำรเคลื่อนไหวของมำเลเซียและอินโดนีเซียที่จะจัดตั ง  Council of Palm Oil Producing Countries 
(CPOPC)” ผู้เชี่ยวชำญด้ำนสินค้ำโภคภัณฑ์กล่ำว 
 
 นำย David Ng Heng Soon บริษัท Phillips Futures Sdn.Bhd. กล่ำวว่ำ สภำฯดังกล่ำวได้กล่ำวถึง
อุปสรรคต่อกำรค้ำน  ำมันปำล์ม ดิบและกำรด ำ เนินกิจกรรมและกำรท ำหน้ำที่ เพื่อผลประโยชน์ข อง
ภำคอุตสำหกรรมเพื่อสร้ำงผลบวกต่อรำคำ  ขณะที่ก็ไม่ได้คำดหวังว่ำ กำรมีสภำฯ ดังล่ำวจะส่งผลทันทีทันใด
เน่ืองจำกควำมร่วมมือยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น  แต่สิ่งที่ทั งสองประเทศต้องกำรจะรู้คือจะท ำอย่ำงไรที่จะท ำให้รำคำ
น  ำมันปำล์มดิบมีเสถียรภำพไม่ว่ำจะเป็นกำรลดสต๊อกหรือคลังสินค้ำในประเทศ  ปัจจุบันรำคำน  ำมันปำล์มดิบ
อยู่ที่ 2,089 ตัน/ริงกิต 
 
 มำเลเซียและอินโดนีเซียได้มีกำรลงนำมจัดตั ง CPOPC ในช่วงกำรประชุม 27th ASEAN Summit  
โดยทั งสองประเทศได้ลงเงินเริ่มแรก 5 ล้ำนเหรียญสหรัฐส ำหรับกำรด ำเนินงำนของ CPOPC   หลักกำรหน่ึงที่
จ ำเป็นจะต้องติดตำมคือกำรดูเร่ืองกำรบริหำรจัดกำรสต๊อกน  ำมันปำล์มดิบของทั งสองประเทศ  หำกสต๊อก
น  ำมันปำล์มดิบสูงเกินไปก็จะไม่เป็นกำรดีส ำหรับกำรผลิต  ทั งนี  จะมีกำรจัดกำรและประสำนกำรจัดกำรสต๊อก
น  ำมันปำล์มดิบซึ่งก็น่ำจะช่วยรักษำเสถียรภำพของรำคำน  ำมันปำล์มดิบ 
 
 อน่ึง CPOPC ยังมีวัตถุประสงค์ในกำรส่งเสริม พัฒนำและสร้ำงควำมแข็งแกร่งของควำมร่วมมือใน
อุตสำหกรรมน  ำมันปำล์มดิบของสมำชิก  โดยสมำชิกในสภำฯดังกล่ำวจะขยำยไปยังประเทศผู้ปลูกน  ำมันปำล์ม 
เช่น บรำซิล โคลัมเบีย ไทย กำนำ ไนจีเรีย ปำปัวนิวกีนี ฟิลิปปินส์ และอูกันดำ เป็นต้น 
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คาด เศรษฐกิจของมาเลเซียจะโต 4-5% ในปี 2559 
 

อัตรำกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจของมำเลเซียในปี 2559 คำดว่ำ จะขยำยตัว 4-5% จำกข้อ
สมมุติฐำนกำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก 

 
Datuk Seri Ahmad Husni Hanadziah รัฐมนตรีกระทรวงกำรคลังคนที่ 2 กล่ำวว่ำ  ข้อสมมุติฐำน

ดังกล่ำวจะ conservative มำกกว่ำปีนี โดย based on global scenario  มำเลเซียไม่ต้องกำรที่จะมองอย่ำง
เชื่อมั่นมำกเกินไปเน่ืองจำกระดับรำคำน  ำมัน อัตรำแลกเปลี่ยนและรำคำสินค้ำโภคภัณฑ์  ส่วนในปีนี  อัตรำกำร
เจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจคำดว่ำจะเป็นไปตำมเป้ำที่วำงไว้ที่ 4.5 -5.5%  โดยอัตรำกำรเจริญเติบโตทำง
เศรษฐกิจของมำเลเซียในไตรมำส 1, 2, 3 ของปีนี  อยู่ที่ 5.6%, 4.9% และ 4.7% ตำมล ำดับ 

 
สถำบันวิจัย Malaysian Institute of Economic Research ได้กล่ำวเตือนว่ำ เศรษฐกิจในคร่ึงปีแรก

ของปีนี ของมำเลเซียจะเผชิญกับควำมท้ำทำยจำกระดับรำคำสินค้ำโภคภัณฑ์ส่งออกที่ตกต่ ำอย่ำงต่อเน่ือง 
ตลำดอัตรำแลกเปลี่ยนที่แปรปรวน  อีกทั งยังมีกำรไหลออกของเงินทุน  กำรอ่อนตัวของค่ำเงินริงกิต ต้นทุนค่ำ
ครองชีพที่สูงขึ น หนี ของภำครัฐและครัวเรือนที่เขยิบสูงขึ น และควำมน่ำจะเป็นในกำรลดระดับควำมน่ำเชื่อถือ
ของเครดิต 

 
นำย Emeritus Zakariah Abdul Rashid, Executive Director Professor เตือนถึงกำรมองในแง่

ร้ำยของผู้บริโภคโดย Consumer Sentiments Index ได้ตกลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 5 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำ 
ผู้บริโภคมำเลเซียก ำลังปรับตัวกับแนวทำงกำรใช้จ่ำยโดยเฉพำะกำรเก็บภำษีสินค้ำและบริกำร (GST)  กำรอ่อน
ค่ำของเงินริงกิต รำคำอำหำรที่แพงขึ น กำรอ่อนตัวของตลำดแรงงำน 

 
อน่ึง MIER คำดว่ำ อัตรำกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจในปี 2558 จะอยู่ปำนกลำงที่ 4.9% และ 

4.5-5.5% ในปี 2559 
 

ที่มำ : New Straits Times 
25 พฤศจิกำยน 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปิโตรนัสลงทุนมากกว่า 300 พันล้านริงกิตในรัฐซาราวัก 
 
บริษัท Petrolian Nasional Bhd. (Petronas) อยู่ในรัฐซำรำวักอย่ำงแข็งแกร่งด้วยมูลค่ำกำรลงทุน

สะสมมำกกว่ำ 300 พันล้ำนริงกิจในโครงกำรอุตสำหกรรมต้นน  ำ กลำงน  ำและปลำยน  ำ 
 
Dzafri Sham Ahmad รองประธำนและ CEO ของ LNG Group ของกลุ่มบริษัท กล่ำวว่ำ ใน

อุตสำหกรรมต้นน  ำ ยังมีแหล่งผลิตน  ำมัน 26 แห่ง และแก๊ส 34 แห่งที่ผลิตน  ำมันได้เฉลี่ย 850 กิโลบำเรลต่อ
วัน  และยังมีแหล่งน  ำมันและแก๊สที่ค้นพบอีก 206 แห่งที่ยังไม่ได้มีกำรประมูล   ขณะที่ในอุตสำหกรรมกลำง
น  ำก็มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 3 แห่ง ได้แก่ Petronas LNG Complex ที่บินตูลู   Petronas Train 9 
โครงกำร และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกของ floating LNG  ส่วนอุตสำหกรรมปลำยน  ำก็มีหน่วยด ำเนินกำร 2 
แห่งในซำรำวัก ได้แก่ โรงงำน Asean Bintulu Fertiliser ซึ่งผลิตปุ๋ยยูเรียได้ 0.6 ล้ำนตันต่อปีโดยโรงงำน
ดังกล่ำวถือว่ำใหญ่ที่สุดในเอเชียและยังผลิตปุ๋ยแอมโมเนียได้ 0.4 ตันต่อปี   

 
นอกจำกนี  บริษัทยังมี Petronas Dagangan เพื่อท ำงำนด้ำนกำรค้ำโดยด ำเนินงำนและบริหำรจัดกำร

สถำนีเชื อเพลิง 5 แห่ง คลังอำกำศยำน 4 แห่ง  โรงงำนบรรจุแก๊ส LPG 2 แห่ง  สถำนที่เก็บกักน  ำมัน 4 แห่ง 
และสถำนีบริกำรน  ำมัน 81 แห่ง  ทั งนี  Petronas Dagangan ยังส่งเชื อเพลิงให้แก่ชุมชนที่อยู่ในซำรำวักอีก
ด้วย 
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ECER  ดึงดูดการลงทุนภาคเอกชน 84 พันล้านริงกิต ณ เดือนพฤศจิกายน 
 

ณ เดือนพฤศจิกำยน 2558  East Coast Economic Region (ECER)  ได้ดึงดูดกำรลงทุน
ภำคเอกชน 84 พันล้ำนริงกิต 

 
East Coast Economic Region Development Council (ECERDC)  กล่ำวว่ำ กำรลงทุนส่วนใหญ่

ใน ECER อยู่ในภำคอุตสำหกรรม ซึ่งมีมูลค่ำ 46.3 พันล้ำนริงกิต รองลงมำคือ ท่องเที่ยว (14.1 พันล้ำนริง
กิต)  น  ำมัน แก๊สและปิโตรเคมี (5.2 พันล้ำนริงกิต) และ bio-economy (7.4 พันล้ำนริงกิต)  โดยใน
แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 9  รัฐบำลมำเลเซียได้จัดสรรเงิน 6 พันล้ำนริงกิต และในแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 10 จะ
ด ำเนินโครงกำรที่มี high impact ต่อเศรษฐกิจในภูมิภำค  โดยในแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 10 มีจ ำนวน 26 
โครงกำรและแล้วเสร็จไปแล้ว 20 โครงกำร 

 
อน่ึง นิคมอุตสำหกรรมใน ECER เช่น Malaysia-China Kuantan Industrial Park, Pekan 

Automotive Park, Kertih Biopolymer Par, Kuantan Integrated Biopark, Gambang Halal Park, 
Pasir Mas Halal Park  ได้ดึงดูดกำรลงทุนอย่ำงต่อเน่ือง  โดยมูลค่ำกำรลงทุนสะสมในนิคมอุตสำหกรรม
เหล่ำนี อยู่ที่ 19.54 พันล้ำนริงกิต และสร้ำงงำน 22,377 รำย 
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