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MATRADE กระตุ้นบริษัทมาเลเซียใช้ประโยชน์จากการค้าชายแดนกับไทยท่ีเพิ่มสูงขึ้น 

Malaysia External Trade Development Corp (MATRADE)  ส่งเสริมให้บริษัทมาเลเซียใช้ประโยชน์จาก
การค้าชายแดนระหว่างมาเลเซียกับไทยที่เพ่ิมสูงขึ้น โดย Niqman Rafaee M. Sahar ผู้แทนการค้ามาเลเซีย
ประจ าประเทศไทยกล่าวว่า บริษัทมาเลเซียสามารถใช้ประโยชน์จากการค้าชายแดนกับไทยที่เพ่ิมสูงขึ้นเพ่ือ      
น าสินค้ามาเลเซียเข้าสู่ตลาดไทยที่ถือเป็นตลาดขนาดใหญ่ มีประชากรประมาณ 69 ล้านคนใน 77 จังหวัด 
เนื่องจากการค้าประมาณร้อยละ 60 ของทั้งสองประเทศเกิดจากการค้าชายแดน  หากมาเลเซียใช้ประโยชน์
จากการค้าดังกล่าวผ่านการลงทุนร่วมหรือเข้ามาร่วมมือกับคู่ค้าชาวไทยก็จะท าให้ สินค้ามาเลเซียเข้าสู่ไทยได้
สะดวกกว่าเดิม  โดยในปี 2558 การค้ารวมระหว่างมาเลเซียกับไทยเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 8 มูลค่า 
865,000 ล้านริงกิต โดยมีสินค้าส าคัญ ได้แก่ ยางพารา ไม้ คอมพิวเตอร์ ยานยนต์และส่วนประกอบ เครื่องก าเนิด
ไฟฟ้า สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป ชิ้นส่วนอุปกรณ์สื่อสาร และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ 

MATRADE มีก าหนดจัดมหกรรมการค้าชายแดนที่เมืองโกตาบารู ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2559 เพ่ือ
กระตุ้นให้เกิดกิจกรรมการค้าชายแดนเพ่ิมขึ้น โดยจะมีบริษัทจากมาเลเซียเข้าร่วมกว่า 100 บริษัท  ซึ่งเป็น
กิจกรรมต่อเนื่องจากมหกรรมการค้าชายแดนที่จังหวัดสงขลาของไทยเมื่อปี 2558  โดยงานดังกล่าวมีการ
จับคู่ธุรกิจระหว่างบริษัทไทยและมาเลย์คิดเป็นมูลค่า 20 ล้านเหรียญสหรัฐ  บริษัทมาเลเซียมีรายได้จาก
การค้าสินค้าระหว่างกิจกรรมดังกล่าวคิดเป็น 2 ล้านเหรียญสหรัฐ   ปัจจุบันบริษัทต่างๆ ของไทยได้ขยายการ
ลงทุนไปยังกลุ่มประเทศ CLMV เช่นเดียวกับในมาเลเซีย และต้องการหาแหล่งสินค้าและวัตถุดิบที่หลากหลาย
จึงเป็นโอกาสที่ดีส าหรับบริษัทของมาเลเซียที่จะเป็น supplier ให้กับบริษัทของไทยที่ก าลังขยายการลงทุนใน
ประเทศ CLMV นอกจากนี้ รัฐบาลไทยยังมีแผนใช้งบประมาณก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การขนส่งระบบรางมูลค่า 30 พันล้านริงกิต นับเป็นโอกาสที่ดีส าหรับอุตสาหกรรมเหล็กของมาเลเซีย 

Niqman Rafaee มีความเห็นว่า การค้าทวิภาคีระหว่างไทยกับมาเลเซียในปี 2559 มีแนวโน้มที่ดีเนื่องจาก
คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะกระเตื้องขึ้นเล็กน้อย  โดยธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์ GDP ในปี 2559 
เติบโตร้อยละ 3  ในขณะที่ธนาคารท้องถิ่นคาดการณ์ว่า GDP ของไทยจะเติบโตร้อยละ 3.5 

ที่มา : Bernama, 20 มีนาคม 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวเด่นประจ าสัปดาห์จากมาเลเซีย 
      19 – 25 มีนาคม 2559 

       ฉบับที่ 152 
      รวบรวมโดย ส านักงานการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ 

 

ความเห็น สคร. กัวลาลัมเปอร์  
เป็นสัญญาณที่ดีส าหรับการค้าระหว่างไทยและมาเลเซียที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้า
ชายแดนของทั้งสองประเทศ  การจัดงานมหกรรมการค้าชายแดนที่จะเกิดขึ้นจะน าไปสู่การขยายความร่วมมือด้าน
การค้าและการลงทุนระหว่างกันให้เพิ่มสูงขึ้น   สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การค้าของไทยและความพยายามในการจัดตั้ง
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสะเดา และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 2 ที่จังหวัดนราธิวาส  อย่างไรก็ดี การค้าชายแดน
ระหว่างไทยกับมาเลเซียยังมีปัญหาอุปสรรคบางประการที่ต้องเร่งแก้ไข เช่น ความแออัดของด่านสะเดา ปัญหาจาก
ข้อก าหนดเกี่ยวกับรถขนส่งสินค้าและรถโดยสารผ่านแดนไปมาเลเซีย เป็นต้น  ซึ่งปัญหาเหล่านี้จ าเป็นต้องมีการหารือ
กันในระดับนโยบายเพื่อผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว จริงจัง เป็นระบบ และเป็นรูปธรรม  เนื่องจาก
การขนส่งทางบกเป็นช่องทางส าคัญทางการค้าชายแดนระหว่างไทยกับมาเลเซีย ซึ่งมาเลเซียก็เห็นว่ามีคว ามส าคัญ
เช่นกัน ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการบูรณาการกันและหยิบยกประเด็นดังกล่าวขึ้นเจรจากับมาเลเซียโดย
มุ่งเน้นการช้ีให้เห็นถึงประโยชน์ที่มาเลเซียจะได้รับภายหลังจากที่มีการแก้ไขปัญหาแล้ว  
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มาเลเซียมีแผนยกระดับให้ยะโฮบารูเป็นเมืองใหญ่ที่สุดอันดับสองของประเทศ 

Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar สุลต่านแห่งรัฐยะโฮบารู ตั้งเป้ายกระดับให้ยะโฮบารู
เป็นเมืองใหญ่ที่สุดอันดับสองของมาเลเซีย เนื่องจากมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและยังตั้งอยู่บนพื้นที่ยุทธศาสตร์
ส าคัญใกล้กับสิงคโปร์  ซึ่งมั่นใจว่ารัฐบาลกลางก็เข้าใจถึงความจ าเป็นในการยกระดับยะโฮบารูให้สูงขึ้น 
นอกจากนี้ ยังมีโครงการส าคัญหลายโครงการที่จะท าให้ยะโฮบารูมีศักยภาพเป็นเมืองขนาดใหญ่ เช่น โครงการ 
Ibrahim International Business District (IIBD) โครงการ High Speed Rail (HSR) โครงการ Johor Baru – 
Singapore Rapid Transit System (RTS Link) และโครงการ Coronation Square  

โครงการ Coronation Square  มีวงเงินงบประมาณ 3,000 ล้านริงกิต และใช้พ้ืนที่ของสถานีรถประจ าทางและ
รถแท็กซี่เก่าขนาด 2.6 เฮกตาร์ ซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งของรัฐและด่านตรวจคนเข้าเมืองที่ JB 
Sentral เพียง 500 เมตร  ทั้งนี้  โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายให้ยะโฮบารูเป็นศูนย์กลางการเงินที่ส าคัญ             
มีห้องชุดและอาคารส านักงาน โรงแรม ร้านค้าปลีก ธนาคาร และโรงพยาบาล โดยในส่วนของโรงพยาบาล               
จะให้บริการรักษาผู้ป่วยนอกเป็นหลัก รวมทั้งให้บริการการแพทย์สมัยใหม่ควบคู่ไปกับการรักษาแผนโบราณ เช่น 
การฝังเข็ม เพ่ือดึงดูดคนไข้ชาวต่างประเทศ  นอกจากนี้ ยังมีเป้าหมายดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางข้ามมาจากสิงคโปร์ โดยการสร้างศูนย์การประชุมและศูนย์แสดง
สินค้าเพ่ือรองรับการเป็นเจ้าภาพการประชุมและงานแสดงสินค้าขนาดใหญ่ รวมทั้งก่อสร้างโรงละครและ                 
การแสดงคอนเสิร์ต 

Malaysia Investment Development Authority (MIDA)  ได้เปิดเผยข้อมูลการลงทุนในรัฐยะโฮบารูที่ได้รับ
การอนุมัติในปี 2558  โดยในเดือนกันยายน มีจ านวน 104 โครงการ มูลค่าการลงทุน 30,000 ล้านริงกิต และ
ในช่วงระหว่างปี 2555 ถึง 2557 เศรษฐกิจของยะโฮบารูเติบโตสูงถึงร้อยละ 17.7  จึงถือเป็นรัฐหนึ่งมีการ
เติบโตรวดเร็วที่สุด  รายได้ต่อครัวเรือนของชนชั้นกลางในปี 2557 คิดเป็น 5,197 ริงกิต เพ่ิมขึ้นจาก 3,650 
ริงกิตในป ี2555  โครงการต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นจะช่วยสร้างงานและรายได้ให้กับชาวรัฐยะโฮบารูให้เพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง  

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเห็น สคร. กัวลาลัมเปอร์  
ปัจจุบันรัฐยะโฮบารูเป็นรัฐที่มีขนาดใหญ่รัฐหนึ่งในประเทศมาเลเซีย โดยมีผลผลิตมวลรวมของรัฐสูงเป็นล าดับที่ 4 ของ
จ านวนรัฐท้ังหมด 16 รัฐและเขตปกครอง รัฐบาลกลางมาเลเซียพยายามยกระดับให้รัฐยะโฮบารูเป็นรัฐท่ีมีขนาดใหญ่เป็น
อันดับสองของประเทศผ่านโครงการลงทุนด้านตา่งๆ รวมทั้งโครงการ Halal Park เพื่อผลักดันให้รัฐยะโฮบารูเป็นศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมฮาลาลที่ส าคัญของประเทศ  ประเทศไทยจึงมีโอกาสที่จะแสวงหาคู่ค้าเพื่อขยายการค้าและการลงทุนในกลุ่ม
สินค้าวัสดุก่อสร้าง และบริการรับเหมาก่อสร้างในโครงการต่างๆ  นอกจากนี้  ยังมีธุรกิจบริการด้านสุขภาพ/บริการทาง
การแพทย์ของไทยที่มีโอกาสในการร่วมลงทุนกับนักธุรกิจมาเลเซีย เนื่องจากไทยมีจุดแข็งด้านคุณภาพการให้บริการและ
ระบบบริหารจัดการ   
ยะโฮบารูเป็นเมืองเศรษฐกิจใหม่ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศของกรมฯ ในการเจาะตลาดสู่เมืองรอง
ในภุมิภาคอาเซียน ซึ่ง สคร. จะได้เดินทางไปพบหารือกับหอการค้า สมาคม หรือกลุ่มธุรกิจที่ส าคัญ เพื่อหาแนวทางการ
ขยายการค้าการลงทุนของไทยต่อไป     
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สลังงอร์ตั้งเป้าดึงดูดการลงทุน ๘ พันล้านริงกิตในปี ๒๕๕๙ 

Datuk Teng Chang Kim ประธานคณะกรรมการสภาการลงทุน อุตสาหกรรม การค้า วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม และการขนส่งของสลังงอร์กล่าวว่า สลังงอร์ตั้งเป้าดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศให้สูงขึ้นประมาณ  
๘,000 ล้านริงกิตในปี ๒๕๕๙  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในภาคการผลิต  โดยวางแผนจัดคณะเดินทางเยือน
เมืองต่างๆ ทั่วโลกจ านวน ๒๒ เมือง เพื่อชักชวนให้เข้ามาลงทุนในสลังงอร์ ซึ่งการจัดคณะเยือนต่างประเทศ
จ านวน ๑๘ เมืองในปีที่ผ่านมา มีนักลงทุนที่มีศักยภาพเข้าร่วมจ านวน ๔๐ ราย โดยการสนับสนุนจาก Malaysia 
External Trade Development Corp (MATRADE)  

ในปี ๒๕๕๘ สลังงอร์เป็นรัฐที่มีการลงทุนในภาคการผลิตคิดเป็นมูลค่า ๗,๙00 ล้านริงกิต สูงเป็นอันดับ ๓             
ของประเทศ รองจากซาราวัก และยะโฮร์ แต่สลังงอร์มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติลงทุนมากเป็นอันดับ ๑ ของ
ประเทศ มีจ านวนโครงการที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้นจ านวน ๒๒๒ โครงการ ในขณะที่ยะโฮร์ และซาราวัก มีโครงการที่
ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น ๑๓๗ และ ๒๒ โครงการตามล าดับ สะท้อนว่าสลังงอร์ยังคงเป็นรัฐที่น่าสนใจที่สุดในมาเลเซีย
ส าหรับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศในการลงทุนภาคการผลิต โดยมูลค่าการผลิตในสลังงอร์มีสัดส่วนต่อ GDP 
คิดเป็นร้อยละ ๒๒ ของมาเลเซีย   ภาคอุตสาหกรรมการผลิตส าค ัญที ่จะเข้าร่วมคณะเดินทางมี                     
5 ภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ (๑) เครื่องจักร (๒) อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า (๓) การขนส่ง (๔) อาหาร และ             
(๕) วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  

Datuk Teng Chang Kim กล่าวว่า สลังงอร์มีแผนดึงดูดการลงทุนในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ และอยู่ระหว่างเริ่มต้น
โครงการ “Selangor Bio Bay” บนพ้ืนที่  ๙๗๐ เอเคอร์  เช่นเดียวกับการลงทุนในภาคการบินและอวกาศ                 
โดยสลังงอร์จะน าเสนอเรื่องมาตรฐานฮาลาลของสลังงอร์ เพ่ือเป็นจุดเริ่มต้นในการยกระดับอุตสาหกรรมฮาลาลของ
รัฐให้พัฒนาแบบก้าวกระโดด นอกจากนี้  ยังได้เชิญชวนให้ SMEs จากประเทศในอาเซียนเข้าร่วมงาน 
Selangor International Expo 2016 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่  ๒๐ – ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ MINES 
International Exhibition and Convention Center เพ่ือร่วมกันขยายตลาดในภูมิภาคอีกด้วย 

 ความเห็น สคร. กัวลาลัมเปอร์  
สลังงอร์เป็นรัฐทีมีจ านวนประชากรมากที่สุดในมาเลเซีย โดยมีประชากรประมาณ 6 ล้านคน เป็นที่ตั้งของโ รงงาน
อุตสาหกรรมการผลิตที่ส าคัญ   ผู้น าเข้าของมาเลเซียส่วนใหญ่ตั้งบริษัทอยู่ในสลังงอร์ เนื่องจากสลังงอร์มีท่าเรือ                  
Port Klang ที่เป็นท่าเรือส าคัญของประเทศ และมีบรรยากาศการลงทุนที่ดี   สลังงอร์ได้ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีและ             
ที่ ไม่ ใช่ภาษีแก่นักลงทุนชาวต่ างประเทศ จึงเป็นโอกาสที่ ไทยจะเข้ามาลงทุนในรัฐสลังงอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง                           
ในอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมการผลิตที่ส าคัญของสลังงอร์ นอกจากนี้ สินค้าอาหารของไทยจะได้ประโยชน์
จากเข้าถึงตลาดของประเทศอื่นๆ ที่มี FTA กับมาเลเซีย โดยที่ไทยไม่ได้เป็นภาคี เช่น ความตกลง Trans Pacific 
Partnership หรือ TPP เป็นต้น  
สลังงอร์เป็นรัฐที่อยู่ในแผนกลยุทธ์ของ สคร. สอดรับกับยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศในการเจาะขยายตลาด              
เมืองรอง  โดยจะมีการจัดงานแสดงสินค้าไทยในรัฐสลงังอร์ในช่วงปลายปีงบประมาณ 2559  เพื่อแนะน าผลิตภัณฑใ์หม่ๆ  
ของไทยเข้าสู่ตลาดมาเลเซีย นอกเหนือจากสินค้าอาหารซึ่งเป็นที่นิยมและยอมรับในตลาดมาเลเซียอยู่แล้ว  มุ่งเน้นกลุ่ม
ธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ และกลุ่มสนิค้าที่มีการพัฒนาแบรนด์  มีมูลค่าเพิ่มสูง มีการออกแบบที่ดี เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
และมีอัตลักษณ์ความเป็นไทยแบบรว่มสมยั เพื่อยกระดับภาพลักษณ์สินคา้และบริการไทย ซึ่งชาวมาเลเซียยังมีภาพลักษณ์
ว่าสินค้าของไทยเป็นสินค้าที่มรีาคาถูก  ทั้งนี้ สคร. อยู่ระหว่างการบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐและบริษัทเอกชนไทยใน
มาเลเซียเพื่อจัดกจิกรรมดังกล่าว    


