
   ห น้ า  | 1 
 

 

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำระหวำ่งประเทศ ณ กรุงกัวลำลัมเปอร์                                                                           
กรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ  กระทรวงพำณิชย์      

 
 
 
 

1. ธนาคารพาณิชย์มาเลเซียปล่อยเงินกู้ให้ SMEs เพิ่มข้ึน 

ช่วงหลายปีที่ผ่านมาสถาบันการเงินของมาเลเซียหลายแห่งให้ความส าคัญกับธุรกิจ SMEs อย่างมากเนื่องจาก
มองว่า SMEs เป็นภาคธุรกิจที่ส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นรัฐบาลจึงจะให้การสนับสนุน 
SMEs ต่อไป เพ่ือให้เป็นส่วนขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพ่ิมการจ้างงาน และเพ่ิมผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ 
(GDP) ในส่วนของธนาคารพาณิชย์ก็เดินหน้าสนับสนุน SMEs อย่างแข็งขัน โดยในประเด็นดังกล่าว                    
นาย Yeow Swee Yun รองประธานอาวุโส AmBank เปิดเผยว่า SMEs ของมาเลเซียเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี 
โดยมีอัตราเติบโตร้อยละ 22 ถึง 29 ต่อปี ซึ่งขณะนี้ AmBank หันมาเน้นการจัดสรรเงินกู้ให้กับ SMEs เพ่ิมข้ึน            
เมื่อปี 2558  ธนาคารได้ริเริ่มโครงการ BizSolutions เป็นโครงการให้กู้รูปแบบ package ต่างๆ ส าหรับ
ธุรกิจขนาดเล็ก ทั้งนี้ Ambank หวังว่า SMEs ที่กู้เงินจากธนาคารไป จะกลายเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ได้ในอนาคต  

AmBank เน้นปล่อยกู้ให้กับธุรกิจภาคบริการ ธุรกิจภาคการผลิต ธุรกิจก่อสร้าง และธุรกิจส่งออกสินค้า 
เนื่องจากกลุ่มธุรกิจเหล่านี้ต้องการเงินทุนเป็นจ านวนมาก อย่างไรก็ตาม แม้ว่าปัจจุบันสภาวะทางเศรษฐกิจยัง
มีความท้าทายต่อ SMEs  เช่น การอ่อนตัวของค่าเงินริงกิต  ความต้องการภายในประเทศลดลง และ
สถานการณ์ภายหลังการเก็บภาษีสินค้าและบริการ (Goods and Services Tax : GST) แต่ความต้องการ 
ด้านเงินกู้ก็ยังคงสูงขึ้น ธนาคารจึงได้ออกแบบโปรแกรมการกู้เงินแบบ tailor-made เฉพาะส าหรับแต่ละธุรกิจ 
ในปี 2558 ธนาคารได้ปล่อยเงินกู้ใน package ต่างๆ แก่ SMEs มูลค่าประมาณ 600 ล้านริงกิต โดยคาดว่า
ในปี 2559 จะปล่อยกู้อีก 600 ล้านริงกิต แก่ SMEs ประมาณ 200 ถึง 300 ราย  

SMEs ยังคงเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงเนื่องจากเป็นธุรกิจขนาดเล็กที่ไม่มีเงินทุนหมุนเวียนมากนักหากเทียบกับ
บริษัทขนาดใหญ่   อย่างไรก็ดี หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan: NPL) ของธุรกิจ SMEs        
ยังต่ ากว่าร้อยละ 4 ซึ่งเป็นอัตราที่สามารถจัดการได้ โดยในปี 2559 ธนาคารจะเพ่ิม package ช่วยเหลืออ่ืนๆ 
เช่น GST financing เพ่ือช่วยในเรื่องเงินทุนหมุนเวียน และธนาคารหวังว่าธุรกิจ SMEs จะเติบโตอย่างเข้มแข็ง
ในอีก 5 ถึง 10 ปีข้างหน้านี้ 
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ข่าวเด่นประจ าสัปดาห์จากมาเลเซีย 
      9 - 15 เมษายน 2559 

       ฉบับที่ 155 
      รวบรวมโดย ส านักงานการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ 

 

ความเห็น สคร. กัวลาลัมเปอร์  
รัฐบาลมาเลเซียให้ความส าคัญต่อ SMEs อย่างมาก เนื่องจากมีบทบาทส าคัญต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ จะเห็นได้จากการกระตุ้นให้  SMEs ริเริ่มการใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ในการผลิตเพื่อการส่งออกเพื่อเพิ่ม                
ขีดความสามารถทางการแข่งขันของสินค้ามาเลเซียในตลาดโลก และยังสนับสนุนแหล่งเงินทุนของ SMEs ผ่านโครงการ
กู้ยืมเงินต่างๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ SMEs ท าให้ SMEs ของมาเลเซียเติบโตขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา 
ในขณะที่รัฐบาลไทยก็ให้ความส าคัญกับธุรกิจ SMEs และพยายามสร้างความแข็งแกร่งให้กับ SMEs เช่นกัน ดังนั้น             
จึงเป็นโอกาสอันดีที่ไทยกับมาเลเซียจะร่วมมือกันในการพัฒนา SMEs ของทั้งสองประเทศ เพื่อขยายการค้าระหว่างกัน  
ทั้งการยกระดับมาตรฐาน SMEs ผ่านโครงการความร่วมมือต่างๆ ภายใต้กรอบอาเซียน เช่น การอบรมเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้ประกอบการ SMEs การหารือร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน เป็นต้น   
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2. รัฐบาลมาเลเซียอนุมัติเงินกู้ดอกเบี้ยต่ าให้กับ Proton 

รัฐบาลมาเลเซียหวังว่าเงินกู้ดอกเบี้ยต่ ามูลค่า 1,500 ล้านริงกิตที่ให้กับบริษัท Proton Holding Bhd จะช่วย
แก้ปัญหาการขาดสภาพคล่องและยังคงสามารถด าเนินกิจการต่อไปได้ ซึ่ง Datuk Seri Mustapa Mohamed 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าต่างประเทศและอุตสหากรรม (Ministry of International Trade and 
Industry : MITI) กล่าวว่าการให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ าแก่ Proton ในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงความกังวล
ของรัฐบาลต่ออนาคตของบริษัทเท่านั้น แต่ยังลบล้างแนวคิดท่ีว่ารัฐบาลยอมปล่อยให้ Proton ล่มสลายอีกด้วย 
เนื่องจากรัฐบาลมองว่าเป็นอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของประเทศ และเมื่อบริษัทประสบวิกฤตรัฐบาล
จึงตัดสินใจเข้ามาช่วยเหลือ ซึ่งถ้าหากรัฐบาลยังคงเพิกเฉยก็จะกระทบต่อคนงานของ Proton จ านวน 
12 ,000 คน และคนงานจากบริษัทอ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้องจ านวน 50 ,000 คน และยังส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมที่เก่ียวเนื่องกับ Proton อีกหลายอุตสาหกรรม 

รัฐบาลหวังว่าเงินกู้ดอกเบี้ยต่ าดังกล่าวจะช่วยแก้ปัญหาสภาพคล่องของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งการช าระเงิน
ให้แก่บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของ Proton อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้วางเงื่อนไขหลายข้อประกอบการให้
เงินกู้ยืมส าหรับการฟ้ืนฟูบริษัท เช่น การก าหนดให้บริษัทต้องก าหนดแผนฟ้ืนฟู (Turnaround Plan) ซึ่งต้อง
ขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งสร้างเครือข่ายกับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่มีชื่อเสียงเพ่ือช่วยในเรื่องของ
การวิจัยและพัฒนาเพ่ือช่วยให้บริษัทสามารถแข่งขันได้ในตลาดต่างประเทศ โดยรัฐบาลจะประชุมร่วมกับ
ผู้บริหารระดับสูงของ Proton ในสัปดาห์นี้เพ่ือร่างแผนการปรับปรุงบริษัท นอกจากนี้  รัฐบาลยังจัดตั้ง
คณะท างานข้ึนมาเพ่ือด าเนินการปรับปรุงบริษัทให้ประสบความส าเร็จ 
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ความเห็น สคร. กัวลาลัมเปอร์  
บริษัท Proton เป็นบริษัทรถยนต์ประจ าชาติชาติของมาเลเซีย ท่ีรัฐบาลมาเลเซียให้การสนับสนุนมาโดยตลอดเนื่องจาก
ต้องการให้อุตสาหกรรมยานต์ยนต์เป็นตัวจักรส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเพื่อให้มาเลเซียกลายเป็น
ประเทศพัฒนาแล้วในปี ๒๕๖๓ หรือ Vision 2020  
อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผ่านมา Proton ประสบภาวะวิกฤตขาดสภาพคล่องอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมียอดขายลดลง
มากกว่าร้อยละ 12.2 ในปี  2558 โดยสูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาดให้แก่บริษัทคู่แข่งคือ Perodua  ซึ่งมุ่งเน้นเจาะ
ตลาดรถยนต์ขนาดเล็กเช่นกัน ยอดขาย Perodua ในปี 2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.6 โดยใช้กลยุทธ์การแข่งขันด้านราคา
เป็นหลัก  นอกจากนี้ เมื่อผู้บริโภคมาเลเซียมีระดับรายได้เพิ่มขึ้น มักจะนิยมซื้อรถแบรนด์ช้ันน าของโลกอื่นๆ น าโดย 
Mazda (บริษัท Berjaya Auto หรือ Mazda Malaysia) ซึ่งมียอดขายเพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ 22.9 ในปี 2558  ตามมา
ดว้ย Honda, Toyota  ส าหรับตลาดรถยนต์นั่งในระดับเดียวกัน 
แม้ว่าค่ายรถยนต์ของญี่ปุ่นจะมีการโรงงานผลิต/ประกอบรถนยนต์บางรุ่นในมาเลเซียเอง แต่ประเทศไทยในฐานะฐาน        
การผลิต/ประกอบและหนึ่งในห่วงโซ่อุปทานส าคัญของค่ายรถยนต์ญี่ปุ่น ก็น่าจะได้รับอานิสงค์จากยอดขายรถญี่ปุ่น          
ที่เพิ่มขึ้นในมาเลเซีย และมีโอกาสในการขยายตลาดส่งออกช้ินส่วนยานยนต์ อีกทั้งช่วยฟื้นฟูตัวเลขการส่งออกยานยนต์
และช้ินส่วนจากไทยไปยังมาเลเซีย ซึ่งในปี 2558 และช่วง 2 เดือนแรกของปี 2559 ยังคงหดตัวลงต่อเนื่องร้อยละ 7 
และร้อยละ 17 ตามล าดับ หากแต่รัฐบาลจะต้องมีการผลักดันอย่างต่อเนื่องต่อไปเพื่อแก้ไขปัญหาจากข้อกีดกันในการ
น าเข้าช้ินส่วนยานยนต์มายังมาเลเซีย ซึ่งก าหนดให้ต้องมีใบอนุญาตน าเข้า เนื่องจากมาเลเซียมีนโยบายรถยนต์แห่งชาติ 
และปกป้องผู้ประกอบการในประเทศมากกวา่ผู้น าเข้า  


