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โครงการ Rubber City ในรัฐเกดาห์มุ่งไปที่การเจรจาสามฝ่าย
“มำเลเซีย ก ำลังอยู่ใ นระหว่ ำงกำรทำงำนเพื่อจะได้ แ สวงหำมติใ นประเด็นเกี่ย วกับสถำนที่ตั้ งของ
โครงกำร “Rubber City” ในรั ฐ เกดำห์ ซึ่ ง เป็ น โครงกำรที่ จ ะเป็ น ประโยชน์ อย่ ำ งมำกต่ อ IMT-GT
(Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Traiangle)”
Datuk Nik Azman Nik Abdul รัฐมนตรีประจำสำนักนำยกรัฐมนตรีกล่ำวว่ำ ประเด็นดังกล่ำวเป็น
เรื่องหนึ่งที่ที่ประชุม IMT-GT Leaders’ Summit จะมีกำรหำรือกันในวันที่ 27 เมษำยน 2558 ในช่วงกำร
ประชุม สุดยอดอำเซี ย น ครั้งที่ 25 ณ เกำะลังกำวี โดยมีประเด็นหนึ่งที่เกี่ย วข้องกับ Rubber City ก็คือ
ข้อเสนอสถำนที่ตั้งของ Rubber City ซึ่งที่ที่ประชุม จะต้องหำมติเรื่องนี้ โดยทั้งสำมประเทศได้แ สดงควำม
สนใจในโครงกำร Rubber City ในส่วนของมำเลเซีย ได้กำหนดให้ Bukit Ketapang ที่ Padang Terap เป็น
สถำนที่ตั้งของ Rubber City ซึ่งมีพื้นที่ 400 เฮกเตอร์ และกำรหำรือกับบริษัท Tradewind Plantation
Bhd. ที่จะบริห ำรจัดกำรโครงกำรนี้ก็ มีควำมคืบ น้ำ ขณะที่รั ฐบำลกลำงของมำเลเซีย จะช่วยในกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำน
โครงกำร Rubber City จะเกี่ยวขจ้องกับกิจกรรมปลำยน้ำของอุตสำหกรรมยำง รวมทั้งกระบวนกำร
ผลิตและกำรผลิตวัตถุดิบ โดยไทยและอินโดนีเซียสำมำรถป้อนวัตถุดิบไปยัง Rubber City ซึ่งจะช่วยสร้ำง
ควำมแข็งแกร่งให้แก่อุตสำหกรรมของมำเลเซีย เช่น อุตสำหกรรมถุงมือยำง และยำงรถยนต์
ส่วนประเด็นอื่นที่จะหำรือกั นในที่ประชุม IMT-GT รวมถึงกำรก่อสร้ำงสะพำนแห่งที่สองเพื่อเชื่อม
ระหว่ำงสุไหงโกลกกับรันเตำปันจังซึ่งคำดว่ำจะเริ่มก่อสร้ำงได้ในต้นปี 2559 สำหรับโครงกำรศึกษำควำม
เป็นไปได้เพื่อที่จะพิจำรณำประเด็นเรื่องควำมแออัดของกำรจรำจรที่สะพำนข้ำมที่สุไหงโกลกระหว่ำงพรมแดน
ไทย-มำเลเซียนั้นได้แล้วเสร็จ นอกจำกนี้ยังวำงแผนจะก่อสร้ำงสะพำนอีกแห่งหนึ่งเพื่อเชื่อมระหว่ำงตำกใบ
ของไทยกับ Pengkalan Kubor ของมำเลเซียซึ่งหำกพื้นที่เหล่ำนี้ได้รับกำรพัฒนำ สะพำนดังกล่ำวไม่เพีย งแต่
จะเป็นกำรเปิดระเบียงแต่ยังทำให้เกิดกำรเชื่อมโยงไปถึงกลันตันและตรังกำนู
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คาด เศรษฐกิจของรัฐซาราวักโต 4% ในปีนี้
อัตรำกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจของรัฐซำรำวักคำดว่ำ จะอยู่ที่ 4% ในปี 2558 จำกกำรขับเคลื่อน
ของภำคบริกำรและกำรก่อสร้ำง เทียบกับ 5% ในปี 2557 และ 4.7% ในปี 2556
ในปี 2558 กำรเติบโตของภำคบริกำรคำดว่ำจะอยู่ที่ 5% และ 4.2% ในภำคอุตสำหกรรม 5%
ในภำคก่อสร้ำง (เนื่องโครงกำรพัฒนำตำมแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 10 ของรัฐบำลที่อยู่ในระยะสุดท้ำย) 2.6% ใน
ภำคเหมืองแร่จำกกำรขุดเจำะน้ำมัน 2 แห่งในรัฐซำรำวัก ขณะนี้กำรเติบโตของภำคเกษตรกรรมคำดว่ำจะอยู่
ที่ 2% เนื่ องจำกกำรตกต่ ำของรำคำสิน ค้ ำโภคภั ณ ฑ์ ส่ วนร้ ำนอำหำรและโรงแรมที่พั ก คำดว่ำ จะได้ รั บ
ประโยชน์จำกกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวอย่ำงต่อเนื่อง
อย่ำงไรก็ตำม กำรตกต่ำของรำคำน้ำมันคำดว่ำจะส่งผลกระทบต่อกำรผลิตของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ย วกับ
ปิโตรเลียมซึ่งอำจบั่นทอนกำรเติบโตของภำคอุตสำหกรรมให้แ ย่ลง กำรบริโภคของภำคเอกชนคำดว่ำ จะ
ขยำยตัว 5.3% เนื่องจำกกำรระมัดระวังกำรใช้จ่ำยของผู้บริโภคในระยะสั้นจำกกำรใช้ภำษี GST โดย GST
อำจส่งผลกระทบให้รำคำสินค้ำบำงประเภทและบริกำรเพิ่มขึ้นบ้ำง อย่ำงไรก็ตำม คำดว่ำ ผลกระทบต่ออัตรำ
เงินเฟ้อของมำเลเซียในปีนี้น่ำจะสำมำรถจัดกำรได้เนื่องจำกดัชนีรำคำผู้บริโภคในสินค้ำที่จำเป็นแก่กำรครอง
ชีพมี GST เป็นศูนย์หรือได้รับกำรยกเว้นจำกกำรเสีย GST
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เงินริงกิตอาจแข็งค่าขึ้น 5% ในปลายปีนี้
“เงินริงกิตได้รับกำรคำดหมำยว่ำ จะแข็งค่ำขึ้น 5% เมื่อเทียบกับเงินดอลลำร์สหรัฐภำยในปลำยปีนี้
เนื่องจำกเงิน ดอลลำร์ ใ นปั จจุบั นมีเ สถีย รภำพ” นำย Paul Donovan, Managing Director ของ UBS
Investment Bank กล่ำว
นำย Paul Donovan กล่ำวต่อไปว่ำ เงินริงกิตคำดว่ำจะแข็งค่ำขึ้นอยู่ในช่วง 5% นี้หำกไม่มีอะไรมำ
กระทบอย่ำงทันทีทันใด อย่ำงไรก็ตำม ก็ต้องยอมรับเงินริงกิตจะยังคงมีควำมผันผวนอย่ำงต่อเนื่อง แต่อัตรำ
แลกเปลี่ยนระหว่ำงเงินริงกิตกับดอลลำร์สหรัฐก็ไม่ได้เป็นตัวชี้ที่ดีที่สุดที่จะวัดควำมอ่อนแอหรือควำมแข็งแกร่ง
แต่จะต้องดูว่ำ เงินริงกิตเป็นอย่ำงไรเมื่อเทียบกับเงินสกุลอื่นๆในภูมิภำคด้วย
ส่วนกรณีรำคำน้ำมันโลกที่ส่งผลกระทบต่อเงินริงกิตนั้น นำย Paul Donovan ก็คำดว่ำ ผลกระทบ
ดังกล่ำวจะฟื้นตัวขึ้นในช่วงไตรมำสที่ 4 ของปีนี้ และยังเพิ่ม ขึ้นอย่ำงต่อเนื่องเมื่อเที ย บกับปีต่อปี ทั้งนี้ หำก
รำคำน้ำมันยังคงอยู่ในระดับต่ำก็อำจจะทำให้กำรขำดดุลบัญชีเดินสะพัดเนื่องจำกเงินปันผลที่จ่ำยไปยังรัฐบำล
ในปีนี้ที่อยู่ในระดับต่ำอำจเป็นไปได้ที่จะยังคงเป็นเช่นนี้ไปจนถึงปีหน้ำ
อนึ่ง นำย Paul Donovan คำดว่ำ รำคำน้ำมันจะค่อยๆกลับไปสู่ที่รำคำ 80 ดอลลำร์สหรัฐต่อบำเร
ลจำกรำว 50 ดอลลำร์สหรัฐต่อบำเรลภำยใน 3 ปี
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ค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตทางานของคนแรงงานต่างชาติจะยังคงเดิม
“ค่ำธรรมเนียมกำรต่ออำยุใบอนุญำตทำงำนของแรงงำนต่ำงชำติ (PLKS) จะยังคงอยู่ที่ 125 ริงกิตเช่น
เดิม” บริษัท MY E.G. Services Bhd. (MyEG) กล่ำว
รัฐบำลมำเลเซียจะรับผิดชอบค่ำธรรมเนียมในกำรอำนวยควำมสะดวกจำนวน 35 ริงกิตสำหรับกำรต่อ
อำยุใบอนุญำตทำงำนของแรงงำนต่ำงชำติซึ่งจัดเก็บโดย MyEG
ทั้งนี้สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองของมำเลเซียจะมีกำรระบบกำรต่ออำยุใบอนุญำตทำงำนของแรงงำน
ต่ำงชำติทำงออนไลน์มำใช้อย่ำงสมบูรณ์ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภำคม 2558 เป็นต้นไป
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การซื้อสินค้าทางออกไลน์ของผู้บริโภคมาเลเซียขยายตัวเพิ่มขึ้น
มำเลเซีย ก ำลั งร่ วมกั บผู้ บริโ ภคในเอเชีย ตะวั นออกเฉีย งใต้ ที่มี กำรขยำยตัว กำรซื้อ สิน ค้ำผ่ ำนทำง
ออนไลน์โดยเฉพำะสินค้ำในกลุ่ม personal care
นำย Nielson, CEO ของ Kaushal Upadhyay กล่ำวว่ำ ข้อ มูลจำก Global Survey on the
Future of Grocery พบว่ำ อย่ำงน้อยที่สุด 1 ใน 3 ของจำนวนผู้ที่ตอบแบบสอบถำม (518 รำย) ตั้งใจที่จะ
ซื้อสินค้ำผ่ำนทำงออนไลน์ภำยใน 6 เดือนข้ำงหน้ำ เช่น แชมพู ครีม นวด และครีม /สบู่อำบน้ำ ส่วนสินค้ำ
top 10 อื่นๆที่ผู้บริโภคมำเลเซียจะซื้อผ่ำนทำงออนไลน์ใน 6 เดือนข้ำงหน้ำ รวมถึง ผงซักฟอก สบู่ น้ำยำล้ำง
จำน โลชั่น และรำว 16% ของผู้บริโภคมำเลเซียยังคงระแวดระวังกับกำรสั่งซื้อสินค้ำทำงออนไลน์โดยส่งตรง
ถึงบ้ำนหรือใช้คูปองที่ได้จำกกำรใช้บริกำรทำงออนไลน์แ ละโทรศัพท์มือในกำรสินค้ำสินค้ำผ่ำนทำงออนไ ลน์
ขณะนี้มีเพียง 9% ของผู้บริโภคมำเลเซียยังเต็มใจที่เดินทำงไปซื้อสินค้ำในซุปเปอร์มำร์เก็ตแบบเดิม
ผลสำรวจแสดงให้เห็นว่ำ กำรเติบโตของช่องทำงค้ำปลีกสมัยใหม่ เช่น ไฮเปอร์มำร์เก็ต ซุปเปอร์ม ำร์
เก็ตสร้ำงแรงกดดันให้ตลำดสดสูญเสียไป ผู้บริโภคชำวมำเลเซีย ชื่นชอบช่องทำงสมัยใหม่ ขณะที่มีเพีย ง 18%
ที่ยังสนับสนุนตลำดสดอยู่เมื่อซื้ออำหำรและของชำใน 12 เดือนข้ำงหน้ำ
ผู้บริโภคมำเลเซียรำว 1 ใน 4 รู้สึกว่ำ กำรช้อปปิ้งในห้ำงค้ำปลีกเป็นเรื่องสนุกในกำรใช้เวลำกับตนเอง
และครอบครัว ขณะที่ 24% เห็นว่ำ กำรช้อปปิ้งของชำเป็นเรื่องสนุกและเป็นประสบกำรณ์
ที่มำ : Bernama
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MITI ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs เพิ่มการส่งออกให้มากขึ้น
MITI ตั้งเป้ำหมำยเพิ่มสัดส่วนกำรส่งออกให้อยู่ที่ 25% ของมูลค่ำกำรส่งออกรวมภำยในปี 2563
(2020)
Datuk Seri Mustapha Mohamed รัฐมนตรีกระทรวงกำรค้ำระหว่ำงประเทศและกำรค้ำ (MITI)
ของมำเลเซีย กล่ำวว่ำ SMEs มีควำมสำคัญกับกำรพัฒนำประเทศเนื่องจำกจะช่วยส่งเสริม กำรเติบโตทำง
เศรษฐกิจและเสนอโอกำสสำหรับกำรค้ำและกำรจ้ำงงำน ปัจจุบัน 17% ของมูลค่ำกำรส่งออกรวมมำจำกกำร
บริกำรของ SMEs และ MITI ก็มั่นใจตัวเลขดังกล่ำวจะเพิ่ม ขึ้นได้แ ม้ว่ำจะมีควำมท้ำทำยทำงเศรษฐกิจหลำย
อย่ำง
MITI ได้ทำกำรส่งเสริมกำรบริกำรที่ส่งออกโดย SMEs ไปต่ำงประเทศ เช่น ยุโรป ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เป็ น
ต้น ข้ อ มูล จำกรำยงำนของ MITI ประจ ำปี 2557 กล่ ำ วว่ ำ ในปี 2557 อัต รำกำรเจริ ญ เติ บ โตทำง
เศรษฐกิจของมำเลเซียอยู่ที่ 5.9% โดยมีมูลค่ำกำรค้ำรวม 1.45 ล้ำนล้ำนริงกิต เทีย บกับ 1.37 ล้ำนล้ำนริง
กิตในปี 2556 โดยมูลค่ำกำรส่งออกของมำเลเซียขยำยตัว 6.4% (มูลค่ำ 766.13 พันล้ำนริงกิต) มำจำก
กำรขับเคลื่อนของอุปสงค์ที่สูงขึ้นภำยในประเทศทั้ งภำคอุตสำหกรรมและเหมืองแร่ในเอเชีย และยุโรป ส่วน
มูล ค่ ำ กำรน ำเข้ ำ ขยำยตั ว 5.3% (มู ล ค่ ำ 683 พั น ล้ ำ นริ ง กิ ต ) มำจำกกำรขั บ เคลื่ อ นของอุ ป สงค์
ภำยในประเทศเนื่องผู้บริโภคท้องถิ่นกำลังมีควำมทันสมัยมำกขึ้น
ที่มำ : Bernama
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ธุรกิจค้าปลีกในมาเลเซียปี 2556 มีถึง 370,725 แห่ง
ในปี 2556 จำนวนธุรกิจค้ำปลีกที่จัดตั้งในมำเลเซียมีทั้งสิ้น 370,725 แห่ง
ข้อมู ลจำก Department of Statistics ระบุ ว่ำ จำนวนธุร กิจค้ ำปลีก ย่ อยๆมี 260,664 แห่ ง
(70%) รองลงมำคื อ ธุ รกิ จค้ำ ส่ง (57,050 แห่ ง) และธุรกิ จเกี่ย วกับ ยำนยนต์ (53,011 แห่ง ) โดย
370,725 แห่งเป็นกำรดำเนินธุรกิจในมำเลเซียซึ่งมีมูลค่ำกำรขำยสินค้ำและบริกำร 841.6 พันล้ำนริงกิตใน
ปี 2556 ส่วนธุรกิจย่อยของธุรกิจค้ำส่งมีมูลค่ำ 442.2 พันล้ำนริงกิต (52.5%) ธุรกิจย่อยของธุรกิจค้ ำปลีก
และธุรกิจเกี่ยวกับยำนยนต์คิดเป็นเป็นมูลค่ำ 279.1 พันล้ำนริงกิต และ 120.4 พันล้ำนริงกิต ตำมลำดับ
ทั้งนี้ ธุรกิจค้ำปลีกสร้ำงกำรจ้ำงงำนรวม 1.7 ล้ำนคน โดย 53.6% เป็นกำรจ้ำงงำนในธุรกิจย่อยของธุรกิจค้ำ
ปลีก และอัตรำเงินเดือนโดยเฉลี่ยของธุรกิจค้ำปลีกโดยรวมที่ 2,410 ริงกิต
อนึ่ง ผู้ประกอบกำร SMEs ในธุรกิจค้ำปลีกมีกำรจ้ำงำน 1.4 ล้ำนคน โดย 70% เป็นกำรจ้ำงงำนเต็ม
เวลำ
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