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ดัชนีราคาผู้ผลิตภายในประเทศ (PPI) ในเดือนมีนาคม ลดลง 0.5%
“ดัชนีรำคำผู้ผลิตภำยในประเทศ (Producer Price Index : PPI) ในเดือนมีนำคม 2558 ของ
มำเลเซีย ลดลง 0.5% จำกเดือนกุมภำพันธ์ 2558” แหล่งข่ำวจำก Statistics Department กล่ำว
สำเหตุของกำรลดลงของ PPI ของมำเลเซีย เนื่องจำกกำรลดลงของดัชนีรำคำกำรผลิต (Production
Index) 0.8% ขณะที่ดัชนีรำคำนำเข้ำ (Import Price Index) เพิ่ม ขึ้น 0.1% หำกเทีย บปีต่อปี PPI ใน
เดือนมีนำคม 2558 ลดลง 6.1% เมื่อเทียบกับเดือนมีนำคม 2557 เนื่องจำกกำรลดลงของดัชนีกำรผลิต
ภำยในท้องถิ่นและดัชนีรำคำน ำเข้ำ นอกจำกนี้ PPI ของกำรผลิตภำยในท้ องถิ่นยังตกลง 0.8% ในเดือ น
มีนำคม 2558 เทียบกับเดือนกุมภำพันธ์ 2558 เนื่องจำกกำรลดลงของภำคอุตสำหกรรมเหมืองแร่ (-4.7%)
และภำคอุตสำหกรรม (-0.5%)
อย่ำงไรก็ตำม ดัชนีรำคำของกลุ่มอื่นๆ ได้เพิ่มขึ้น เช่น น้ำประปำ (+3.9%) ไฟฟ้ำและแก๊ส (+0.7%)
ส่วนดัชนีภำคเกษตรกรรม ป่ำไม้ และประมงยังคงไม่เปลี่ยนแปลง
อนึ่ง หำกเทียบปีต่อปี PPI ของกำรผลิตภำยในท้องถิ่นลดลง 8.9% ในเดือนมีนำคม 2558 เมื่อเทีย บ
กับเดือนมีนำคม 2557 ส่วนดัชนีรำคำนำเข้ำเพิ่ม ขึ้น 0.1% ในเดือนมีนำคม 2558 เมื่อเทีย บกับเดือ น
กุมภำพันธ์ 2558 และลดลง 0.4% เมื่อเทียบกับเดือนมีนำคม 2557
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มาเลเซียจะสร้างถนนที่ทาด้วยยางพาราเพื่อเพิ่มการบริโภคยาง
“รัฐบำลมำเลเซียจะสร้ำงถนนที่ทำด้วยยำงพำรำเพื่อช่วยให้รำคำยำงพำรำเพิ่ม ขึ้น ” Datuk Douglas
Uggah Embas รัฐมนตรีข องกระทรวง Plantation Industries and Commodities กล่ำวในกำรประชุม
Association of Natural Rubber Producing Countries (ANRPC)
รัฐบำลมำเลเซียตั้งเป้ำสัดส่วนกำรใช้ยำงพำรำ 10% ของปริม ำณผลผลิตยำงทั้งหมดเพื่อนำมำสร้ำง
ถนนที่ทำด้วยยำงพำรำ ซึ่งอินโดนีเซียและไทยก็ตกลงที่นำยำงพำรำมำใช้สร้ำงถนนด้วยเช่นกัน ไทยในฐำนะ
ผู้ผลิตยำงพำรำรำยใหญ่ได้ประกำศแผนงำนในลักษณะเดียวกันเพื่อนำยำงพำรำมำใช้ก่อสร้ำงถนน ฟุตบำทและ
อ่ำงเก็บน้ำโดยทุกๆ 1 กิโลเมตรในกำรสร้ำงถนนจะใช้ปริมำณำยำงธรรมชำติ 3.5 ตัน
Datuk Uggah คำดว่ำ รำคำยำงของมำเลเซียจะฟื้นตัวกลับมำในปีนี้เนื่องจำกควำมต้องกำรยำงพำรำ
ในจีนเพิ่มขึ้น สำหรับ รำคำยำงธรรมชำติในช่วงที่ผ่ำนมำได้ลดลงเรื่อยๆซึ่งได้ส่งผลกระทบอย่ำงมำกต่อเกษตร
ยำงรำยย่อยของมำเลเซีย โดยเมื่อวันที่ 8 พฤษภำคม 2558 รำคำยำงของมำเลเซีย ประเภท (SMR) อยู่ที่
5.34 ริงกิตต่อกิโลกรัม
ผลจำกประชุม ANRPC กล่ำวว่ำ ยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติงำนเพื่อแก้ไขปัญหำรำคำยำงพำรำตกต่ำ
จะมีมติออกมำภำยหลังจำกวันที่ 15 ตุลำคม ศกนี้ เมื่อข้อเสนอต่ำงๆในช่วงกำรประชุม ทั่วไปประจำปีได้รับ
กำรพิจำรณำ ทั้งนี้ Datuk Uggah กล่ำวว่ำ เวียดนำมซึ่งเป็นผู้ผลิตยำงธรรมชำติรำยใหญ่อันดับ 3 ของโลก
ตกลงที่จะร่วมมือกับไทย อินโดนีเซีย และมำเลเซีย ภำยใต้ กรอบ International Tripatite Rubber Council
(ITRC) เพื่อยกระดับรำคำยำง โดยทั้งสี่ประเทศมีสัดส่วนกำรผลิตยำงถึง 75% ของปริม ำณผลผลิตรวมยำง
ของโลก ทั้งนี้ ขณะนี้กำรเข้ำร่วม ITRC ของเวียดนำมยังอยู่ระหว่งดำเนินกำร
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มาเลเซียได้ดุลการค้าในเดือนมีนาคม 2558
ในเดือนมีนำคม 2558 มูลค่กำรค้ำของมำเลเซียอยู่ที่ 25.11 พันล้ำนริงกิต ขยำยตัวเพิ่ม ขึ้น 3.9%
โดยมำเลเซียส่งออก 66.47 พันล้ำนริงกิต และนำเข้ำ 58.64 พันล้ำนริงกิต โดยประเทศที่ ม ำเลเซีย ส่งออก
ไปเพิ่มขึ้น เช่น สหรัฐฯ อินเดีย ฮ่องกง และจีน
ในเดือนมีนำคม 2558 มำเลเซียส่งออกสินค้ำอุตสำหกรรมคิดเป็นสัดส่วน 79.2% (มูลค่ำ 52.67
พันล้ำนริ งกิต) ของมูลค่ ำกำรส่ งออกทั้ งหมด เพิ่ม ขึ้น 5.7% เมื่อ เทีย บเดือนมีน ำคม 2557 นอกจำกนี้
มำเลเซีย ยัง ส่งออกผลิต ภัณฑ์ /ชิ้นส่วนไฟฟ้ำและอิ เ ล็กทรอนิกส์ เพิ่ม ขึ้น (มู ลค่ำ 563.3 ล้ำนริงกิต) ทั้ง นี้
มำเลเซียนำเข้ำจำกจีนเพิ่ม ขึ้น 1.6% (มูลค่ำ 8.86 พันล้ำนริงกิต ) เมื่อเทีย บกับเดือนมีนำคม 2557 และ
นำเข้ำจำกประเทศอื่นๆเพิ่มขึ้น 12.2% (มูลค่ำ 5.19 พันล้ำนริงกิต) เมื่อเทียบกับเดือนมีนำคม 2557
ในช่วงไตรมำสแรกของปี 2558 มูลค่ำกำรค้ำของมำเลเซียอยู่ที่ 345.15 พันล้ำนริงกิต โดยส่งออก
183.24 พันล้ำนริงกิต และนำเข้ำ 161.91 พันล้ำนริงกิต โดยมำเลเซีย ส่งออกไปสหรัฐฯ เพิ่ม ขึ้น 14.9%
(มูลค่ำ 16.86 พันล้ำนริงกิต) และนำเข้ำจำกสหรัฐเพิ่มขึ้น 1.6% (มูลค่ำ 12.93 พันล้ำนริงกิต) เมื่อเทีย บกับ
ไตรมำสแรกของปี 2557
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MIDA ขยายสิทธิประโยชน์ในการลงทุนในธุรกิจบริการเพิ่มขึ้น
หน่วยงำน Malaysia Investment Development Authority (MIDA) ตั้งควำมหวังจะเพิ่ม สัดส่วน
ของมูลค่ำธุรกิจบริกำรให้ได้ 65% ของ GDP ภำยในปี 2020 (2563) จำก 55% ในปัจจุบัน โดยจะขยำย
กำรให้สิทธิประโยชน์ด้ำนกำรลงทุนในธุรกิจบริกำรเพิ่มขึ้น
Datuk Phang Ah Tong, Deputy CEO, MIDA กล่ำวว่ำ สิทธิประโยชน์ที่จะเสนอเป็นกำรลดหย่อน
ภำษีให้แก่บริษัทข้ำมชำติที่ต้องกำรเข้ำมำลงทุนในมำเลเซียเพื่อให้มำเลเซียเป็น hub ด้ำนกำรประกอบธุรกิจใน
ภูมิภำค โดยระบบจะกำหนดไว้ 3 tier เริ่ม จำก 10%-0% ขึ้นอยู่กับพันธสัญญำของบริษัทข้ำมชำตินั้นๆ
โดยหลักเกณฑ์ของ Tier 1 จะให้กำรลดหย่อนด้ำนภำษีอำกร 0% สำหรับบริษัทที่เข้ำมำลงทุน 10 ล้ำนริงกิต
ทั้งนี้ บริษัทที่สนใจสำมำรถยื่นขอสิทธิประโยชน์ด้ำนกำรลงทุนได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภำคม 2558 30 เมษำยน 2561
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F&N กาลังทางานเพิ่มเริ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชูกาลังตัวใหม่เพื่อทดแทน “กระทิงแดง”
บริษัท Fraser & Neaver Holding Bhd. กำลังทำงำนกับผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เพื่อทดแทนเครื่องดื่ม ชู
กำลังยี่ห้อ “กระทิงแดง” ภำยหลังจำกสิ้นสุดกำรได้ สิทธิ์เป็นผู้แ ทนจำหน่ ำยรำยเดีย วของผลิตภั ณฑ์ดังกล่ำว
สิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยำยน 2558
นำย Lim Yew Hoe, CEO, F&N กล่ำวว่ำ ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่กำลังอยู่ ระหว่ำงกำรศึกษำวิจัย อย่ำง
เข้มข้นในประเทศไทย สิงคโปร์ และมำเลเซียเพื่อจะออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่สำหรับทดแทนผลิตภัณฑ์กระทิงแดง
โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ดังกล่ำวมีมูลค่ำทำงธุรกิจรำว 200-400 ล้ำนริงกิต และ F&N มีรำยรับรำว 250 ล้ำนริง
กิต ขณะนี้ F&N กำลังเริ่มเปิดตัวแบรนด์โคลำใหม่ในประเทศไทยใน 2-3 วันนี้
F&N Beverage Sdn.Bhd อยู่ระหว่ำงกำรเปลี่ย นผ่ำนข้อตกลงกับ Allexcel Trading Sdn.Bhd ที่
จะไม่ต่อสัญญำเป็นผู้จัดจำหน่ำยผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชูกำลังยี่ห้อกระทิงแดงในมำเลเซีย
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