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สำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ณ กรุงกัวลำลัมเปอร์

มาเลเซียอนุมัติโครงการลงทุนเพิ่มขึ้น 18.8% ในไตรมาสแรกของปีนี้
ในไตรมำสแรกของปี 2558 มำเลเซี ย อนุ มั ติ โ ครงกำรลงทุ น ในภำคอุ ต สำหกรรม บริ ก ำร และ
อุตสำหกรรมขั้นปฐมรวมมูลค่ำ 57.4 พันล้ำนริงกิต เพิ่มขึ้น 18.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มี
มูลค่ำ 48.3 พันล้ำนริงกิต
Datuk Seri Mustapa Mohamad รั ฐ มนตรี ก ระทรวงกำรค้ ำ ระหว่ ำ งประเทศและอุ ต สำหกรรม
(MITI) กล่ำวว่ำ โครงกำรลงทุนในภำคอุตสำหกรรมคิดเป็นมูลค่ำ 33.6 พันล้ำนริงกิต คิดเป็นสัดส่วน 58.5%
ของมู ล ค่ ำ กำรลงทุ น ทั้ ง หมด รองลงมำคื อ ภำคบริ ก ำร ซึ่ ง มี มู ล ค่ ำ 22.3 พั น ล้ ำ นริ ง กิ ต (38.9%) และ
อุตสำหกรรมขั้นปฐม ซึ่งมีมูลค่ำ 1.5 พันล้ำนริงกิต (2.6%)
Datuk Seri Mustapa Mohamad กล่ ำ วต่ อ ไปว่ำ กำรขยำยตั ว เพิ่ ม ขึ้ น ของกำรลงทุ น ดั งกล่ ำวได้
สะท้อนให้เห็นว่ำ มำเลเซียเป็นประเทศเป้ำหมำยกำรลงทุนและควำมสำมำรถของประเทศที่มีสภำพแวดล้อม
ในด้ำนกำรแข่งขันเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ กำรลงทุนดังกล่ำวเป็นส่วนที่มำจำกกำรลงทุนภำยในประเทศมูลค่ำ 47.4
พันล้ำนริงกิต หรือคิดเป็นสัดส่วน 82.6% ส่วนมูลค่ำกำรลงทุนที่เหลือมำจำกนักลงทุนต่ำงประเทศ
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มาเลเซียส่งออกทุเรียนไปจีนมูลค่า 1.7 ล้านเหรียญสหรัฐในไตรมสแรกของปีนี้
ในไตรมำสแรกของปี 2558 มำเลเซียส่งออกทุเรียนไปจีนมูลค่ำ 1.7 ล้ำนเหรียญสหรัฐ ในจำนวนนี้
ส่งออกไปเมืองเซียะเหมินมูลค่ำ 700,000 เหรียญสหรัฐ
Datuk Seri Ismail Sabri รั ฐ มนตรีป ระจำกระทรวง Agriculture and Agro-based Industry ตั้ ง
ควำมหวังว่ำ กำรค้ำสินค้ำเกษตรระหว่ำงมำเลเซียกับจีนจะดีขึ้นผ่ำนกำรจัดตั้ง Food and Agro Council For
Export ของกระทรวงเกษตรฯของมำเลเซีย โดยสิ นค้ำเริ่มต้นในระยะแรกจะเป็นทุเรียนแช่แข็ง แพนเค้ก
ทุเรียน ขนมไหว้พระจันทร์ทุเรียน ทุเรียนกรอบ ไอศกรีมทุเรียน และปอเป๊ยะทุเรียน
กระทรวงเกษตรฯ ของมำเลเซียได้ให้ควำมช่วยเหลือบริษัท Duria Manufacturing Sdn.Bhd. ในกำร
สร้ำงโรงำนผลิตทุเรียนแปรรูปที่เปรักซึ่งสำมำรถผลิตทุเรียนแปรรูปได้วันละ 200 ตัน โดยบริษัทดังกล่ำว
ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในโครงกำรภำยในแผนงำน Economic Transformation Programme
อนึ่ง ในอนำคต บริษัทจะร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ ในกำรปรับปรุงอุปกรณ์ฮำร์ดแวร์และซอฟท์แวร์
สำหรับกำรผลิตและกำรทำตลำดเพื่อสร้ำงชื่อเสียงในระดับต่ำงประเทศในอุตสำหกรรมกำรผลิตทุเรียนแปรรูป
ทั้งนี้ บริษัทได้จัดจำหน่ ำยผลิตภัณ ฑ์ดังกล่ ำวของบริษัทไปยังบริษัทกำรค้ำ Durai Trading (Xiamen) และ
Duria F & B Management (Guanghou) ของตน
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ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือนเมษายนของมาเลเซียลดลง 0.4%
ในเดือนเมษำยน 2558 ดัชนีรำคำผู้ผลิต (Domestic Producer Price Index: PPI) ของมำเลเซีย
ขยำยตัวลดลง 0.4% เมื่อเทียบกับเดือนมีนำคม 2558 เนื่องจำกกำรลดลงของดัชนีกำรผลิตภำยในประเทศ
0.7% ขณะที่ดัชนีรำคำกำรนำเข้ำเพิ่มขึ้น 0.4%
หำกเทียบปีต่อปี PPI ของกำรผลิตภำยในประเทศลดลง 8.8% เมื่อเทียบกับเดือนเมษำยน 2557
โดยกลุ่มที่ PPI ลดลงมำกที่สุดคือ ดัชนีเหมืองแร่ (-32.2%) รองลงมำคือ เกษตรกรรม ป่ำไม้และประมง
(-9.9%) ภำคอุตสำหกรรม (-5.2%) ไฟฟ้ำและแก๊ส (-5.2%) และน้ำประปำ (-0.9%)
PPI ของกำรผลิตภำยในประเทศยังลดลง -0.7% ในเดือนเมษำยน 2558 เมื่อเทียบกับเดือนมีนำคม
2558 เนื่ อ งจำกกำรลดลงของเกษตรกรรม ป่ ำ ไม้ แ ละประมง (-3.2%) ไฟฟ้ ำ และแก๊ ส (-2.2%) และ
ภำคอุตสำหกรรม (-1.2%) อย่ำงไรก็ตำม ดัชนีของกลุ่มสินค้ำอื่นที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ เหมืองแร่ (6.7%) และ
น้ำประปำ (0.2%)
อย่ำงไรก็ตำม PPI ของกำรผลิตภำยในประเทศตำมขั้นตอนกำรผลิตได้ลดลง 0.7% ในเดือนเมษำยน
2558 เทียบกับเดือนมีนำคม 2558 เนื่องจำกกำรลดลงของรำคำวัตถุดิบขั้นกลำง ส่วนประกอบ (-1.9%)
ขณะที่ดัช นี วัตถุดิบ ส ำหรับ กระบวนกำรผลิ ตและสิ นค้ำส ำเร็จรูป ได้ เ พิ่มขึ้น 1.9% และ 0.1% ตำมล ำดั บ
นอกจำกนี้ ดัชนี รำคำกำรน ำเข้ำได้เพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนเมษำยน 2558 เทียบกับเดือนมีน ำคม 2558
และเพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบกับเดือนเมษำยน 2557
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MSM วางเป้าจะควบคุมตลาดน้าตาลกลางน้าในสิงคโปร์และมาเลเซีย
บริษัท MSM Malaysia Holdings Bhd. วำงเป้ำหมำยที่จะควบคุมตลำดน้ำตำลกลำงน้ำในสิงคโปร์
และส่วนใหญ่ในมำเลเซียเมื่อกำรสร้ำงโรงงำนผลิตน้ำตำลทรำยบริสุทธิ์ที่ Tanjung Langsat ที่รัฐยะโฮร์เสร็จ
Datuk Sheikh Awab Sheikh Abod, CEO ของ MSM กล่ำวว่ำ กำรสร้ำงโรงงำนผลิตน้ำตำลทรำย
บริสุทธิ์ที่เมืองดังกล่ ำวจะเริ่มในเดือนสิงหำคมของปีนี้ และคำดว่ำจะแล้วเสร็จภำยใน 20-22 เดือน และ
โรงงำนจะเริ่มต้นผลิตอย่ำงเต็มที่รำวกลำงปี 2560 และวำงเป้ำ จะควบคุมตลำดน้ำตำลกลำงน้ำในสิงคโปร์
และส่วนใหญ่ในมำเลเซียในปีดังกล่ำว
ปัจจุบัน บริษัทมีส่วนแบ่งตลำดน้ำตำลทรำยบริสุทธิ์ในสิงคโปร์รำว 18-20% และ 64% ในมำเลเซีย
และเมื่อรวมกำลังกำรผลิตจำกกำรสร้ำงโรงงำนผลิตน้ำตำลทรำยบริสุทธิ์ที่ยะโฮร์ แล้วก็จะทำให้กำลังกำรผลิต
น้ำตำลทรำยบริสุทธิ์รวมกันของบริษัทอยู่ที่ 3.25 ล้ำนตันต่อปี จำกปัจจุบันอยู่ที่ 1.1 ล้ำนตัน ขณะเดียวกัน
ผู้ผลิตน้ำตำลทรำยก็ยังตั้งเป้ำที่จะกระจำยกำรดำเนินธุรกิจในตลำดน้ำตำลปลำยน้ำในช่วงครึ่งปีแรกของปี
2559 รวมทั้งบริษัทอยู่ระหว่ำงกำรเจรจำที่จะควบรวมกิจกำรน้ำตำลของบริษัทอินโดนีเซีย 2 แห่งที่ทำธุรกิจ
ตลำดน้ำตำลปลำยน้ำ ทั้งนี้ อุตสำหกรรมน้ำตำลปลำยน้ำและต้นน้ำของบริษัทแต่ละแห่งมีสัดส่วนของกำไร
ถึง 30% ส่วนที่เหลือมำจำกธุรกิจน้ำตำลกลำงน้ำในระยะยำว
อนึ่ง บริษัท MSM เป็นผู้ประกอบธุรกิจน้ำตำลของกลุ่ม Felda Global Ventures Holdings Bhd.
และบริษัทยังได้จัดตั้งบริษัทกำรค้ำเล็กๆในดูไบซึ่งจะเริ่มกิจกำรไตรมำสที่ 2 ของปีนี้ โดยได้รับกำรสนับ สนุน
จำกสำนักงำนตัวแทนที่ตั้งอยู่ในอินโดนีเซีย ไทย จีน และอินเดีย
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โรงงาน Gebeng 2-EHAcid จะทาให้มาเลเซียเป็น hub ของปิโตรเคมี
โรงงำน 2-Ethylhexanoic Acid (2-EHAcid) ที่ก่อสร้ำงอยู่ที่เขตพื้นที่ ของบริษัท BASF Petronas
Chemical ที่ Gebeng จะทำให้มำเลเซียเป็นหนึ่งใน hub ของปิโตรเคมีในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิค
กำรสร้ำงโรงงำนดังกล่ำวเป็นกำรร่วมทุนระหว่ำง Petronas Chemicals Group Bhd. (PCG) และ
BASF ซึ่งคำดว่ำกำลังกำรผลิตต่อปีจะอยู่ที่ 30,000 เมตริกตันเมื่อเข้ำสู่ไตรมำสที่ 4 ของปี 2559 ซึ่งก็จะ
ช่ว ยสนองควำมต้องกำรสิ น ค้ำ 2-EHAcid ที่ กำลั งเติบ โตในภูมิ ภ ำค โดยโรงงำนผลิ ต สิ นค้ำ ดังกล่ ำวนี้เป็ น
โรงงำนแห่งแรกในอำเซียน
นำย M.Arif Mahmood ประธำนของ PCG กล่ำวว่ำ 2-EHAcid เป็นตัวกลำงด้ำนเคมีที่นำไปใช้ใน
กำรผลิ ตน้ ำมัน หล่อลื่น สังเครำะห์ สำรเติมแต่งน้ำมัน และสำรช่วยลดควำมร้อนเครื่องยนต์ ทั้งนี้ บริษัท
BASF Petronas Chemical ยังมีโรงงำน 2-EHAcid อยู่ที่เยอรมนี
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