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ปิโตรนัสดาเนินมาตรการลดต้นทุน
บริษัทปิโตรนัส (Petroliam Nasional Bhd) จะดำเนินมำตรกำรลดต้นทุนอย่ำงต่อเนื่องและจะเน้น
ดำเนินโครงกำรที่ให้ผลกำไร รวมทั้งมองโอกำสกำรควบรวมกิจกำรในต่ำงประเทศเพื่อปรับตัวจำกกำรขึ้นลง
ของรำคำน้ำมัน
Datuk Wee Yeow, CEO และรองประธำนของกลุ่ม Upstream ของบริษัทปิโตรนัส กล่ำวว่ำ ขณะนี้
ประชำชนคิดว่ำ รำคำน้ำมันจะอ่อนตัวเป็นเวลำนำนขึ้น ดังนั้น ทุกบริษัทรวมทั้งปิโตรนัสกำลังปรับค่ำใช้จ่ำย
ด้ำนกำรลงทุน (capital expenditure) ซึ่งสถำนกำรณ์ขณะนี้แตกต่ำงจำกช่วงปี 2541/2542 ที่รำคำ
น้ำมันกว่ำจะมีเสถียรภำพก็เป็นปี 2543 และช่วงเศรษฐกิจโลกตกต่ำในปี 2551 ที่รำคำน้ำมันอยู่ที่ 45
ดอลลำร์สหรัฐ/บำเรล และฟื้นตัวในปี 2554 แต่ครั้งนี้นั้น ไม่ได้ มีตัวบ่งชี้ว่ำรำคำน้ำมันจะถีบตัวสูงขึ้นเป็น
100 ดอลลำร์สหรัฐ/บำเรลในช่วง 3-4 ข้ำงหน้ำ ส ำหรั บน้ำมัน สัญญำระยะสั้ นจะเป็น 1 ปี ซึ่งแตกต่ำง
จำกแก๊สธรรมชำติที่สัญญำอำจจะเป็น 20-30 ปี ดังนั้น โครงกำรใดที่อำจไม่จำเป็นที่จะต้องมีผลกำไรภำยใน
ช่วงเวลำดังกล่ำวก็อำจจะตัดหรือเลื่อนออกไปก่อน โดยบริษัทจะดำเนินโครงกำรเฉพำะที่ให้ผลกำไรภำยใน
กรอบเวลำและลดต้นทุน
ปิ โ ตรนั ส ซึ่ ง เป็ น ผู้ น ำของอุ ต สำหกรรมได้ ก ำหนดข้ อ ริ เ ริ่ ม กำรลดต้ น ทุ น ซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ คู่ สั ญ ญำ
ปิโตรเลียม 25 บริษัท เพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงของธุรกิจน้ำมันและแก๊สปลำยน้ำในมำเลเซีย ทั้งนี้ ปิโตรนัส
จะมุ่งเน้นโครงกำรที่มีกำรเติบโตและสร้ ำงมูล ค่ำ อนึ่ง ธุรกิจปลำยน้ำของปิโ ตรนัส ได้กระจำยออกไป 24
ประเทศทั่วโลก
ที่มำ : Bernama
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ปิโตรนัสมุ่งเน้นธุรกิจแก๊สธรรมชาติ
บริ ษัทปิ โ ตรนั ส จะยั ง คงมุ่ งเน้ น ธุร กิจ แก๊ ส ธรรมชำติในระยะยำวและจะยัง คงเป็น ผู้ นำของโลกใน
อุตสำหกรรมแก๊สธรรมชำติแม้ว่ำรำคำน้ำมันจะตกต่ำอย่ำงมำกนับตั้งแต่กลำงปี 2557 เป็นต้นมำ
Datuk Wee Yeow, CEO และรองประธำนของกลุ่ม Upstream ของบริษัทปิโตรนัส กล่ำวว่ำ ควำม
ต้องกำรแก๊สธรรมชำติมีอยู่เสมอและคำดว่ำจะเพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่ำตัวภำยในปี 2578 (2035) จำกควำม
ต้องกำรที่ 210 ล้ำนตันในปี 2553 เป็น 500 ล้ำนตันในปี 2573 และจะถึง 600 ล้ำ นตันในปี 2578
ปัจจุบัน ปิโตรนัสมีโครงกำรที่ป้อนแก๊สธรรมชำติรำว 30 โครงกำรและคำดว่ำจำนวนโครงกำรจะขยำยเพิ่มเป็น
60 โครงกำรภำยในปี 2573 โดยในปี 2558 มี 36 ประเทศที่นำเข้ำแก๊ สธรรมชำติจำกมำเลเซียและคำด
ว่ำจำนวนประเทศที่นำเข้ำแก๊สธรรมชำติจะขยำยเพิ่มเป็น 50 ประเทศภำยในปี 2573 โดยญี่ปุ่น เกำหลีใต้
และไต้หวันจะยังเป็นประเทศผู้นำเข้ำหลักและรำยสำคัญ แต่ปริมำณนำเข้ำที่เพิ่มมำกที่สุดคือ อินเดีย จีน และ
อำเซียน ทั้งนี้ แก๊สธรรมชำติที่บริษัทขุดเจำะได้มีปริมำณสำรองอยู่ในมำเลเซียรำว 70 ล้ำนล้ำนคิวบิค (cubi
feet : TCF) และบริษัทผลิตได้ปริมำณ 2 TCF ต่อปี โดยหำกรวมทุกแห่งที่ขุดพบแล้วปัจจุบันบริษัทมีแก๊ส
ธรรมชำติอยู่ 100 TCF
อนึ่ง แหล่งแก๊สธรรมชำติของบริ ษัทยังมีอยู่ที่ออสเตรเลีย (coal seam gas) และแคนำดำ (shale
gas)
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STIDC มองบรูไนเป็นตลาดส่งออกเฟอร์นิเจอร์ของมาเลเซีย
Sarawak Timber Industry Development Corporation (STIDC) ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงำน พั ฒ น ำ
อุตสำหกรรมไม้ของรัฐซำรำวักกำลังมองบรูไนเป็นตลำดส่งออกเฟอร์นิเจอร์ (handicraft furniture) แห่งหนึ่ง
ของตน โดยบริษัทได้เข้ำร่วมแสดงสินค้ำ ASEAN Consumer Fair เมื่อสัปดำห์ก่อน
Ms.Nena Abang Bruce ผู้ ช่ ว ยผู้ จั ด กำรอำวุ โ สของ STIDC กล่ ำ วว่ ำ STIDC ก ำลั ง มองเป้ ำ ไปที่
ผู้บริโภคชำวบรูไนที่สนใจเฟอร์นิเจอร์ประเภทคลำสิกและบรูไนเป็นตลำดใหญ่ที่มีศักยภำพ แต่ STIDC จะไม่
ไปแข่งขันกับเฟอร์นิเจอร์สไตล์โมเดิร์นเนื่องจำกไม่ใช่สิ่งที่ STIDC ถนัด แต่ STIDC จะมุ่งไปยังกลุ่มที่สนใจ
เฟอร์นิเจอร์ที่ทำจำกไม้เนื้อแข็งที่มีรำยละเอียดเยอะๆ ซึ่งภำยในช่วงกำรจัดงำนก็ได้มีลูกค้ำหลำยรำยได้เข้ำมำ
สั่งจองเฟอร์นิเจอร์ที่ได้นำมำแสดงไว้
ทั้งนี้ STIDC กำลังจะเปิดแกลลอรี่เพื่อแสดงสินค้ำเฟอร์นิเจอร์ที่เมืองมิริภำยในสิ้นปีนี้ และปัจจุบัน
STIDC ก็มีแกลลอรี่อยู่ที่เมืองคูชิง
ที่มำ : Brunei Times
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ยอดขายเครื่องประดับทองลดลง 30% หลังจากรัฐบาลมาเลเซียเก็บภาษี GST
“ยอดขำยเครื่องประดับทองลดลง 30% หลังจำกรัฐบำลมำเลเซียเก็บภำษี GST เมื่อเดือนเมษำยนที่
ผ่ ำ น ม ำ ” น ำ ย Ermin Siow Der Ming ป ร ะ ธ ำ น ข อ ง Federation of Goldsmiths and Jewellers
Association of Malaysia : FGJAM) กล่ำว
ผู้บริโภคได้ชะลอกำรซื้อเครื่องประดับทอง และระมัดระวังกำรใช้จ่ำยเงินมำกขึ้น โดยในช่วงปีที่ผ่ำน
มำ รำคำทองที่ ซื้ อ ขำยกั น ที่ Comex division of New York Mercantile Exchange ได้ แ กว่ ง ตั ว ขึ้ น ลง
ระหว่ำง 1,150 ดอลลำร์สหรัฐ (4,328 ริงกิต)/ออนซ์ ถึง 1,250 ดอลลำร์สหรัฐ/ออนซ์ ทั้งนี้ จำกตัวเลข
เศรษฐกิจของสหรัฐฯล่ำสุดที่แข็งแกร่งได้ทำให้คำดกำรณ์ว่ำ อัตรำดอกเบี้ยอำจเขยิบตัวสูงขึ้นก่ อนสิ้นปีนี้ ซึ่ง
อำจจะส่งผลให้อุปสงค์ถดถอยสำหรับจ่ำยเงินซื้อทองคำ
นำย Ermin Siow Der Ming กล่ำวต่อไปว่ำ รำคำทองคำในตลำดระหว่ำงประเทศที่ไม่สดใสไม่ได้
หมำยควำมว่ำจะทำให้ร ำคำทองคำต่ำสำหรับร้ำนค้ำขำยเพชรพลอย แม้ว่ำ เดือนพฤษภำคมจะเป็น ช่ว ง
เทศกำลที่ peak แต่ตนก็ไม่เห็นยอดขำยที่แข็งแกร่ง และก็หวังว่ำ ผู้บริโภคจะเคยชินกับกำรเก็บภำษี GST ใน
ไม่ช้ำนี้และยอดขำยจะได้กลับมำเป็นปกติดังเดิม
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บริษัทรถยนต์แห่งชาติของมาเลเซียตั้งเป้าเพิ่มส่วนแบ่งตลาดรถยนต์ภายในประเทศ
บริษัท Perusahaan Otomobil Kedua Sdn. Bhd. (Perodua) ตั้งควำมหวังที่จะร่วมมือกับบริษัท
Proton Holding Bhd. เพิม่ ส่วนแบ่งตลำดรถยนต์ภำยในประเทศให้มำกขึ้นแทนที่จะแข่งขันกันเอง
Datuk Aminar Rashid Salleh ประธำนและ CEO ของ Perodua กล่ำวว่ำ ปัจจุบัน Perodua มี
ส่ ว นแบ่ งตลำดรถยนต์ภ ำยในประเทศ 30-31% ส่ ว น Proton มีส่ ว นแบ่งตลำดรถยนต์ 17% และตน
เสนอแนะให้ผู้ผลิตรถยนต์แห่งชำติควรที่จะเพิ่มส่วนแบ่งตลำดรวมกันให้ถึง 60%
Datuk Aminar กล่ ำวถึงเรื่ องนี้ จ ำกกำรที่ Tun Dr. Mahathir Mohamad กล่ ำวว่ำ ผู้ ผ ลิ ตรถยนต์
แห่งชำติจะท้ำทำย Perodua ในตลำดรถยนต์ compact โดยจับมือกับผู้ผลิตรถยนต์ Suzuki ของญี่ปุ่น ซึ่ง
Datuk Aminar กล่ ำ วกั บ ผู้ สื่ อ ข่ ำ วภำยหลั ง จำกพิ ธี เ ปิ ด บริ ษั ท Akashi Kikai Industry (M) Sdn.Bhd โดย
Mentri Besar Datuk Seri Mohamad Hasan ที่ Sendayan โดยปั จ จุ บั น บริ ษั ท Akashi Kikai Industry
ของญี่ปุ่นมีนำย Noriyoshi Matsushita เป็นประธำน และนำย Namura Hideki เป็นกรรมกำรผู้จัดกำรของ
บริษัท AKI (M)
นำย Matsushita กล่ำวว่ำ โรงงำนแห่งใหม่มีกำลังกำรผลิตเต็ม ที่ในสินค้ำ Electronic Automatic
Transmission (E-AT) ที่ 200,000 หน่ ว ย/ปี ปั จ จุ บั น จึ ง เน้ น สร้ ำ งควำมแข็ ง แกร่ ง เรื่ อ งคุ ณ ภำพ
สภำพแวดล้อมควำมปลอดภัยในกำรทำงำน ประสิทธิภำพกำรขนส่งและต้นทุน ส่วนบริษัท AKI(M) ก็ผลิต
เครื่องยนต์ประเภท manual transmission engines และชิ้นส่วนอื่นๆ ซึ่งได้เริ่มกำรผลิตมำตั้งแต่ปกี ่อน และ
ในช่วงนี้ บริษัทก็ป้อน E-AT ให้แก่บริษัท Perodua
อนึ่ง บริษัท AKI(M) มีญี่ปนุ่ ถือหุ้น 51% Daihatsu Motor Corp Sdn.Bhd (39%) และ Perodua
(10%)
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MITI มองการเติบโตการส่งออกในแง่ดีอยู่
“MITI ยั ง มองกำรเติ บ โตของกำรส่ ง ออกของมำเลเซี ย ในปี นี้ ใ นแง่ ดี อ ยู่ แม้ จ ะมี ค วำมท้ ำ ทำยจะ
สภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจ” Datuk Seri Mustapa Mohamed รัฐมนตรีกระทรวงกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
และอุตสำหกรรม (MITI) กล่ำว
มำเลเซี ย จะให้ ควำมส ำคัญกับ อุตสำหกรรมใหม่ๆ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ เช่น กำรบิน อุปกรณ์
เครื่ องมือแพทย์ อุตสำหกรรมที่ใช้อ งค์ ควำมรู้ และ MITI จะมุ่ งเน้น กำรเติบโตของ sector เหล่ ำนี้ โดย
มำเลเซียจะดึงดูดบริษัทต่ำงๆที่ทำธุรกิจเหล่ำนี้ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภูมิภำคตอนเหนือ ส่วนแง่ของกำรลงทุนเชิง
คุ ณ ภำพนั้ น MITI ก็ ก ำลั ง ท ำงำนอย่ ำ งใกล้ ชิ ด กั บ Multimedia Development Corp และ InvestKL ใน
อุตสำหกรรมที่ใช้องค์ควำมรู้
ส่วนกำรส่งออกของมำเลเซียในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ที่ลดลงก็มำจำกกำรตกลงของรำคำน้ำมันใน
ตลำดโลก ทั้งนี้ หน่วยงำน National Export Council เป็นหน่วยงำนสำคัญที่จะช่วยให้ประเทศ diversify
กำรส่งออก
ที่มำ : Bernama
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บริษัท Top Glove มีกาไรก่อนหักภาษีพุ่ง 44.5% ในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2558
ในไตรมำสที่ 3 ของปีงบประมำณ 2558 (สิ้นสุด 31 พฤษภำคม 2558) บริษัท Top Glove Corp
Bhd. มีกำไรก่อนหักภำษีถึง 100.58 ล้ำนริงกิต เพิ่มขึ้น 44.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งถือ
ตัวเลขสูงสุดนับจำก 15 ปีที่ผ่ำนมำ
Top Glove เป็นผู้ผลิตถุงมือยำงรำยใหญ่สุดของโลก ได้มียอดขำยสูงขึ้นถึงเกือบ 10% เทียบกับเมื่อ
ช่วงไตรมำสสองของปีงบประมำณ 2558 และไตรมำสสำมของปีงบประมำณ 2557 เนื่องจำกอุปสงค์ต่อยำง
ธรรมชำติและถุงมือยำงที่ขยำยตัวอย่ำงแข็งแกร่ง นอกจำกนี้ยังมำจำกกำรที่โรงงำนถุงมือยำงของบริษัทมี
ควำมก้ำวหน้ำรวมถึงอำนิสงส์จะค่ำเงินดอลลำร์สหรัฐที่แข็งค่ำขึ้นและรำคำที่อ่อนตัวของวัตถุดิบ
ปัจจุบัน บริษัทกำลังวำงแผนจะขยำยโรงงำนแห่งที่ 27 ที่ Lukut ที่ท่ำเรือ Dickson ซึ่งจะแล้วเสร็จ
ภำยในเดือนมกรำคม 2559 ส่วนโรงงำนแห่งที่ 6 ที่ในประเทศไทยจะสร้ำงเสร็จภำยในเดือนกรกฎำคม
2559 และกำรสร้ ำงโรงงำนแห่ งใหม่ที่ 30 ที่ Klang จะเสร็จสิ้ นในเดือนธันวำคม 2559 ซึ่งจะทำให้
ประมำณกำรผลิตถุงมือยำงอยู่ที่ 52.4 พันล้ำนชิ้นต่อปี
อนึ่ง บริษัทเชื่อว่ำ ควำมต้องกำรถุงมือยำงจะยังเติบโตอย่ำงมั่นคงรำว 5-6% ต่อปี
ที่มำ : Bernama
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