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ปักหมุดมาเลเซีย
ฐานผลิตสินค้า

‘ฮาลาล’

การสัมมนา “AEC Investment Clinic 2019”
หนึ่งในหัวข้อที่น่าจับตา คือ ‘Trade war’
…Malaysia’s golden opportunity or risk?’
โดยคุณ Choo Joon Keong CEO, Bangkok
Bank Berhad, Malaysia ฉายให้ เ ห็ น
ศักยภาพพื้นฐานเศรษฐกิจของ
มาเลเซียปัจจุบันที่มีประชากร
32 ล้านคน จีดพ
ี ีเติบโตสูงกว่า
ร้อยละ 5 ต่อปี ภาคส่งออก
เป็นเครื่องยนต์หลัก แม้ภาวะ
‘สงครามการค้า’ จะท�ำให้อัตรา
เติบโตลดลงไปบ้าง แต่คาดว่าปี
2563 จีดพ
ี ีจะขยายตัวได้รอ้ ยละ
4.8 การลงทุนภาคเอกชนและ
มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจของ
รัฐบาลเข้ามาขับเคลื่อนเต็มที่
ขณะที่การลงทุนโดยตรงจาก
ต่ า งประเทศยั ง ค่ อ นข้ า งสู ง
นั ก ลงทุ น หลั ก คื อ สหรั ฐ ฯ จีน
สิงคโปร์ ญี่ปุ่น กุญแจส�ำคัญได้แก่อันดับ
ความสามารถในการแข่งขันที่ 27 ของโลก และ
ที่ 2 ในอาเซียน ส่วนการอ�ำนวยความสะดวกใน
การท�ำธุรกิจ เวิลด์แบงก์จดั ให้ลำ� ดับที่ 12 ถือว่า
การเริ่ม ต้ น ธุ ร กิ จ ในมาเลเซี ย น่ า สนใจมาก
“ทุกอย่างในมาเลเซีย สามารถสื่อสารด้วย
ภาษาอั ง กฤษได้ ห มด ไม่ ว ่ า จะเป็น ธุ ร กิ จ
การค้ า ขาย การติ ด ต่ อ ราชการ ช่ ว ยให้
นักลงทุนท�ำอะไรก็ง่ายและสะดวก”
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โครงสร้ า งเศรษฐกิ จ ของมาเลเซี ย หลั ก ๆ
คื อ ภาคบริก ารและการผลิต เช่ น สิน ค้ า
อิเล็กทรอนิกส์ ปิโตรเคมี พลาสติก ฯลฯ และ
ยังเป็นศูนย์กลางอาหารฮาลาลโลก

เศรษฐกิจอิสลามปัจจุบันมีมูลค่า
ล้านล้าน
ดอลล่าร์สหรัฐ

2.2

นอกจากนัน้ มีคนมาเลเซียมากกว่า 26 ล้านคน
North
หรือ ร้ อ ยละ 80 ใช้ อิ น เตอร์ เ น็ ต ในชี วิต America
ประจ�ำวันและใช้บริการ อี-คอมเมิรซ์ 19 ล้านคน
0.2%
คาดว่าในปี 2568 ตลาดอี-คอมเมิรซ์ มาเลเซีย
จะมีมูลค่า 1.1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย
คนกลุ่มเจเนอเรชั่นใหม่นิยมช้อปออนไลน์
Latin America
“ขณะนี้ รั ฐ บาลมาเลเซี ย ก� ำ ลั ง เร่ ง พั ฒ นา
ด้ า นขนส่ ง และการค้ า ข้ า มชายแดนให้ มี
ประสิทธิภาพ พร้อมยกระดับแพลตฟอร์ม
ออนไลน์และ Digital Marketing”

Global Islamic Economy
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62.1%
และคาดว่าในปี 2024
จะมีมูลค่าสูงถึง
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มูลค่า 6 อุตสหกรรมหลักในชาติมุสลิม (พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ)

ประเทศมาเลเซีย
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HALAL
ด้านงบประมาณปี 2563 รัฐบาลเน้นแนวคิด
HALAL MODEST MEDIA & MUSLIMHALAL
ดัชนีเศรษฐกิจอิสลามระดับโลก
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“Shared Prosperity : Sustainable and
คาดการณ์ว่าในปี 2050
Inclusive Growth Towards High-income
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Economy” คื อ การแบ่ ง ปั น ความรุ ่ ง เรือ ง จะมีประชากรมุสลิมถึง 2.6 พันล้าน USD Bn USD Bn USD Bn USD Bn USD Bn USD Bn
ความยั่งยืนและมุ่งสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจ คนทัว่ โลก เพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่มี 1,972 402 309 274
95
134
USD Bn
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รายได้สูง มุ่งสู่เศรษฐกิจใหม่ยุคดิจิทัลและ
1.8 พันล้านคนถึงร้อยละ 30
ลงทุนเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(ที่มา : State of the Global Islamic Economy report / 2019-2020 / DinarStandard)

บริการ ACCD ค้าขายสกุลเงินบาท-ริงกิต
คุ ณ Choo Joon Keong กล่ า วอี ก ว่ า
ด้วย ‘ธนาคารกรุงเทพ เพื่อนคู่คิด มิตรคู่
เออี ซี ’ จึง พร้ อ มให้ บ ริก ารทางการเงิน แก่
นักธุรกิจไทย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอ�ำนวย
ความสะดวกการน�ำเงินเข้าหรือออกอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งธนาคารกรุงเทพได้รับการ
แต่งตั้งเป็นสถาบันการเงินตัวแทนในการให้
บริการธุรกรรมทีเ่ รียกว่า Appointed Cross
Currency Dealer : ACCD โปรแกรมนี้
สนับสนุนโดยธนาคารแห่งประเทศไทย จะช่วย
ให้ผู้ประกอบการสามารถซื้อขายระหว่างกัน
ด้วยสกุลเงินท้องถิ่น โดยเฉพาะเงินบาทและ
เงินริงกิต

ฮาลาล (The Global Hub for Halal
Industries) เพราะมีระบบนิเวศของการผลิต
อย่างสมบูรณ์แบบพรัง่ พร้อมด้วยโครงสร้าง
พื้น ฐานเพื่อ นั ก ลงทุ น นิ ค มอุต สาหกรรม
ฮาลาลและรัฐบาลสนับสนุน

ด้านคุณ Norman Dzulkarnain Mohd
Nasri ในฐานะ Trade Commissioner
Matrade in Thailand กล่ า วในหั ว ข้ อ
“Investment Policies and Promotional
Measures for foreign investors” ว่า
มาเลเซียต้องการเป็น ศูนย์กลางอุตสาหกรรม

“เราจะเป็น Halal Hub ประเทศที่ผลิตด้วย
มาตรฐานระดับสูง และเดือนเมษายนนี้จะมี
งาน MIHAS 2020 แสดงศักยภาพการผลิต
ใหญ่ที่สุดในโลก มีผู้เข้าร่วมงานจ�ำนวนมาก
เพื่อชมเทคโนโลยีและคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ฮาลาล”

นอกจากนี้ ม าเลเซี ย ยั ง ใกล้ ชิ ด กั บ ประเทศ
มุสลิมอื่นๆ เป็นพันธมิตรในการผลิตที่ดีและ
เป็นหนึง่ ในประเทศทีม่ งี านแสดงสินค้าฮาลาล
ทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในโลก คือ Malaysia International
Halal Showcase (MIHAS) และทุกประเทศ
มั่นใจในการรับรองโดย JAKIM หนึ่งในผู้ให้
ใบรับรองมาตรฐานสินค้าฮาลาล

ศูนย์ AEC Connect ธนาคารกรุงเทพ ส�ำนักงานใหญ่ ชั้น 2
อีเมล : aecconnect@bangkokbank.com / โทรศัพท์ : (66) 2230-2758 / Facebook Fanpage : AECconnect

นอกจากฮาลาลแล้วมาเลเซียยังเข้มแข็งใน
อุตสาหกรรมยานยนต์ ปัจจุบันมีผู้รับจ้าง
ผลิตให้แบรนด์ใหญ่ (OEMs) 20 แห่ง และรถ
จักรยานยนต์อีก 10 แห่ง ด้านอุตสาหกรรม
การบินก็มีศักยภาพผลิตโครงสร้างและชิ้น
ส่วนประกอบจนถึงงานออกแบบและฝึกอบรม
ส่วนสินค้าไลฟ์สไตล์ อาทิ เสือ้ ผ้า รองเท้า
เฟอร์นิเจอร์ ของขวัญ ของพรีเมี่ยม จิวเวลรี่
รวมทัง้ เครื่องส�ำอาง ยา เวชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์
สุขภาพต่างๆ ฯลฯ
มาเลเซียมีนโยบายอนุญาตให้ต่างชาติเข้า
มาลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตและธุรกิจ
บริการ รวมถึงการส่งรายได้กลับประเทศ
ได้ค่อนข้างเสรี นักธุรกิจที่สนใจ ‘ปักหมุด’
การลงทุ น ในมาเลเซี ย สามารถขอข้ อ มู ล
เพิ่มเติมได้ที่ MATRADE (Malaysia External
Trade Development Corporation)
ส�ำนักงานกรุงเทพฯ

