รายงานการวิเคราะห์อุตสาหกรรมและพื้นที่เป้าหมาย
เชิงลึกของสหพันธรัฐมาเลเซีย
ฉบับสมบูรณ์
สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน

รายงานฉบับสมบูรณ์
รายงานการวิเคราะห์อุตสาหกรรม
และพื้นที่เป้าหมายเชิงลึกของสหพันธรัฐมาเลเซีย

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทา
ศูนย์ข้อมูลการลงทุนไทยในต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ 2559

เสนอต่อ
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

โดย
บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด

กันยายน 2559
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ประจาปีงบประมาณ 2559
กันยายน 2559
การปฏิเสธข้อเรียกร้อง
รายงานฉบั บ นี้ ไ ด้ รั บ การจั ด ท าขึ้ น เพื่ อ การน าไปใช้ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องส านั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เท่านั้น นอกจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน แล้ว
ห้ามบุคคลอื่นใดนารายงานฉบับนี้ไ ปใช้ไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการถู ก
นาไปใช้ แจกจ่าย เผยแพร่ เปิดเผย หรือ ถือเอาประโยชน์ในทางอื่นใด ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
แก่บุคคลอื่นใดนอกจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใดก็ตาม
ทั้งนี้ บริษัทที่ปรึกษาขอปฏิเสธโดยแจ้งชัดต่อการเรียกร้องให้รับผิดใดๆ ในความสูญเสีย หรือ
เสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่าในทางใดจากการที่บุคคลที่สามได้นาเนื้อหาของรายงานฉบับนี้ไปใช้ ไม่ว่า
จะทั้งหมดหรือบางส่วนก็ตาม
ข้อมูลทั้งหลายที่ได้ระบุไว้ในรายงานฉบับนี้ได้นามาจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่งที่เชื่อถือได้
ทั้งส่วนที่เป็นของราชการ หน่วยงานระหว่างประเทศ ส่วนที่ได้จากการสัมภาษณ์ และการระดม
ความคิดเห็น ซึ่งข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 14 กันยายน 2559
อนึ่ง รายงานฉบับนี้ได้ทาขึ้นโดยอาศัยการตั้งสมมติฐาน พฤติการณ์แวดล้อมต่างๆ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นหรือมีอยู่ ณ วันที่ออกรายงาน เหตุการณ์ต่างๆ หรือการเปลี่ยนแปลง
ของกฎหมายที่เกิดขึ้นในภายหลังอาจจะทาให้จาเป็นต้องปรับปรุงข้อสมมติฐานและข้อสรุปต่างๆ
อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของพฤติการณ์แวดล้อมนั้น นอกจากนี้ ข้อเสนอในเชิงนโยบาย
เป็นการวิเคราะห์ของบริษัทฯ มิได้เป็นข้อผูกพันในการกาหนดนโยบายสาหรับรัฐบาลแต่อย่างใด
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1-1

บทที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
1.1. บทนำ
สหพันธรัฐมาเลเซีย (Federation of Malaysia) หรือประเทศมาเลเซีย เป็นประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่นเดียวกับประเทศไทย มีพื้นที่อาณาเขตรวมทั้งหมดประมาณ
329,847 ตารางกิโลเมตร (รวมอาณาเขตทางทะเล) โดยพื้นที่ทางบกแบ่งออกเป็นสองส่วน ได้แก่
คาบสมุทรมาเลเซีย (Peninsula Malaysia) หรือมาเลเซียตะวันตก (West Malaysia) ซึ่งอยู่ติดกับ
ชายแดนทางตอนใต้ของประเทศไทย อีกส่วนหนึ่งคือมาเลเซียตะวันออก (East Malaysia) ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของเกาะบอร์เนียว (Borneo) มีชายแดนทางใต้ติดกับเขตกาลีมันตัน (Kalimantan) ของ
ประเทศอินโดนีเซีย
มาเลเซียมีประชากรทั้งหมดประมาณ 30,500,000 คน หรือมากเป็นอันดับที่ 43 ของโลก
ในขณะที่แรงงานในระบบเศรษฐกิ จมีจานวนประมาณ 14,300,000 คน มีขนาดเศรษฐกิ จหรือ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (Gross Domestic Product: GDP) ประมาณ 1,157,137 ล้านริงกิต
หรือประมาณ 296,220 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี พ.ศ. 2558 โดยมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจจริง
ประมาณร้อยละ 5.0 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2557 ส่วนตลาดส่งออกสาคัญของมาเลเซีย คือสิงคโปร์
จี น และญี่ ปุ่ น ตามล าดั บ โดยสิ น ค้ า ที่ ส่ ง ออกมากที่ สุ ด ได้ แ ก่ สารกึ่ ง ตั ว น าและอุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ น้ามันปาล์ม และน้ามันปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ
เมืองหลวงของมาเลเซียคือกรุงกัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur) ตั้งอยู่ในพื้นที่ตอนกลาง
ของมาเลเซียตะวันตก มีประชากรในพื้นที่ตัวเมืองและปริมณฑลประมาณ 7,200,000 คน
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ภำพที่ 1-1 ข้อมูลพื้นฐำนของสหพันธรัฐมำเลเซีย

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลจาก CIA Factbook, WTO Trade Profiles
และ World Bank Database

1.2. ข้อมูลพื้นฐำน
1.2.1. ภูมิประเทศ
ดั ง ที่ ไ ด้ ก ล่ า วไปข้ า งต้ น พื้ น ที่ ป ระเทศมาเลเซี ย แบ่ ง ออกเป็ น สองส่ ว น ส่ ว นแรกคื อ
คาบสมุทรมาเลเซีย (Malaysia Peninsular) หรือมาเลเซียตะวันตก (West Malaysia) มีพรมแดน
ทางตอนเหนือติดกับไทย ส่วนพรมแดนทางตอนใต้ติดกับสิงคโปร์และเกาะสุมาตราของอินโดนีเซีย
มีชายฝั่งยาวในทางทิศตะวันตกและทิศตะวันออก เป็นช่องทางการขนส่งสินค้าที่เชื่อมต่อมาเลเซีย
กับประเทศในมหาสมุทรอินเดีย ประเทศในทวีปแอฟริกา ประเทศในทวีปยุโรป และประเทศชายฝั่ง
มหาสมุทรแปซิฟิก อีกส่วนหนึ่งคือมาเลเซียตะวันออก (East Malaysia) ตั้งอยู่ในส่วนเหนือของ
เกาะบอร์เนียว และมีชายแดนติดกับบรูไนฯ และอินโดนีเซีย โดยดินแดนทั้งสองส่วนมีระยะทาง
ห่างกันประมาณ 300 กิโลเมตร
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มาเลเซียตะวันตกมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบชายฝั่งทั้งในทิศตะวันตก และทิศตะวันออก
โดยพื้นที่ในตอนกลางทางเหนือเป็นหุบเขา ส่วนในมาเลเซียตะวันออกมีลักษณะเป็นที่ราบชายฝั่ง
และส่ ว นใต้เ ป็นหุ บเขา และมียอดเขาคิ นาบาลู (Mount Kinabalu) ซึ่งเป็นยอดเขาที่สู งที่สุ ดใน
ประเทศมาเลเซีย และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นจานวนมาก
ภำพที่ 1-2 แผนที่ประเทศมำเลเซีย

ที่มา : Nations Online (http://www.nationsonline.org)

1.2.2. ทรัพยำกรธรรมชำติที่สำคัญ
ทรั พ ยากรทางธรรมชาติ ที่ เ ป็ น สิ น ค้ า ส่ ง ออกส าคั ญ ของมาเลเซี ย คื อ น้ ามั น ปาล์ ม
ยางพาราธรรมชาติ น้ามันดิบ และก๊าซธรรมชาติ โดยมีแหล่งขุดเจาะน้ามันขนาดใหญ่นอกชายฝั่ง
รั ฐ ตรั ง กานู ใ นมาเลเซี ย ตะวั น ตก และนอกชายฝั่ ง ของรั ฐ ซาบาห์ แ ละรั ฐ ซาราวั ก ในมาเลเซี ย
ตะวันออก
นอกจากนี้ ร้อยละ 63.6 ของพื้นทีใ่ นมาเลเซียเป็นพื้นที่ป่าไม้ ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกสาคัญ
ในอดีต และสามารถพบได้ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และยังมีพื้นที่ป่าไม้ขนาดใหญ่ที่ยังไม่เคยมีการ
บุ ก รุ ก โดยมนุ ษ ย์ ใ นเกาะมาเลเซี ย ตะวั น ออก ส่ ว นทรั พ ยากรทางธรรมชาติ อื่น ๆ เช่ น ถ่ า นหิน
สามารถพบได้ในรัฐซาราวัก
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1.2.3. เขตกำรปกครองและเมืองสำคัญ
1.2.3.1. เขตกำรปกครอง
มาเลเซียมีระบอบการปกครองแบบสหพันธรัฐ (Federation) โดยแบ่งเขตการปกครอง
เป็ น 13 รั ฐ (Negeri) และดิ น แดนสหพั น ธ์ (Wilayah Persekutuan) หรื อ เขตปกครองพิ เ ศษที่
รัฐบาลกลางมาเลเซียมีอานาจการบริหารจัดการโดยตรงอีก 3 แห่ง ได้แก่

















ดินแดนสหพันธ์แห่งกัวลาลัมเปอร์ (Federal Territoryof Kuala Lumpur)
ดินแดนสหพันธ์แห่งลาบวน (Federal Territory of Labuan)
ดินแดนสหพันธ์แห่งปูตราจายา (Federal Territory of Putrajaya)
รัฐยะโฮร์ (Johor Darul Ta'zim)
รัฐเกดะห์ (Kedah Darul Aman)
รัฐกลันตัน (Kelantan Darul Naim)
รัฐมะละกา (Malacca)
รัฐเนกรีเซมบีลัน (Negeri Sembilan Darul Khusus)
รัฐปะหัง (Pahang Darul Makmur)
รัฐเประ (Perak Darul Ridzuan)
รัฐปะลิส (Perlis Indera Kayangan)
รัฐปีนัง (Penang)
รัฐสลังงอร์ (Selangor Darul Ehsan)
รัฐตรังกานู (Terengganu Darul Iman)
รัฐซาราวัก (Sarawak)
รัฐซาบาห์ (Sabah)
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ภำพที่ 1-3 แผนที่ประเทศมำเลเซีย แบ่งตำมเขตปกครอง

ที่มา : Maps of the World (www.mapsofworld.com)

1.2.3.2. เมืองสำคัญ
กรุงกัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur)
กรุงกัวลาลัมเปอร์เป็นเมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย ถือเป็นหนึ่งในเขตปกครองพิเศษ
(Federal Territory) สามแห่งของประเทศ และเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศมาเลเซีย
โดยมี ป ระชากรอาศั ย อยู่ ใ นตั ว เมื อ งและปริ ม ณฑลถึ ง ประมาณ 7,200,000 คน ทั้ ง นี้ ถึ ง แม้
กรุงกัวลาลัมเปอร์จะมีสถานะเป็นเมืองหลวงของประเทศ แต่ก็มิใช่ที่ตั้งของรัฐบาลมาเลเซีย โดยใน
ปี พ.ศ. 2542 มาเลเซียได้ย้ายที่ตั้งของสานักหน่วยงานภาครัฐไปสู่เมืองปูตราจายา (Putrajaya)
ซึ่งตั้งห่างจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ไปทางทิศใต้ประมาณ 5 กิโลเมตร
กรุงกัวลาลัมเปอร์เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การค้าขาย และวัฒนธรรมของประเทศ
เป็นเมืองที่มีความพรั่งพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะในด้านการคมนาคมขนส่ ง
ทั้งสนามบินนานาชาติที่สามารถรองรับนักเดินทางมากที่สุดในประเทศ ท่าเรือขนส่งสินค้าที่มีการ
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ขนส่งสินค้าเข้าออกปริมาณสูงที่สุดในมาเลเซีย รวมถึงมีโครงข่ายรถไฟฟ้าในเมืองที่เชื่อมต่อพื้นที่
ใจกลางเมืองและพื้นที่ปริมณฑลอีกด้วย
ยะโฮร์บาห์รู (Johor Bahru)
ยะโฮร์บาห์รูเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ตรงชายแดนทางตอนใต้ของมาเลเซียตะวันตก เป็นเมือง
หลวงของรัฐยะโฮร์ (Johor) มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองในประเทศมาเลเซีย หากพิจารณาจาก
จานวนประชากร นอกจากนี้ ยะโฮร์บาห์รูยังมีเส้นทางถนนและรถไฟเชื่อมต่อกับประเทศสิงคโปร์
ทาให้การค้าขายระหว่างสองประเทศเป็นไปได้ง่าย และส่งผลให้ชาวสิงคโปร์เดินทางเข้ามาเป็น
จานวนมาก อีกทั้งมีชาวสิงคโปร์บางส่วนเลือกทีจ่ ะอยู่อาศัยในเมืองยะโฮร์บาห์รู
เมืองยะโฮร์บาห์รูมีท่าเรือขนส่งขนาดใหญ่สองแห่ง ได้แก่ ท่าเรือยะโฮร์ (Johor Port)
ในทางทิ ศ ตะวั น ออก และท่ า เรื อ Tanjung Pelepas ในทางทิ ศ ตะวั น ตก โดยท่ า เรื อ Tanjung
Pelepas เป็นท่าเรือที่มีกิจกรรมการขนส่งมากที่สุดในโลกอันดับที่ 20 (ข้อมูลล่าสุดปี พ.ศ. 2556)
หากพิจารณาจากปริมาณสินค้าที่มีการขนส่งเข้าออกผ่านท่า
1.2.4. สภำพเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง วัฒนธรรม และศำสนำ
1.2.4.1. สภำพเศรษฐกิจ
 สถำนกำรณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน
จากข้อมูลของ International Monetary Fund (IMF) พบว่าเศรษฐกิจของมาเลเซียมีการ
เติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เว้นแต่ในปี พ.ศ. 2552 ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต
การเงินในสหรัฐฯ โดยขนาดเศรษฐกิจหรือ GDP เติบโตขึ้นจาก 148,250 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี
พ.ศ. 2548 เป็น 338,110 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี พ.ศ. 2557 หรือมีการเติบโตทางเศรษฐกิจจริง
คิดแบบเฉลี่ยสะสมหรือ CAGR ที่ร้อยละ 9.59 ต่อปี ดังที่ปรากฏในภาพที่ 1-4
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ภำพที่ 1-4 มูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมประชำชำติ (GDP) ของประเทศมำเลเซีย
ปี พ.ศ. 2548-2562

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมข้อมูลจาก International Monetary Fund (IMF)

ในเรื่องโครงสร้างของเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) ของมาเลเซีย
ส่วนใหญ่มาจากภาคบริการ (ร้อยละ 56.1) ตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรม (ร้อยละ 35.0) และมี
สัดส่วนจากภาคการเกษตรไม่มากนัก (ร้อยละ 8.9) ดังที่ปรากฏในภาพที่ 1-5
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ภำพที่ 1-5 สัดส่วนมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมประชำชำติ (GDP) ของมำเลเซีย ปี พ.ศ. 2558

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมข้อมูลจาก CIA Factbook

ทั้งนี้ หากพิ จารณาถึ ง รายได้ต่อ หัว หรือ GDP Per Capita พบว่าอยู่ที่ร ะดั บ 11,050
ดอลลาร์สหรัฐ ในปี พ.ศ. 2557 ซึ่งเติบโตขึ้นจากปี พ.ศ. 2548 มากกว่าเท่าตัว จากระดับ 5,599
ดอลลาร์สหรัฐ ดังที่ปรากฏในภาพที่ 1-6
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ภำพที่ 1-6 ระดับรำยได้ต่อหัว (GDP per capita) ของประเทศมำเลเซีย ปี พ.ศ. 2547-2562

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมข้อมูลจาก International Monetary Fund (IMF)

สาหรับดัชนีทางเศรษฐกิจที่สาคัญอื่นๆ แสดงอยู่ในตารางที่ 1-1
ตำรำงที่ 1-1 ข้อมูลดัชนีเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศมำเลเซีย
ดัชนีเศรษฐกิจที่สำคัญ
ตัวเลขทำงเศรษฐกิจและดัชนีเศรษฐกิจ
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (Gross
Domestic Product: GDP)
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจทีแ่ ท้จริง (Real
GDP growth)
อัตราเงินเฟ้อ (Inflation Rate)
อัตราการว่างงาน (Unemployment Rate)
อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Policy
Rate/Discount Rate)
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารพาณิชย์
(Commercial Bank Prime Lending Rate)

หน่วย

ปี พ.ศ.

ข้อมูล

แหล่งข้อมูล

พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ
ร้อยละ

2558

296.22

International Monetary Fund (as of April
2016)

2558

5.00

International Monetary Fund (as of April
2016)

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

2558
2558
2558

2.10
2.70
3.25

CIA Factbook (as of February 2016)
CIA Factbook (as of February 2016)
CIA Factbook (as of February 2016)

ร้อยละ

2558

4.80

CIA Factbook (as of February 2016)
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ดัชนีเศรษฐกิจที่สำคัญ
หนี้ภาครัฐ (Government Debt)

หน่วย
ร้อยละ
ของ GDP
ร้อยละ
ของ GDP
ริงกิตต่อ
ดอลลาร์สหรัฐ
ริงกิตต่อ
บาท

ปี พ.ศ.
2558

ข้อมูล
57.405

2558

53.5

CIA Factbook (as of February 2016)

2558

3.902

CIA Factbook (as of February 2016)

2558

0.319

Bank of Thailand (as of February 2016)

ข้อมูลและดัชนีตัวชี้วัดอื่นๆ
Global Competitiveness Index (GCI)

อันดับ

2558

18

Network Readiness Index (NRI)

อันดับ

2558

32

Doing Business Index
Economic Freedom Index

อันดับ
อันดับ

2559
2559

18
29

Human Development Index (HDI)

อันดับ

2558

62

Human Capital Index

อันดับ

2558

52

Corruption Perceptions Index (CPI)

อันดับ

2558

54

Travel and Tourism Competitiveness
Index

อันดับ

2558

25

World Economic Forum (as of February
2016)
World Economic Forum (as of February
2016)
World Bank (as of February 2016)
The Heritage Foundation (as of February
2016)
United Nations Development Programme
(as of February 2016)
World Economic Forum (as of February
2016)
Transparency International (as of
February 2016)
World Economic Forum (as of February
2016)

หนี้สาธารณะ (Public Debt)
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
(เฉลี่ยรายปี)

แหล่งข้อมูล
IMF World Economic Outlook, Oct 15 (as
of February 2016)

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมจากหลายแหล่งข้อมูล ได้แก่ World Bank, Asian
Development Bank (ADB), World Economic Forum (WEF), International Monetary Fund (IMF), Transparency
International, The Heritage Foundation และอืน่ ๆ

 ประเด็นทำงเศรษฐกิจที่น่ำสนใจ
มาเลเซียส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และน้ามันดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.2 ของ
มูลค่าการส่งออกทั้งหมด ทาให้ปริมาณภาษีที่รัฐบาลสามารถจัดเก็บได้ผันผวนไปตามราคาน้ามัน
ในตลาดโลก ดังนั้น มาเลเซียจึงประสบกับปัญ หาการบริหารจัดการรายรับ ของภาครัฐในช่ว ง
ปี พ.ศ. 2557 ถึงปัจจุบัน ที่ราคาน้ามันตลาดโลกปรับตัวลดลงมากกว่าเท่าตัว ซึ่งอาจจะส่ งผล
กระทบท าให้ รั ฐ บาลมาเลเซี ย ไม่ ส ามารถด าเนิ น งบประมาณแบบสมดุ ล (Balanced Budget)
ตามเป้าหมายที่วางไว้ภายในปี พ.ศ. 2563 ได้
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เพื่อรองรับความเสี่ยงในการจัดเก็บภาษีที่อ าจจะเกิดขึ้นหากราคาน้ามันยัง คงผั นผวน
ต่อไป รัฐบาลมาเลเซียจึงเริ่มจัดเก็บภาษี สินค้าและบริการ (Goods and Services Tax: GST) ใน
อัตราร้อยละ 6 ของราคาขายสินค้า แทนการจัดเก็บภาษีการขายและบริการ (Sales and Services
Tax: SST) โดยความแตกต่างระหว่างภาษีทั้งสองแบบ คือ การจัดเก็บแบบ SST จะคิดเฉพาะ
มูลค่าของสินค้าในระดับการผลิตเท่านั้น มิใช่การคิดภาษีจากราคาขายสินค้า ดังนั้น การดาเนิน
นโยบาย GST จะทาให้ รัฐบาลมาเลเซีย สามารถจัดเก็บภาษีได้ม ากยิ่ง ขึ้น โดยปริมาณภาษี ที่
รัฐบาลจัดเก็บได้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.6 ของ GDP ในปี พ.ศ. 2557 เป็นร้อยละ 3 ของ GDP ในปี
พ.ศ. 2558
1.2.4.2. สภำพทำงสังคม
 ประชำกร
มาเลเซี ย มี ป ระชากรทั้ ง หมดประมาณ 30,500,000 คน ประกอบไปด้ ว ยชนชาติ
หลากหลาย ได้แ ก่ ชาวมาเลย์ (Malay) ร้อ ยละ 50.1 ชาวจีน (Chinese) ร้อ ยละ 22.6 ชนเผ่ า
พื้นเมือง (Indigenous Ethnic Group) ร้อยละ 11.8 ชาวอินเดีย (India) ร้อยละ 6.7 ชนชาติอื่นๆ
อีกร้อยละ 0.7 และมีบุคคลต่างด้าว (Non-Citizens) อีกร้อยละ 8.2
หากพิจารณาโครงสร้างประชากรในปี พ.ศ. 2558 จะพบว่า ร้อยละ 45.4 ของประชากร
ทั้งหมดในประเทศมีอ ายุน้อ ยกว่า 25 ปี ส่วนคนในวัยทางาน (ช่วงอายุระหว่าง 20 ถึง 60 ปี )
มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 53.9 ของประชากรทั้งหมด ดังที่ปรากฏในภาพที่ 1-7
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ภำพที่ 1-7 โครงสร้ำงประชำกรของประเทศมำเลเซีย ปี พ.ศ. 2558

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมข้อมูลจาก US Consensus

อั ต ราการเติ บ โตของประชากรในมาเลเซี ย อยู่ ที่ ร้ อ ยละ 2.5 ต่ อ ปี ในปี พ.ศ. 2558
โดยมีอัตราการเกิดใหม่อ ยู่ที่ 20 คน ต่อประชากร 1,000 คน หรือสูงเป็นอันดับที่ 86 ของโลก
และจากการคาดการณ์ของ U.S. Census มาเลเซียจะมีประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 34,680,000 คนในปี
พ.ศ. 2568 ซึ่งมากกว่าจานวนประชากรในปัจจุบันประมาณ 4 ล้านคน ดังที่ปรากฏในตารางที่ 1-2
ตำรำงที่ 1-2 ข้อมูลพื้นฐำนด้ำนประชำกรของประเทศมำเลเซีย
ตัวเลขดัชนีที่สำคัญ
จานวนประชากร (ล้านคน)
อัตราการเติบโต (ร้อยละ)
อัตราการเกิดใหม่ (ต่อผู้หญิง 1 คน)
จานวนเด็กเกิดใหม่ (ต่อประชากร 1,000 คน)
อัตราการตาย (ต่อประชากร 1,000 คน)
อายุขัย (ปี)

2538
20.34
2.5
3.3
27
5
69

2548
25.97
1.8
2.9
23
5
72

2558
30.51
1.4
2.6
20
5
75

2568
34.68
1.1
2.3
17
5
77

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมข้อมูลจาก U.S. Census
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 กำรศึกษำ
ระบบการศึกษาในประเทศมาเลเซียแบ่งระดับชั้นการศึกษาออกเป็นสี่ส่วน ได้แก่ ระดับ
อนุบาล (Pre-School/Kindergarten) ระดับปฐมศึกษา (Primary Education) ระดับมัธยม (Secondary
Education) และระดับมหาวิทยาลั ย (Post-Secondary Education) ทั้งนี้ หากพิจารณาจากสถิ ติ
การรู้หนังสือ (Literacy Rate) ที่รวบรวมโดย UNESCO พบว่าประชากรมาเลเซียที่มีอายุมากกว่า
15 ร้อยละ 94.6 สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้
1.2.4.3. สภำพทำงกำรเมือง
การเมื อ งในประเทศมาเลเซี ย มี ร ากฐานมาจากระบบรั ฐ สภาของสหราชอาณาจั ก ร
โดยประมุขของรัฐจะได้รับการเลือกตั้งจากสุลต่านของรัฐต่างๆ ในประเทศ ดารงตาแหน่งเป็นเวลา
5 ปี (ในทางปฏิบัติ สุ ล ต่า นของแต่ล ะรัฐ จะสลั บกั นด ารงต าแหน่งตามล าดั บที่ กาหนดไว้ แ ล้ ว )
ส่ ว นนายกรัฐมนตรีจ ะท าหน้า ที่เ ป็ นหั ว หน้ าฝ่ ายบริห าร ถู ก คั ดสรรโดยการเลื อ กตั้ง และดารง
ตาแหน่งเป็นเวลา 5 ปี โดยนายกคนปัจจุบันของมาเลเซีย คือ นายดาโต๊ะซรี ฮัจญี โมฮัมมัด นาจิบ
บิน ตน ฮัจญี อับดุล ราซะก์ หรือนายนาจิบ ราซะก์ (Najib Razak) ดังที่ปรากฏในภาพที่ 1-8
ภำพที่ 1-8 นำยกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของประเทศมำเลเซีย
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1.2.4.4. วัฒนธรรมและศำสนำ
 วัฒนธรรม
วัฒนธรรมของมาเลเซียเป็นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมชนเผ่าพื้นเมือง วัฒนธรรม
ของชนชาติมาเลย์ วัฒนธรรมอินเดีย วัฒนธรรมจีน รวมถึงวัฒนธรรมจากประเทศตะวันออกกลาง
(ประเทศในคาบสมุทรเปอร์เ ซีย ) และประเทศอังกฤษ อย่างไรก็ต าม ในปี พ.ศ. 2514 รัฐบาล
มาเลเซียประกาศให้วัฒนธรรมที่มีพื้นฐานจากชนชาติมาเลย์ และศาสนาอิสลาม เป็นวัฒนธรรม
ประจาชาติ ภายใต้นโยบาย 1971 National Culture Policy
 ภำษำ
ภาษาทางการของมาเลเซีย คือภาษามาเลย์ (Bahasa Malaysia) โดยมีรากฐานในด้าน
การออกเสียงมาจากภาษามลายู แต่ใช้อักขระลาติน (ตัวอักษรภาษาอังกฤษ) หรืออักขระอารบิกใน
การเขียน ถึงกระนั้น ภาษาอังกฤษก็ยังมีการใช้อ ย่างแพร่หลายทั้งในเอกสารทางราชการและ
เอกสารทางธุรกิจ
 ศำสนำ
รัฐธรรมนูญ ของมาเลเซียได้ระบุไว้ว่าศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจ าชาติ โดยหาก
พิ จารณาตามสั ด ส่ ว นของประชากรที่ นั บถื อ ศาสนาอิส ลาม จะพบว่า มีสู งถึ ง ร้อ ยละ 63.1 ของ
ประชากรทั้งหมด รองลงมาคือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 19.8) ศาสนาคริสต์ (ร้อยละ 9.2) ศาสนาฮินดู
(ร้อยละ 6.3) ลัทธิเต๋า (ร้อยละ 1.3) และศาสนาอื่นๆ อีกร้อยละ 2.2
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1.3. โครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งอำนวยควำมสะดวก
1.3.1. โครงสร้ำงด้ำนกำรคมนำคม
1.3.1.1. กำรคมนำคมทำงถนน
โครงข่ายถนนในประเทศมาเลเซียมีความยาวรวมกันทั้งหมด 144,403 กิโลเมตร และ
เป็นถนนที่ลาดยางแล้ว มากกว่า 116,169 กิโลเมตร (ร้อยละ 80 ของโครงข่ายถนนทั้งหมดใน
ประเทศ) ซึ่ ง สะท้ อ นว่ า ระบบถนนในมาเลเซี ย ได้รั บ การพัฒ นาแล้ ว พอสมควร โดยเฉพาะใน
มาเลเซียตะวันตก ทั้งนี้ การเดินทางถนนระหว่างเมืองส่วนใหญ่ต้องใช้ทางหลวงพิเศษที่ต้องชาระ
ค่าธรรมเนียมเพื่อใช้บริการ
ทั้งนี้ ประเทศไทยกับมาเลเซียมีจุดผ่านแดนที่เชื่อมต่อการคมนาคมทางถนนของทั้งสอง
ประเทศทั้งหมด 9 จุด ในจังหวัดสตูล จังหวัดสงขลา จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส
ภำพที่ 1-9 เส้นทำงถนนในประเทศมำเลเซีย

ที่มา: Maps of the World (www.mapsofworld.com)
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1.3.1.2. กำรคมนำคมทำงรถไฟ
โครงข่ายรถไฟในประเทศมาเลเซียมีความยาว 1,849 กิโลเมตร ทั้งในมาเลเซียตะวันตก
และมาเลเซียตะวันออก (ในมาเลเซียตะวันออก โครงข่ายรถไฟจะมีเฉพาะในรัฐซาบาห์เท่านั้น)
และยังมีการเชื่อมต่อกับประเทศไทยผ่านอาเภอปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา และประเทศสิงคโปร์
อีกด้วย ดังที่ปรากฏในภาพที่ 1-10
ภำพที่ 1-10 เส้นทำงรำงรถไฟในประเทศมำเลเซีย

ที่มา: (www.seacitymaps.com)
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นอกจากนี้ ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ยังได้มีการจัดสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าและรถไฟฟ้าราง
เดี่ยว (Monorail) โดยในขณะนี้มีทั้งหมด 8 สาย ที่เชื่อมต่อพื้นที่ใจกลางเมือง พื้นที่ปริมณฑลและ
สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์เข้าด้วยกัน
1.3.1.3. กำรคมนำคมทำงอำกำศ
ประเทศมาเลเซียมีสนามบินทั้งหมด 39 แห่ง1 โดยเป็นสนามบินระหว่างประเทศทั้งหมด
8 แห่ง









Langkawi International Airport – เมืองลังกาวี ในรัฐเกดะห์
Sultan Abdul Halim Airport – เมืองอลอร์สตาร์ ในรัฐเกดะห์
Penang International Airport – เมืองจอร์จทาวน์ ในรัฐปีนัง
Sultan Azlan Shah Airport – อีโปห์ ในรัฐเประ
Kuala Lumpur International Airport – กรุงกัวลาลัมเปอร์
Senai International Airport – เมือง Senai ในรัฐยะโฮร์
Kuching International Airport – รัฐซาราวักตะวันตก
Kota Kinabalu International Airport – เมืองโกตากินะบะลู ในรัฐซาบาห์

ทั้งนี้ มีเพียงสนามบินนานาชาติกรุงกัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur International Airport)
และสนามนานาชาติปีนัง (Penang International Airport) เท่านั้น ที่มีเที่ยวบินตรงให้บริการจาก
กรุงเทพมหานคร โดยภาพที่ 1-11 แสดงตาแหน่งของสนามบินสาคัญต่างๆ ในมาเลเซีย

1

เฉพาะที่มีรันเวย์ (Runway) ลาดยาง และอีก 75 แห่งที่ไม่มีรันเวย์ลาดยาง
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ภำพที่ 1-11 สนำมบิน/ท่ำอำกำศยำนที่สำคัญในประเทศมำเลเซีย

ที่มา: Nations Online (www.nationsonline.org)
หมายเหตุ: สนามบินนานาชาติที่แสดงในภาพคือสนามบินที่เปิดให้บริการระหว่างประเทศ และมีสายการบินให้บริการเท่านั้น

1.3.1.4. กำรคมนำคมทำงเรือ
มาเลเซียมีท่าเรือขนาดใหญ่ทั้งหมด 7 แห่ง ได้แก่
 ท่าเรือปีนัง (Port of Penang)
 ท่าเรือลุมุต (Lumut Port)
 ท่าเรือกลัง (Port Klang) – เมืองกลัง ในรัฐสลังงอร์ ห่างจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ไป
ทางตะวันออกเป็นระยะทางประมาณ 24 กิโลเมตร
 ท่าเรือตันจงเปเลพาส (Tanjung Pelepas Port) – เมืองยะโฮร์บาห์รู ในรัฐยะโฮร์
 ท่าเรือยะโฮร์ (Johor Port) – เมืองยะโฮร์บาห์รู ในรัฐยะโฮร์
 ท่าเรือลาบวน (Labuan Port) – เมืองละบวน ในรัฐซาบาห์
 ท่าเรือโกตากินะบะลู (Kota Kinabalu Port) – เมืองโกตากินะบะลู ในรัฐซาบาห์
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1.3.2. โครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งอำนวยควำมสะดวกอื่นๆ
1.3.2.1. ระบบไฟฟ้ำ
รัฐบาลมาเลเซียเริ่มดาเนินนโยบายปรับโครงสร้างธุรกิจ การผลิตไฟฟ้าในมาเลเซีย ใน
ปี พ.ศ. 2531 โดยให้แปรรูปบริษัท Tenaga Nasional Berhad (TNB) ซึ่งเป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่
ที่สุดในมาเลเซีย ให้เป็นบริษัทเอกชน และเปิดเสรีอุตสาหกรรมเพื่อให้บริษัทเอกชนเข้ามามีส่ว น
ร่วมในการลงทุนและบริหารจัดการการผลิตไฟฟ้าในมาเลเซีย
ในปี พ.ศ. 2557 ประเทศมาเลเซียสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 36,112 GWh ในขณะที่
มีความต้องการภายในประเทศเพียง 19,845 GWh
1.3.2.2. ระบบน้ำประปำ
ระบบการให้บริการน้าประปาในมาเลเซียได้รับการพัฒนาไปมาแล้ว โดยเฉพาะในพื้นที่
เมือง และหากพิจารณาจากข้อมูลของ World Health Organization (WHO) ในปี พ.ศ. 2558 จะ
พบว่า พื้นที่เมืองทั้งหมดสามารถเข้าถึงระบบน้าประปาได้ (ในช่วงเวลาเดียวกัน พื้นที่เมืองใน
ประเทศไทย สามารถเข้าถึงระบบน้าประปาได้ในสัดส่วนร้อยละ 76 ของพื้นที่ทั้งหมด) ส่วนพื้นที่
ในชนบทสามารถเข้าถึงระบบน้าประปาได้ร้อยละ 86 ของพื้นที่ทั้งหมด
1.3.2.3. ระบบโทรคมนำคมและกำรสื่อสำร
มาเลเซียมีระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารที่ได้รับการพัฒนาไปมากแล้ว โดยจานวน
ผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศมีมากถึง 44.9 ล้านเลขหมาย ซึ่งมากกว่าจานวนประชากรใน
ประเทศประมาณร้อยละ 50 และนอกจากนี้ หากพิจารณาข้อมูลของ World Bank พบว่าในปี พ.ศ.
2557 อัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของประเทศมาเลเซียอยู่ที่ ระดับ 67.5 คนต่อประชากร 100 คน
ซึ่งสูงสุดเป็นอันดับสามของอาเซียน รองจากประเทศสิงคโปร์ และบรูไนฯ ตามลาดับ
1.3.2.4. ระบบกำรเงินและกำรธนำคำร
มาเลเซี ย มี ธ นาคารพาณิ ช ย์ (Commercial Bank) ธนาคารอิ ส ลาม (Islamic Bank)
สถาบันวานิชธนกิจ (Investment Bank) และสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (Non-Bank Financial
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Institution) ทั้งหมด 62 แห่งที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลของธนาคารกลางมาเลเซีย (Bank Negara
Malaysia) ดังที่ปรากฏในตารางที่ 1-3
ตำรำงที่ 1-3 รำยชื่อธนำคำรและสถำบันกำรเงินที่ประกอบกำรในประเทศมำเลเซีย
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
37

ธนำคำรพำณิชย์และสถำบันกำรเงิน
Affin Bank Berhad
Alliance Bank Malaysia Berhad
AmBank (M) Berhad
BNP Paribas Malaysia Berhad
Bangkok Bank Berhad
Bank of America Malaysia Berhad
Bank of China (Malaysia) Berhad
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Malaysia) Berhad
CIMB Bank Berhad
Citibank Berhad
Deutsche Bank (Malaysia) Berhad
HSBC Bank Malaysia Berhad
Hong Leong Bank Berhad
India International Bank (Malaysia) Berhad
Industrial and Commercial Bank of China
(Malaysia) Berhad
J.P. Morgan Chase Bank Berhad
Malayan Banking Berhad
Mizuho Bank (Malaysia) Berhad
National Bank of Abu Dhabi Malaysia Berhad
OCBC Bank (Malaysia) Berhad
Public Bank Berhad
RHB Bank Berhad
Standard Chartered Bank Malaysia Berhad
Sumitomo Mitsui Banking Corporation Malaysia
Berhad
The Bank of Nova Scotia Berhad
The Royal Bank of Scotland Berhad
United Overseas Bank (Malaysia) Bhd.
Affin Islamic Bank Berhad

ประเภท

Commercial
Banks

เว็บไซต์
www.affinbank.com.my
www.alliancebank.com.my
www.ambankgroup.com
www.bnpparibas.com.my
www.bangkokbank.com.my
www.bankofchina.com/malaysia/en
www.bk.mufg.jp/global/malaysia
www.cimbbank.com.my
www.citibank.com.my
www.db.com/malaysia
www.hsbc.com.my
www.hlb.com.my
www.indiainternationalbank.com.my
www.icbc-ltd.com/ICBC
www.jpmorgan.com
www.maybank.com
www.mizuhobank.com/malaysia
www.nbad.com
www.ocbc.com.my
www.pbebank.com
www.rhbgroup.com
www.sc.com/my
www.smbc.co.jp/global/malaysia
www.scotiabank.com.my

Islamic Bank

www.uob.com.my
www.affinislamic.com.my
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ลำดับ
ธนำคำรพำณิชย์และสถำบันกำรเงิน
38 Al Rajhi Banking & Investment Corporation
(Malaysia) Berhad
39 Alliance Islamic Bank Berhad
40 AmIslamic Bank Berhad
41 Asian Finance Bank Berhad
42 Bank Islam Malaysia Berhad
43 Bank Muamalat Malaysia Berhad
44 CIMB Islamic Bank Berhad
45 HSBC Amanah Malaysia Berhad
46 Hong Leong Islamic Bank Berhad
47 Kuwait Finance House (Malaysia) Berhad
48 Maybank Islamic Berhad
49 OCBC Al-Amin Bank Berhad
50 Public Islamic Bank Berhad
51 RHB Islamic Bank Berhad
52 Standard Chartered Saadiq Berhad
53 ERF Sdn. Bhd.
54 Pengurusan Danaharta Nasional Berhad
55 Affin Hwang Investment Bank Berhad
56 Alliance Investment Bank Berhad
57 AmInvestment Bank Berhad
58 CIMB Investment Bank Berhad
59 Hong Leong Investment Bank Berhad
60 KAF Investment Bank Berhad
61 Kenanga Investment Bank Berhad
62 MIDF Amanah Investment Bank Berhad

1-21

ประเภท

เว็บไซต์
www.alrajhibank.com.my

www.allianceislamicbank.com.my
www.ambankgroup.com/en/Islamic
www.asianfinancebank.com
www.bankislam.com.my
www.muamalat.com.my
www.cimbislamic.com
www.hsbcamanah.com.my
www.hlisb.com.my
www.kfh.com.my
www.ocbc.com.my
www.ocbc.com.my
www.publicislamicbank.com.my
www.rhbgroup.com
www.sc.com/my/saadiq
Other Financial
Institution
affinhwang.com
www.allianceinvestmentbank.com.my
www.amesecurities.com.my
www.cimb.com
Investment
Bank
www.hlebroking.com
www.kaf.com.my
www.kenanga.com.my
www.midf.com.my

ที่มา : ธนาคารกลางมาเลเซีย (Bank Negara Malaysia) ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2559

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310
http://toi.boi.go.th

1-22

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทาศูนย์ข้อมูลการลงทุนไทยในต่างประเทศ ประจาปี 2559

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310
http://toi.boi.go.th

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทาศูนย์ข้อมูลการลงทุนไทยในต่างประเทศ ประจาปี 2559

2-1

Private & Confidential

1-1

บทที่ 2
นโยบายทางเศรษฐกิจ นโยบายการค้า และนโยบายการต่างประเทศของ
สหพันธรัฐมาเลเซีย
2.1. นโยบายเศรษฐกิจ
หน่วยงานหลักที่ทาหน้าที่ดาเนินนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ ได้แก่ Bank Negara
Malaysia หรือธนาคารกลางแห่งประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นผู้ควบคุมดูแลการเติบโตของเศรษฐกิจ
ให้เป็นไปอย่างมีเสถียรภาพ รวมถึงออกนโยบายการเงินของประเทศ ส่วน Ministry of Finance
Malaysia เป็นหน่วยงานผู้ออกนโยบายการคลังของประเทศ และ The Economic Planning Unit
Prime Ministry’s Department เป็นหน่ว ยงานผู้ กาหนดทิศ ทางและวางแผนยุทธศาสตร์ พั ฒ นา
ประเทศ นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงาน Ministry of International Trade and Industry ที่มีบทบาทใน
การส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจผ่านการดาเนินนโยบาย
ของกระทรวง
แผนแม่บทในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
มาเลเซียมีก ารจัดทาแผนพั ฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติของมาเลเซีย ฉบับที่ 11 ปี พ.ศ.
2559-2563 (Eleventh Malaysia Plan 2016-2020)1 โดยมีแนวคิดหลักในการสร้างความเติบโต
จากพื้นฐานของประชาชนที่เรียกว่า Anchoring Growth on People โดยมีเป้าหมายในการพัฒนา
ที่สาคัญ ได้แก่






1

มีการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชนร้อยละ 9.4 ต่อปี
มีการขยายตัวของการบริโภคภาคเอกชนร้อยละ 6.4 ต่อปี
มีการลงทุนภาคเอกชนเฉลี่ยปีละ 291,000 ล้านริงกิต
มีการขยายตัวของ GDP ร้อยละ 5 ถึง 6 ต่อปี ในระหว่างปี พ.ศ. 2559-2563
เพิ่ ม ผลิ ต ภาพแรงงานจาก 77,100 ริ ง กิ ต ต่ อ คนในปี พ.ศ. 2559 เป็ น 92,300
ริงกิตต่อคนในปี พ.ศ. 2563

http://rmk11.epu.gov.my/index.php/en/
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 เพิ่มสัดส่วนของผลตอบแทนแรงงานต่อ GDP จากร้อยละ 34.9 ในปี พ.ศ. 2559
เป็นร้อยละ 40 ในปี พ.ศ. 2563
 เพิ่มรายได้ต่อหัวประชากรเป็น 54,100 ริงกิตต่อคน ในปี พ.ศ. 2563
 มีรายรับและรายจ่ายภาครัฐที่สมดุลในปี พ.ศ. 2563
 มีหนี้สาธารณะของรัฐบาลกลางต่ากว่าร้อยละ 45 ของ GDP ภายในปี พ.ศ. 2563
 เพิ่มรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนขึ้นร้อยละ 72 จาก 6,141 ริงกิตต่อเดือน ในปี พ.ศ. 2557
เป็น 10,540 ริงกิตต่อเดือนในปี พ.ศ. 2563
การดาเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว เป็นไปภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์หลักคือ
 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสังคมที่เท่าเทียม (Enhancing Inclusiveness
towards an Equitable Society) กล่าวคือ มีการสร้างขีดความสามารถให้แก่กลุ่ม
ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยและเปราะบาง (Vulnerable) โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 6 กลุ่ม
ได้แก่ ครอบครัว เด็ก เยาวชน สุภาพสตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ รวมถึงเพิ่มการพัฒนา
พื้นที่ในชนบทเพื่อสร้างความสมดุลในการพัฒนา
 พัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีสาหรับทุกคน (Improving Wellbeing for All) กล่าวคือ
จัดให้ มีบริก ารสาธารณะสุ ขเคลื่ อ นที่ จัดสร้างบ้าน 606,000 หลั งเพื่อ ผู้ มีรายได้
ปานกลางและผู้มีรายได้น้อย และเพิ่มระบบการรักษาความปลอดภัยให้แก่ชุมชน
 เร่ง การพั ฒ นาทุ นมนุษย์ ส าหรับการเป็น ประเทศที่ ก้าวหน้า (Accelerating
Human Capital Development for an Advanced Nation) กล่าวคือ มีการสร้าง
ตลาดแรงงานสาหรับคนทุกกลุ่ม พัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนาระบบค่าจ้าง
แรงงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรมมากขึ้น
 ก้าวไปสู่การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อ ความยั่งยืนและเข้มแข็ง
(Pursuing Green Growth for Sustainability and Resilience) กล่าวคือ ปรับปรุง
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้เน้นการส่งเสริมสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ยิ่งขึ้น เพิ่มการคุ้มครองป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ และพัฒนาระบบ
การรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
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 พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานเพื่ อ สนั บ สนุ น การขยายตั ว ของเศรษฐกิ จ
(Strengthening Infrastructure to Support Economic Expansion) กล่ า วคื อ
จัดให้ ประชากรร้อ ยละ 99 มีไฟฟ้าและน้าประปาใช้ และประชากรร้อ ยละ 95 มี
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใช้ในราคาที่ต่าลง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
ต่างๆ ภายในประเทศ และปรับปรุงกฎระเบียบขั้นตอนต่างๆ ให้มีความเอื้ออานวย
ต่อการขนส่งภายในภูมิภาคมากยิ่งขึ้น
 ปรับโครงสร้างการเติบโตเพื่อนาไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น (Re-engineering
Growth for Greater Prosperity) กล่าวคือ มีการขยายภาคบริการให้เติบโตมาก
ขึ้น2 เสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small
and Medium Enterprises: SMEs) และขยายการส่งออก
แผน / นโยบายทางเศรษฐกิจอื่นๆ
เพื่อเป็นการบรรลุวัตถุประสงค์การเป็นประเทศที่มีรายได้สูงข้างต้น ในวันที่ 25 กันยายน
พ.ศ. 2553 รั ฐ บาลมาเลเซี ย จึ ง ได้ จั ด ท าแผนการปฏิ รู ป เศรษฐกิ จ ที่ เ รี ย กว่ า Economic
Transformation Programme (ETP) 3 ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 เสาหลัก (Pillar) อันได้แก่ การกาหนด
กลุ่มกิจกรรมเศรษฐกิ จหลักที่ เรียกว่า National Key Economic Areas (NKEAs) 12 สาขา และ
การจัดทายุทธศาสตร์การปฏิรูป (Strategic Reform Initiatives: SRIs) อีก 6 กิจกรรม
กิจกรรมที่ได้รับการกาหนดให้เป็น NKEAs 12 สาขา ได้แก่








น้ามัน และก๊าซ (Oil and Gas)
น้ามันปาล์ม และผลิตภัณฑ์ (Palm Oil and Related Products)
การบริการทางการเงิน (Financial Services)
การค้าส่งและค้าปลีก (Wholesale and Retail)
การท่องเที่ยว (Tourism)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communications Technology)
การศึกษา (Education)

2

สาขาที่ได้รับการส่งเสริมเป็นพิเศษ เช่น การเงินอิสลาม น้ามันและก๊าซธรรมชาติ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บริการ
ด้านสุขภาพ การศึกษา บริการวิชาชีพ การท่องเที่ยวเชิงสิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรมฮาลาล
3 http://etp.pemandu.gov.my/Supporting_Policies-@-Overview.aspx
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การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electrical and Electronics)
การให้บริการทางธุรกิจ (Business Services)
การบริการสุขภาพ (Private Healthcare)
การเกษตร (Agriculture)
การพัฒนากรุงกัวลาลัมเปอร์ให้เป็นเมืองชั้นนา (Greater Kuala Lumpur)

สาหรับยุทธศาสตร์การปฏิรูปหรือ SRIs ทั้ง 6 กิจกรรม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 การสนับสนุนทางการแข่งขัน การพัฒนามาตรฐาน และส่งเสริมการเปิดเสรี
(Competition, Standards and Liberalization: CSL)
สาหรับการสนับสนุนการแข่งขัน มีหน่วยงานที่รับผิดชอบคือ Ministry of Domestic Trade,
Cooperatives and Consumerism for Competition, Ministry of Science, Technology and
Innovation (MOSTI) for Standards แ ล ะ Ministry of International Trade and Industry (MITI)
ซึ่งที่ผ่ านมา หน่ว ยงานต่างๆ ได้มุ่งเน้นในการบังคั บใช้กฎหมายการแข่งขัน การสนับสนุนให้
ผู้ประกอบการมีการผลิตหรือให้บริการให้ได้มาตรฐาน และการเปิดเสรีภาคบริการ ทั้งนี้ มาเลเซียมี
เป้าหมายให้ผู้ประกอบการมีวัฒนธรรมการแข่งขันในประเทศ โดยการส่งเสริมการผลิตและการ
ให้ บริก ารที่มีประสิ ทธิ ภาพ ณ ราคาตลาด พร้อ มทั้งส่ งเสริมการพัฒนาและนวัต กรรมในเวลา
เดียวกัน
สาหรับการพัฒนามาตรฐาน มาเลเซียมีหน่วยงานที่รับผิดชอบการกาหนดและพัฒนา
มาตรฐานต่างๆ คือ Department of Standards Malaysia ซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้ MOSTI
สาหรับหน่วยงานที่สนับสนุนการบังคับใช้มาตรฐานต่างๆ คือ Ministry of International Trade and
Industry (MITI), the Ministry of Agriculture (MoA), Ministry of Health (MoH), Ministry of
Domestic Trade, Consumerism and Cooperatives และ Energy Commission โดยได้ มุ่ ง เน้ น
การพั ฒนามาตรฐานต่างๆ กั บภาคเกษตรกรรมและอุต สาหกรรม เพื่อ เป็นการเพิ่มศักยภาพ
ความสามารถทางการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ
นอกจากนี้ มาเลเซียยังมุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพทางการแข่งขันให้ผู้ประกอบการ
ในประเทศผ่านช่องทางการลงทุนและเทคโนโลยีจากต่างชาติ โดยการมีนโยบายเปิดเสรี ในเชิงรุก
ทั้งนี้ หน่วยงานรับผิดชอบในการเปิดเสรี คือ Minister of International Trade and Industry
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 การปฏิรูปการเงินสาธารณะ (Public Finance Reform: PFR)
มาเลเซียมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาระบบทางการเงินของรัฐบาลเพื่อให้กองทุนรัฐบาลมี
เสถียรภาพและมีความยั่งยืน โดยมาเลเซียได้ตั้งเป้าหมายให้งบประมาณของรัฐบาลไม่ขาดดุล
ภายในปี พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ National Economic Advisory Council (NEAC) ได้กาหนดมาตรการ
การจัดการงบประมาณอย่างรอบคอบ การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงการพัฒนาการใช้
นโยบายการคลั ง อี ก ด้ ว ย โดยหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ แ ก่ The Royal Malaysian Customs
Department (RMCD), The Accrual Accounting Steering Committee และ Ministry of Finance
 การจัดบริการสาธารณะ (Public Service Delivery: PSD)
นโยบายนี้ มีจุดมุ่งหมายในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและอ านวยความสะดวกให้แก่ ภ าค
ธุรกิจและบริการสาธารณะ อีกทั้ง ยังมีเป้าหมายที่จะยกระดับมาตรฐานแรงงานในประเทศให้เป็น
แรงงานที่มีศักยภาพสูง
 การลดความเหลื่อมล้า (Narrowing Disparity: ND)
นโยบายนี้มีจุดมุ่งหมายให้ภูมิบุตร (Bumiputera)4 ในประเทศมีความเท่าเทียมในด้าน
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการจ้างงานที่ดีขึ้น ค่าจ้างที่สูงขึ้น และตาแหน่งหน้าที่การงานที่ดีขึ้น โดยการ
พัฒนาให้ผู้ประกอบการภูมิบุตรรายเล็กให้มีความสามารถที่ทัดเทียมผู้ประกอบการรายใหญ่ได้
โดยหน่วยงานรับผิดชอบคือ Unit Peneraju Agenda Bumiputera (TERAJU)
 การลดบทบาทของรัฐบาลในภาคธุรกิจ (Reducing Government’s Role in Business:
GRiB)
นโยบายนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความแออัดในภาคธุรกิจ เพิ่มสภาพคล่องในตลาดทุน
และพัฒนาการออกนโยบายทางการคลังของรัฐบาล โดยรัฐบาลมาเลเซียได้ออกมาตรการเพื่อที่จะ
บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้นได้แก่ การกาหนดบทบาทของรัฐบาลในภาคธุรกิจที่ชัดเจน การกาหนด
แผนการโอนกิจการของรัฐให้เป็นของเอกชนที่ชัดเจน และการกาหนดระบบการจัดการสาหรับ
รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจที่ชัดเจน
4

เป็นภาษามลายู โดย Bumiputera หมายถึง พลเมืองโดยกาเนิด หรือพลเมืองที่มีเชื้อสายมลายูในมาเลเซีย
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 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Capital Development: HCD)
นอกเหนือจากนโยบายข้างต้นแล้ว มาเลเซียยังมุ่งเน้นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสนอง
ความต้องการในการพัฒนาเป้าหมายเศรษฐกิจแห่งชาติ หรือ NKEAs โดยผ่านมาตรการต่างๆ
ดังต่อไปนี้
 มาตรการการปรับปรุงสถานที่ทางาน - โดยผ่ านการปรับปรุงกฎหมายแรงงาน
เพื่อให้สอดรับกับระบบเศรษฐกิจที่มีรายได้สูง การเพิ่มความปลอดภัยในสถานที่
ทางาน และการพัฒนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของผู้ประกอบการรายเล็ก
 มาตรการการพัฒนาแรงงาน – โดยผ่านการศักยภาพและทักษะให้แรงงาน การนา
ความสามารถของแรงงานหญิงมาใช้เพิ่ม และการวิเคราะห์ตลาดแรงงาน

2.2. นโยบายการค้า
ภาพรวมนโยบายการค้า
หน่ ว ยงานหลั ก ที่ รั บ ผิ ด ชอบดู แ ลเรื่ อ งนโยบายการค้ า ของมาเลเซี ย คื อ Ministry of
International Trade and Industry (MITI) ซึ่งมาเลเซียได้เล็งเห็นว่า การทาการค้าระหว่างประเทศ
เป็นปัจจัยสาคัญที่จะผลักดันให้เศรษฐกิจมีการเติบโต ดังนั้น มาเลเซียจึงมีนโยบายการจัดทาความ
ตกลงการค้าเสรีแบบเปิดกว้าง (Liberalization) และมีการสร้างบรรยากาศให้เอื้ออานวยต่อการค้า
ให้ได้มากที่สุด แต่ในขณะเดียวกัน มาเลเซียยังมีการใช้ มาตรการปกป้องสาหรับภาคการผลิตที่มี
ความอ่อ นไหวควบคู่ ไ ปด้ว ย โดยมีก ารใช้ ทั้ ง มาตรการทางภาษี และมาตรการที่ มิ ใ ช่ ภ าษี เ ป็ น
เครื่อ งมือ ในการดาเนินนโยบายทางการค้ า เพื่อ จุดมุ่งหมายในการยกระดับตลาดส าหรับการ
ส่งออก การพัฒนาและส่งเสริมสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม การกระจายสินค้าไปยังตลาดใหม่โดยเฉพาะ
ประเทศกาลังพัฒนา ตลอดจนใช้ความตกลงการค้าเสรีเป็นเครื่องมือในการพัฒนาอุตสาหกรรม
ภายในประเทศ และเชื่อมโยงการค้าและการลงทุนกับประเทศคู่ค้าอื่นๆ5

5

http://fta.miti.gov.my/
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การเจรจาความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement: FTA)
สาหรับทิศทางการจัดทาความตกลงการค้าเสรีของมาเลเซียที่ผ่านมา พบว่า มาเลเซียมี
นโยบายการขยายการค้าผ่านความตกลงการค้าเสรีกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ใกล้เคียงกับ
มาเลเซีย อาทิ ประเทศสมาชิกอาเซียน ตลอดจนประเทศพัฒนาแล้วที่มีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ใกล้
กับมาเลเซีย เช่น ภูมิภาคเอเชียใต้ (อินเดีย และปากีสถาน) ภูมิภาคเอเชียตะวันออก (จีน ญี่ปุ่น
และเกาหลีใต้) และทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย (ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์) เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม มาเลเซียได้เริ่มมีการดาเนินการเจรจาความตกลงการค้าเสรีกับประเทศที่
มีมูลค่าการค้าสูงและอยู่ห่างไกลที่มากขึ้น โดยปัจจุบัน มาเลเซียมีความตกลงการค้าเสรีทั้งสิ้นแล้ว
13 ฉบับ และกาลังอยู่ระหว่างการเจรจาความตกลงการค้าเสรีอีก 4 ฉบับ โดยมาเลเซียกาลังอยู่
ระหว่ า งการเจรจาความตกลงการค้ า เสรี แ บบทวิ ภ าคี กั บ ประเทศสหภาพยุ โ รป และ EFTA
(European Free Trade Association)6 และอยู่ระหว่างการเจรจาความตกลงการค้ าเสรี ภ ายใต้
กรอบอาเซียนอีก 2 ความตกลง ได้แก่ ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง และความตกลง
หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP)
ซึ่งเป็นความตกลงระหว่างอาเซียนกับอีกประเทศภาคีอีก 6 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และอินเดีย
นอกจากนี้ มาเลเซียกาลังอยู่ระหว่างดาเนินการให้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้น
แปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership Agreement: TPP)7 มีผลบังคับใช้ โดยการเจรจาความตกลง
TPP ได้เสร็จสิ้นลงเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2558 หลังจากที่รัฐมนตรีของสมาชิกทั้ง 12 ประเทศ
ประกาศข้อ สรุปของการเจรจา ณ เมือ งแอตแลนตา รัฐจอร์เ จีย ประเทศสหรัฐ อเมริกา ต่อ มา
ประเทศสมาชิก TPP ได้เผยแพร่เนื้อหาร่างความตกลงฉบับเต็ม (Full Text) ออกสู่สาธารณะเมื่อ
วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 หลังจากที่ถูกปิดเป็นความลับมาตลอดระยะเวลาการเจรจา และ
ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ประเทศสมาชิก TPP ได้มีการลงนามความตกลง แต่ยังมิได้มีผล
บังคับใช้ โดยประเทศสมาชิกแต่ละประเทศจะต้องดาเนินการตามกระบวนการภายในประเทศของ
ตน และคาดว่าจะใช้เวลาอีกราว 1-2 ปี กว่าความตกลงจะมีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ ประเทศสมาชิก TPP
ที่มาเลเซียยังไม่ได้มีการทา FTA ด้วยได้แก่ แคนาดา เม็กซิโก เปรู และสหรัฐ อเมริกา ดังแสดงใน
ตารางที่ 2-1
6
7

EFTA เประกอบด้วยสมาชิก 4 ประเทศ ได้แก่ สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ และลิกเตนสไตน์
ประเทศสมาชิก TPP มีด้ว ยกัน ทั้งหมด 12 ประเทศ ประกอบด้ว ยสหรัฐอเมริกา (สหรัฐฯ) แคนาดา เม็กซิโ ก ออสเตรเลี ย
นิวซีแลนด์ บรูไนฯ เปรู ชิลี ญี่ปุ่น สิงคโปร์ มาเลเซีย และเวียดนาม
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ตารางที่ 2-1 ความตกลงการค้าเสรีของมาเลเซียและประเทศคู่ภาคี
ความตกลงการค้าเสรี
ASEAN Free Trade Area (AFTA)

ASEAN – China Free Trade
Agreement (ACFTA)

ASEAN – Japan Comprehensive
Economic Partnership (AJCEP)
ASEAN – Republic of Korea
Free Trade Agreement (AKFTA)

ASEAN – India Free Trade
Agreement (AIFTA)
ASEAN – Australia – New
Zealand Free Trade Area
(AANZFTA)
Malaysia-Australia Free Trade
Agreement (MAFTA)
Malaysia-Chile Free Trade
Agreement (MCFTA)
Malaysia-India Comprehensive
Economic Cooperation
Agreement (MICECA)
Malaysia-Japan Economic
Partnership Agreement (MJEPA)
Malaysia-New Zealand Free
Trade Agreement (MNZFTA)
Malaysia-Pakistan Closer
Economic Partnership
Agreement (MPCEPA)

ประเทศคู่ภาคี
สถานะการเจรจา
อาเซียน (บรูไนฯ – กัมพูชา – อินโดนีเซีย – มีผลบังคับใช้
สปป.ลาว – มาเลเซีย – เมียนมา –
28 มกราคม พ.ศ. 2535
ฟิลิปปินส์ – สิงคโปร์ – ไทย – เวียดนาม)
อาเซียน – จีน
มีผลบังคับใช้
ด้านการค้าสินค้า
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2548
ด้านการค้าบริการ
1 มกราคม พ.ศ. 2550
อาเซียน – ญี่ปุ่น
มีผลบังคับใช้
1 ธันวาคม พ.ศ. 2551
อาเซียน – เกาหลีใต้
มีผลบังคับใช้
ด้านการค้าบริการ
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
ด้านการค้าสินค้า
1 มกราคม พ.ศ. 2553
อาเซียน – อินเดีย
มีผลบังคับใช้
1 มกราคม พ.ศ. 2553
อาเซียน – ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์
มีผลบังคับใช้
1 มกราคม พ.ศ. 2553
มาเลเซีย – ออสเตรเลีย
มาเลเซีย – ชิลี
มาเลเซีย – อินเดีย

มาเลเซีย – ญี่ปุ่น
มาเลเซีย – นิวซีแลนด์
มาเลเซีย – ปากีสถาน

มีผลบังคับใช้
1 มกราคม พ.ศ. 2556
มีผลบังคับใช้
25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
มีผลบังคับใช้
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
มีผลบังคับใช้
13 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
มีผลบังคับใช้
1 สิงหาคม พ.ศ. 2553
มีผลบังคับใช้
1 มกราคม พ.ศ. 2551
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ความตกลงการค้าเสรี
Malaysia-Turkey Free Trade
Agreement (MTFTA)
Trans-Pacific Partnership
Agreement (TPP)
ASEAN-Hong Kong Free Trade
Agreement (AHKFTA)
Regional Comprehensive
Economic Partnership (RCEP)
Malaysia-European Union Free
Trade Agreement
Malaysia-EFTA Economic
Partnership Agreement (MEEPA)

ประเทศคู่ภาคี
มาเลเซีย – ตุรกี

สถานะการเจรจา
มีผลบังคับใช้
1 สิงหาคม พ.ศ. 2558
ชิลี - นิวซีแลนด์ – สิงคโปร์ - บรูไนฯ – อยู่ระหว่างดาเนินการให้ความ
สหรัฐฯ – ออสเตรเลีย – เปรู – เวียดนาม – ตกลง TPP มีผลบังคับใช้
มาเลเซีย – เม็กซิโก - แคนาดา - ญี่ปุ่น ลงนามแล้ว 4 กุมภาพันธ์ 2559
อาเซียน – ฮ่องกง
อยู่ระหว่างการเจรจา
อาเซียน – ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์ – จีน อยู่ระหว่างการเจรจา
– เกาหลีใต้ – ญี่ปุ่น – อินเดีย
มาเลเซีย – สหภาพยุโรป
อยูร่ ะหว่างการเจรจา
มาเลเซีย – EFTA (สวิตเซอร์แลนด์
นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ และลิกเตนสไตน์)

อยู่ระหว่างการเจรจา

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมจาก WTO Trade Policy Review และ Ministry of
International Trade and Industry, Malaysia

โครงสร้างอัตราภาษีนาเข้า
โครงสร้างอัตราภาษีนาเข้าของมาเลเซีย แสดงไว้ในตารางที่ 2-2 และ 2-3 ดังจะเห็นได้
ว่า อัตราภาษีนาเข้าที่ใช้จริง (MFN Applied Rate) เฉลี่ยของมาเลเซีย อยู่ที่ร้อยละ 6.1 โดยในกลุ่ม
สินค้าเกษตรจะมีอัตราภาษีสูงกว่าในกลุ่มสินค้าที่มิใช่สินค้าเกษตร และเมื่อพิจารณาแยกตามราย
ประเภทสินค้า สินค้าที่มีอัตราภาษีนาเข้าที่ใช้จริงเฉลี่ยสูงที่สุดของประเทศ จะอยู่ในกลุ่มสินค้า
เครื่องดื่มและยาสูบ (Beverages & tobacco) โดยมีอัตราภาษีเฉลี่ยอยู่ ที่ระดับร้อยละ 103 ส่วน
กลุ่มสินค้าที่มีอัตราภาษีนาเข้าที่ใช้จริงเฉลี่ยสูงรองลงมา ได้แก่ สินค้าในกลุ่ม อุปกรณ์การขนส่ง
(Transport equipment) และสินค้าในกลุ่มเครื่องหนังและรองเท้า (อัตราภาษีนาเข้าที่ใช้จริงเฉลี่ย
ของสินค้าทั้งสองกลุ่มอยู่ที่ร้อยละ 11.1 และ 10.7 ตามลาดับ)
ตารางที่ 2-2 โครงสร้างอัตราภาษีนาเข้าของมาเลเซีย
หน่วย: ร้อยละ
อัตราภาษี
อัตราภาษีเฉลี่ยผูกพัน
(Simple average final bound)

ทั้งหมด

สินค้า
สินค้าเกษตร

สินค้ามิใช่เกษตร

22.2

61.8

14.9
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อัตราภาษี
อัตราภาษีเฉลี่ย MFN ที่ใช้จริง
(Simple average MFN applied)
อัตราภาษีเฉลี่ยถ่วงน้าหนักการค้า
(Trade weighted average)

ทั้งหมด

สินค้า
สินค้าเกษตร

สินค้ามิใช่เกษตร

6.1

9.3

5.5

4.4

14.0

3.6

ที่มา : รวบรวมจาก WTO Tariff Profile 2015

ตารางที่ 2-3 โครงสร้างอัตราภาษีนาเข้าของมาเลเซีย จาแนกตามประเภทสินค้า
หน่วย: ร้อยละ
กลุ่มสินค้า
อัตราภาษีเฉลี่ยผูกพัน อัตราภาษีเฉลี่ย MFN ที่ใช้จริง สัดส่วนการนาเข้า*
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์
30.9
3.1
0.4
ผลิตภัณฑ์นม
24.0
3.5
0.5
พืชผักและผลไม้
109.5
3.0
0.9
ชาและกาแฟ
18.1
5.7
0.7
ธัญพืชและของปรุงแต่งจากธัญพืช
14.7
5.5
1.9
เมล็ดพืชและผลไม้ทมี่ ีน้ามัน
31.5
1.9
1.5
น้าตาลและขนมทาจากน้าตาล
15.5
2.4
0.5
เครื่องดื่มและยาสูบ
280.6
103.0
0.7
ฝ้าย
4.0
0.0
0.1
ผลิตภัณฑ์เกษตรอื่นๆ
7.8
0.6
0.5
ปลาและผลิตภัณฑ์จากปลา
7.7
0.7
0.5
ผลิตภัณฑ์แร่และเหล็ก
17.6
7.6
17.3
น้ามัน
5.0
0.5
14.4
เคมีภัณฑ์
11.5
2.7
8.8
ไม้และของทาด้วยไม้
19.1
10.1
1.6
สิ่งทอ
19.0
8.8
1.0
เครื่องนุ่งห่ม
20.7
0.2
0.5
เครื่องหนังและรองเท้า
21.8
10.7
2.4
เครื่องจักรที่ไม่ใช้ไฟฟ้า
9.1
3.5
11.5
เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า
13.8
4.3
24.1
พาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง
14.2
11.1
6.6
อุตสาหกรรมอื่นๆ
10.0
4.5
3.6
หมายเหตุ: * สัดส่วนมูลค่าการนาเข้ากลุ่มสินค้านั้นๆ ต่อมูลค่าการนาเข้าทั้งหมด
ที่มา : รวบรวมจาก WTO Tariff Profile 2015
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2.3. นโยบายการต่างประเทศ
Ministry of Foreign Affairs เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการสานสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
โดยที่ผ่านมา มาเลเซียได้ทาการสานสัมพันธ์กับประเทศและองค์กรระหว่างประเทศทั้งหมด 105
ครั้ง ใน 83 ประเทศทั่วโลก 8 การสานสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ ดังกล่าวเป็นการช่ว ยยกระดับ
ภาพลั ก ษณ์ ข องมาเลเซี ย เวที โ ลก อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น กลยุ ท ธ์ ที่ จ ะช่ ว ยผลั ก ดั น เป้ า หมายด้ า นการ
ต่างประเทศของมาเลเซีย ทั้งในด้านการค้า การลงทุน การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การท่องเที่ยว
และการพัฒนาโอกาสทางการศึกษา
ปัจจุบัน Ministry of Foreign Affairs ได้แต่งตั้งให้มี Honorary Consuls ด้วยกันทั้งหมด
50 ตาแหน่ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ใน 39 ประเทศทั่วโลก โดยสาหรับประเทศไทย มาเลเซียได้จัดตั้ง
สถานทูต มาเลเซี ย ณ กรุงเทพมหานคร และสถานกงสุ ล ใหญ่ ม าเลเซีย ณ จังหวังสงขลา ใน
ขณะเดียวกัน ไทยก็ได้จัดตั้งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ และจัดตั้งสถานกงสุลใหญ่
ไทยด้วยกันอีก 2 แห่ง ในเมืองโกตาบารู และในเมืองปีนัง9

8

http://www.kln.gov.my/web/guest/malaysianmission?p_p_id=searchklnurl_WAR_searchklnurl5231&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_searchkl
nurl_WAR_searchklnurl5231_struts_action=%2Fsearchklnurl%2Fsearchklnurl_action
9 http://www.thaiembassy.org/main/
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3333-1

บทที่ 3
ภาพรวมการค้าและการลงทุนของสหพันธรัฐมาเลเซีย
3.1 ภาพรวมการค้าสินค้า
3.1.1 การส่งออกสินค้า
การส่ งออกสิ นค้ าของมาเลเซีย มีการขยายตัว จาก 198,791 ล้ านดอลลาร์ส หรัฐในปี
พ.ศ. 2553 ขึ้นไปอยู่ในระดับประมาณ 220,000 ถึง 230,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีในช่วงปี
พ.ศ. 2554-2557 ก่อนที่จะปรับลดลงเหลือ 200,211 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี พ.ศ. 2558 โดย
ในภาพรวม มูลค่าการส่งออกของมาเลเซียมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (Compound Annual
Growth Rate หรือ CAGR1) ร้อยละ 0.14 ดังแสดงในภาพที่ 3-1

1

อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (CAGR) เป็นอัตราการเติบโตที่เสมือนว่าการเติบโตเกิดขึ้นเท่าๆ กันทุกปี โดยวัดจากมูลค่าในปี
แรกและปีสุดท้าย ซึ่งมีสูตรการคานวณดังต่อไปนี้

โดย

V(t0)
V(tn)
(tn - t0)

คือ มูลค่าของปีที่เริ่มคานวณ
คือ มูลค่าของปีที่สิ้นสุดการคานวณ
คือ ปีที่สิ้นสุดคานวณลบด้วยปีที่เริ่มคานวณ

ยกตั ว อย่ า งเช่ น สมมติ ว่ า มู ล ค่ า ส่ ง ออกในปี พ.ศ. 2544 เท่ า กั บ 11,217 ล้ า นดอลลาร์ ส หรั ฐ และมี มู ล ค่ า การส่ ง ออกในปี
พ.ศ. 2554 เท่ากับ 35,735 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น อัตราการเติบโตเฉลี่ยที่จะทาให้มูลค่าการค้าในปี พ.ศ. 2544 โตจนถึงมูลค่า
การค้าในปี พ.ศ. 2554 คือร้อยละ 12.28 เป็นต้น
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ภาพที่ 3-1 มูลค่าการส่งออกสินค้าของมาเลเซีย ปี พ.ศ. 2553-2558

รายการสินค้าที่มาเลเซียส่งออกมากที่สุดในช่วงปี พ.ศ. 2553-2558 คือ วงจรรวมที่ใช้
ในทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีสัดส่วนมูลค่าการส่งออกเท่ากับร้อยละ 12.32 ของการส่งออกทั้งหมด
ในช่วงเวลาดังกล่าว ส่วนสินค้าที่มีการส่งออกรองลงมา ได้แก่ ก๊าซปิโตรเลียม น้ามันปิโตรเลียม
น้ ามั น ปาล์ ม เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ละส่ ว นประกอบ อุ ป กรณ์ กึ่ ง ตั ว น า ส่ ว นประกอบยานยนต์
จอมอนิเตอร์ และเครื่องแต่งกายที่ทาจากยาง ดังแสดงในตารางที่ 3-1
ตารางที่ 3-1 สินค้าส่งออกหลัก 10 อันดับแรกของมาเลเซีย ปี พ.ศ. 2553-2558
อันดับ

1
2
3

รหัสพิกัด
ศุลกากร

รายการสินค้า

รายการสินค้าทั้งหมด
HS8542 วงจรรวมที่ใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์
HS2711 ก๊าซปิโตรเลียมและก๊าซไฮโดรคาร์บอนอื่นๆ
HS2710 น้ามันปิโตรเลียมและน้ามันที่ได้จากแร่บิทูมินัส
นอกจากที่เป็นน้ามันดิบ รวมทั้งสิ่งปรุงแต่งที่

มูลค่าการส่งออก
อัตราการเติบโตของ
ส่วนแบ่งของมูลค่า
เฉลี่ยของมาเลเซีย มูลค่าการส่งออกของ
การส่งออกของ
ปี 2553-2558
มาเลเซีย ปี 2553-2558 มาเลเซีย ปี 2553-2558
219,315.80
0.14%
100.00%
27,026.42
3.59%
12.32%
17,571.71
-1.01%
8.01%
13,782.10
6.02%
6.28%
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อันดับ

4

5
6
7
8
9

10

รหัสพิกัด
ศุลกากร

รายการสินค้า

มูลค่าการส่งออก
เฉลี่ยของมาเลเซีย
ปี 2553-2558

3333-3

อัตราการเติบโตของ
ส่วนแบ่งของมูลค่า
มูลค่าการส่งออกของ
การส่งออกของ
มาเลเซีย ปี 2553-2558 มาเลเซีย ปี 2553-2558

ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ซึ่งมีน้ามัน
ปิโตรเลียมหรือน้ามันที่ไดจากแร่บิทูมินัสตั้งแต่
ร้อยละ 70 ขึ้นไปโดยน้าหนัก ซึ่งน้ามันเหล่านี้
เป็นองค์ประกอบหลักของ
สิ่งปรุงแต่งนั้น เศษน้ามัน
HS1511 น้ามันปาล์มและแฟรกชันของน้ามันปาล์ม จะทา
13,174.69
-5.19%
ให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ดัดแปลงทาง
เคมี
HS2709 น้ามันปิโตรเลียมดิบและน้ามันดิบที่ได้จากแร่
9,739.74
-6.61%
บิทูมินัส
HS8471 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
9,200.60
-7.08%
HS8541 ไดโอท ทรานซิสเตอร์และอุปกรณ์กึ่งตัวนา
7,475.44
2.27%
HS8473 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ สาหรับ
6,055.83
-18.75%
เครื่องจักรตามประเภท 84.69 ถึง 84.72
HS8528 มอนิเตอร์และเครือ่ งฉาย เครื่องรับโทรทัศน์
4,022.01
-13.27%
เครื่องบันทึกหรือถอดเสียง เครื่องบันทึกหรือ
ถอดภาพวิดีโอ
HS4015 เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่อง
3,260.64
3.95%
แต่งกาย (รวมถึงถุงมือทุกชนิด) ใช้เพือ่
วัตถุประสงค์ใดก็ตาม ทาด้วยยางวัลแคไนซ์
นอกจากยางแข็ง
หมายเหตุ: อัตราการเติบโตที่ปรากฏ คือ อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (อัตราการเติบโตแบบ CAGR)
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลข้อมูลจาก International Trade Centre (ITC)

ตลาดส่ งออกส าคั ญ 5 อันดับแรกของมาเลเซีย ได้แก่ สิ งคโปร์ (ร้อ ยละ 13.62) จีน
(ร้อ ยละ 12.82) ญี่ ปุ่น (ร้อ ยละ 10.87) สหรัฐอเมริกา (ร้อ ยละ 8.71) และไทย (ร้อ ยละ 5.38)
ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 3-2
ตารางที่ 3-2 ตลาดส่งออกหลัก 5 อันดับแรกของมาเลเซีย ปี พ.ศ. 2553-2558
อันดับ

1
2
3
4

ประเทศ
โลก
สิงคโปร์
จีน
ญี่ปุ่น
สหรัฐอเมริกา

มูลค่าการส่งออกเฉลี่ยของ
มาเลเซีย ปี 2553-2558
219,315.80
29,863.51
28,113.76
23,847.24
19,103.77

อัตราการเติบโตเฉลี่ยของ
มูลค่าการส่งออกของ
มาเลเซีย ปี 2553-2558
0.14%
0.95%
0.79%
-1.67%
-0.06%

ส่วนแบ่งของมูลค่าการ
ส่งออกของมาเลเซีย
ปี 2553-2558
100.00%
13.62%
12.82%
10.87%
8.71%
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4.44%
4.20%
3.41%
2.76%
1.83%

1.49%
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อัตราการเติบโตเฉลี่ยของ
ส่วนแบ่งของมูลค่าการ
อันดับ
ประเทศ
มูลค่าการส่งออกของ
ส่งออกของมาเลเซีย
มาเลเซีย ปี 2553-2558
ปี 2553-2558
5
ไทย
11,809.45
1.42%
5.38%
ประเทศอื่นๆ
106,578.07
0.01%
48.60%
หมายเหตุ: อัตราการเติบโตที่ปรากฏ คือ อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (อัตราการเติบโตแบบ CAGR)
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลข้อมูลจาก International Trade Centre (ITC)
มูลค่าการส่งออกเฉลี่ยของ
มาเลเซีย ปี 2553-2558

หากพิจารณาตลาดส่งออกสาคัญของมาเลเซียจะพบว่า ในช่วงปี พ.ศ. 2553-2558 ไทย
เป็นตลาดส่งออกหลักของมาเลเซียที่มีการเติบโตไม่สูงมาก โดยอัตราการเติบโตของการส่งออก
ของมาเลเซียมายังไทยอยู่ที่ร้อยละ 1.42 เท่านั้น อย่างไรก็ดี ตลาดส่งออกหลักอื่นๆ ของมาเลเซีย
อย่างสิงคโปร์และจีนก็มีอัตราการเติบโตที่ใกล้เคียงกันกับไทย ในขณะที่ตลาดส่งออกหลักที่มีอัตรา
การเติบโตค่อนข้างสูงได้แก่อินเดียและอินโดนีเซีย ดังจะเห็นได้จากภาพที่ 3-2
ภาพที่ 3-2 ตลาดส่งออกหลักของมาเลเซีย ปี พ.ศ. 2553-2558
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3.1.2 การนาเข้าสินค้า
ในช่วงปี พ.ศ. 2553-2557 มูลค่าการนาเข้าสินค้าของมาเลเซีย มีการเติบโตขึ้น อย่าง
ต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2553 มูลค่าการนาเข้าของมาเลเซียเท่ากับ 164,586 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
และเพิ่มขึ้นเป็น 208,823 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี พ.ศ. 2557 ก่อนที่จะหดตัวลงเหลือ 176,175
ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี พ.ศ. 2558 โดยในภาพรวมแล้วมูลค่าการนาเข้าของมาเลเซียระหว่างปี
พ.ศ. 2553-2558 มีอัตราการเติบโตแบบ CAGR ร้อยละ 1.37 ดังแสดงในภาพที่ 3-3
ภาพที่ 3-3 มูลค่าการนาเข้าสินค้าของมาเลเซีย ปี พ.ศ. 2553-2558

รายการสินค้าที่ มาเลเซียนาเข้ามากที่สุดในช่วงปี พ.ศ. 2553-2558 คือ วงจรรวมที่ใช้
ในทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีสัดส่วนมูลค่าการนาเข้าเท่ากับร้อยละ 14.19 ของการนาเข้าทั้งหมดใน
ช่วงเวลาดังกล่าว ส่วนสินค้าที่มีการนาเข้ารองลงมา ได้แก่ น้ามันปิโตรเลียม น้ามันปิโตรเลียมดิบ
ส่วนประกอบเครื่องจักร อุปกรณ์กึ่งตัวนา อุปกรณ์สื่อสาร เครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ
ทองคา อากาศยาน และรถยนต์ ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 3-3
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ตารางที่ 3-3 สินค้านาเข้าหลัก 10 อันดับแรกของมาเลเซีย ปี พ.ศ. 2553-2558
รหัสพิกัด
อันดับ
ศุลกากร
1
2

3
4
5
6
7
8

9

10

รายการสินค้า

มูลค่าการนาเข้า
อัตราการเติบโตของ ส่วนแบ่งของมูลค่าการ
เฉลี่ยของมาเลเซีย มูลค่าการนาเข้าของ
นาเข้าของมาเลเซีย
ปี 2553-2558
มาเลเซีย ปี 2553-2558
ปี 2553-2558
189,861.24
1.37%
100.00%
26,933.31
-2.72%
14.19%
15,619.80
13.29%
8.23%

รายการสินค้าทั้งหมด
HS8542 วงจรรวมที่ใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์
HS2710 น้ามันปิโตรเลียมและน้ามันที่ได้จากแร่
บิทูมินัส นอกจากที่เป็นน้ามันดิบ รวมทั้งสิ่งปรุง
แต่งที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อนื่ ซึ่งมีน้ามัน
ปิโตรเลียมหรือน้ามันที่ไดจากแร่บิทูมินัสตั้งแต่
ร้อยละ 70 ขึ้นไปโดยน้าหนัก ซึ่งน้ามันเหล่านี้
เป็นองค์ประกอบหลักของสิ่งปรุงแต่งนั้น เศษ
น้ามัน
HS2709 น้ามันปิโตรเลียมดิบและน้ามันดิบที่ได้จากแร่
6,774.40
-10.41%
บิทูมินัส
HS8473 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ สาหรับ
3,912.43
-12.69%
เครื่องจักรตามประเภท 84.69 ถึง 84.72
HS8541 ไดโอท ทรานซิสเตอร์และอุปกรณ์กึ่งตัวนา
3,627.59
3.49%
HS8517 เครื่องโทรพิมพ์ โทรสาร โทรศัพท์และอุปกรณ์
3,319.38
11.19%
HS8471 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
2,884.85
-1.15%
HS7108 ทองคา (รวมถึงทองคาชุบด้วยแพลทินัม) ยัง
2,740.09
10.14%
ไม่ได้ขึ้นรูป หรืออยู่ในลักษณะกึ่งสาเร็จรูปหรือ
เป็นผง
HS8802 อากาศยานอื่นๆ (เช่น เฮลิคอปเตอร์ เครื่องบิน)
2,665.50
-2.84%
ยานอวกาศ (รวมถึงดาวเทียม) ยานปล่อยของใน
วงโคจรย่อย และยานปล่อยยานอวกาศ
HS8703 รถยนต์และยานยนต์อื่นๆ ทีอ่ อกแบบสาหรับ
2,442.60
-5.25%
ขนส่งบุคคลเป็นหลัก (นอกจากของตามประเภท
ที่ 87.02) รวมถึงสเตชั่นแวกอนและรถแข่ง
หมายเหตุ: อัตราการเติบโตที่ปรากฏ คือ อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (อัตราการเติบโตแบบ CAGR)
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลข้อมูลจาก International Trade Centre (ITC)

แหล่ งนาเข้ า ส าคั ญ 5 อันดับแรกของมาเลเซี ย ได้แก่ จีน (ร้อ ยละ 15.57) สิ งคโปร์
(ร้อ ยละ 12.42) ญี่ ปุ่น (ร้อ ยละ 9.71) สหรัฐอเมริก า (ร้อ ยละ 8.59) และไทย (ร้อ ยละ 5.99)
ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 3-4

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310
http://toi.boi.go.th

3.57%
2.06%
1.91%
1.75%
1.52%
1.44%

1.40%

1.29%
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ตารางที่ 3-4 แหล่งนาเข้าหลัก 5 อันดับแรกของมาเลเซีย ปี พ.ศ. 2553-2558
อัตราการเติบโตเฉลี่ยของ
ส่วนแบ่งของมูลค่าการ
อันดับ
ประเทศ
มูลค่าการนาเข้าของ
นาเข้าของมาเลเซีย
มาเลเซีย ปี 2553-2558
ปี 2553-2558
โลก
189,861.24
1.37%
100.00%
1
จีน
29,567.77
9.96%
15.57%
2
สิงคโปร์
23,572.28
2.41%
12.42%
3
ญี่ปุ่น
18,437.15
-7.83%
9.71%
4
สหรัฐอเมริกา
16,311.14
-4.11%
8.59%
5
ไทย
11,367.02
0.89%
5.99%
ประเทศอื่นๆ
90,605.87
1.63%
47.72%
หมายเหตุ: อัตราการเติบโตที่ปรากฏ คือ อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (อัตราการเติบโตแบบ CAGR)
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลข้อมูลจาก International Trade Centre (ITC)
มูลค่าการนาเข้าเฉลี่ยของ
มาเลเซีย ปี 2553-2558

หากพิจารณาแหล่งนาเข้าสาคัญของมาเลเซีย จากภาพที่ 3-4 จะเห็นได้ว่า จีนซึ่งเป็น
แหล่งนาเข้าหลักของมาเลเซียมีอัตราการเติบโตที่สูงมาก โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมถึง
ร้อยละ 9.96 ต่อปี ในขณะที่ก ารนาเข้าจากไทยยังมีอัต ราการเติบโตไม่สูงนัก โดยมีอัตราการ
เติบโตเฉลี่ยสะสมเพียงร้อยละ 0.89 ต่อปี
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ภาพที่ 3-4 แหล่งนาเข้าสาคัญของมาเลเซีย ปี พ.ศ. 2553-2558

3.2 ภาพรวมการค้าบริการ
3.2.1 การส่งออกบริการ
การส่งออกบริการของมาเลเซียโดยรวมมีทิศทางเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงปี พ.ศ.
2553-2557 โดยเพิ่มขึ้นจาก 34,676 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี พ.ศ. 2553 เป็น 41,948 ล้านดอลลาร์
สหรัฐในปี พ.ศ. 2557 ก่อนที่จะลดลงเหลือ 34,844 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี พ.ศ. 2558 โดยคิดเป็น
อัตราการเติบโตแบบ CAGR ร้อยละ 0.10 ดังแสดงในภาพที่ 3-5
การส่งออกบริการของมาเลเซียในช่วงปี พ.ศ. 2553-2558 เกือบทั้งหมดเป็นบริการเชิง
พาณิชย์ โดยคิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 99.77 และที่เหลืออีกร้อยละ 0.23 เป็นบริการภาครัฐ
ทั้งนี้ บริการเชิงพาณิชย์ ที่มาเลเซียส่งออกมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ การท่องเที่ยว (ร้อยละ
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51.43) บริการทางธุรกิจอื่นๆ (ร้อยละ 17.14) และการขนส่ง (ร้อยละ 11.97) ดังจะเห็นได้จาก
ภาพที่ 3-6
ภาพที่ 3-5 มูลค่าการส่งออกบริการของมาเลเซีย ปี พ.ศ. 2553-2558
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ภาพที่ 3-6 สัดส่วนการส่งออกบริการของมาเลเซีย ปี พ.ศ. 2553-2558

3.2.2 การนาเข้าบริการ
ในทานองเดียวดันกับการส่งออกบริการ การนาเข้าบริการของมาเลเซียโดยรวมมีทิศทาง
เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งในช่ ว งปี พ.ศ. 2553-2557 โดยเพิ่ มขึ้ นจาก 32,645 ล้ านดอลลาร์ สหรั ฐ
ในปี พ.ศ. 2553 เป็น 45,352 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี พ.ศ. 2557 ก่อนที่จะลดลงเหลือ 40,044 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐในปี พ.ศ. 2558 โดยคิดเป็นอัตราการเติบโตแบบ CAGR ร้อยละ 6.70 ดังแสดงใน
ภาพที่ 3-7
การนาเข้าบริการของมาเลเซียในช่วงปี พ.ศ. 2553-2558 เกือบทั้งหมดเป็นบริการเชิง
พาณิชย์ โดยคิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 99.47 และที่เหลืออีกร้อยละ 0.53 เป็นบริการภาครัฐ
ทั้งนี้ บริการเชิงพาณิชย์ที่มาเลเซียนาเข้ามากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ การขนส่ง (ร้อยละ 28.14)
การท่องเที่ยว (ร้อยละ 26.88) และบริการทางธุรกิจอื่นๆ (ร้อยละ 19.10) ดังแสดงในภาพที่ 3-8
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ภาพที่ 3-7 มูลค่าการนาเข้าบริการของมาเลเซีย ปี พ.ศ. 2553-2558
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ภาพที่ 3-8 สัดส่วนการนาเข้าบริการของมาเลเซีย ปี พ.ศ. 2553-2558

3.3 ภาพรวมการลงทุน
หากพิ จ ารณาข้ อ มู ล การลงทุ น ของมาเลเซี ย จาก Department of Statistics จะพบว่ า
ในช่วงปี พ.ศ. 2553-25572 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในมาเลเซียมีมูลค่าประมาณปีละ
30,000 ถึง 40,000 ล้านริงกิต และมีการเพิ่มขึ้นสลับกับลดลงในแต่ละปี โดยส่วนใหญ่แล้วเป็นการ
ลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิต การทาเหมืองแร่และเหมืองกิน และการเงินและประกันภัย ดังแสดง
ในภาพที่ 3-9 และจากภาพที่ 3-10 จะเห็นได้ว่า ประเทศผู้ลงทุนหลักที่เข้ามาลงทุนในมาเลเซีย
ได้แก่ ญี่ปุ่น (ร้อยละ 16.99) สิงคโปร์ (ร้อยละ 15.64) และเนเธอร์แลนด์ (ร้อยละ 13.77)

2

ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ยังไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลของปี พ.ศ. 2558
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ทั้งนี้ Malaysian Investment Development Authority (MIDA) ได้มีการเผยแพร่ ข้ อ มู ล
การอนุมัติโครงการการลงทุนในปี พ.ศ. 2558 โดยมีมูลค่าการลงทุนที่ได้รับการอนุมัติรวมทั้งสิ้น
183,876 ล้านริงกิต3 และสามารถจาแนกเป็นรายอุตสาหกรรมได้ดังตารางที่ 3-5
ภาพที่ 3-9 มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในมาเลเซีย ปี พ.ศ. 2553-2557
จาแนกรายอุตสาหกรรม

หมายเหตุ: เนื่องจากข้อมูลของ Department of Statistics ยังไม่มีการปรับปรุงข้อมูลในปี พ.ศ. 2558 คณะผู้วิจัยจึงได้นาเสนอ
เฉพาะข้อมูลถึงปีล่าสุดคือ ปี พ.ศ. 2557

3

ข้อมูลดังกล่าวไม่อาจเปรียบเทียบได้โดยตรงกับข้อมูลของ Department of Statistics เนื่องจากข้อมูลของ MIDA เป็นโครงการที่
ได้รับอนุมัติทั้งหมด ทั้งจากในประเทศและจากต่างประเทศ และไม่ได้หักลบเงินลงทุนที่ถูกนากลับไป (FDI Outflow)
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ภาพที่ 3-10 สัดส่วนมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในมาเลเซีย
ปี พ.ศ. 2553-2557 จาแนกตามประเทศผู้ลงทุน

หมายเหตุ: เนื่องจากข้อมูลของ Department of Statistics ยังไม่มีการปรับปรุงข้อมูลในปี พ.ศ. 2558 คณะผู้วิจัยจึงได้นาเสนอ
เฉพาะข้อมูลถึงปีล่าสุดคือ ปี พ.ศ. 2557

ตารางที่ 3-5 มูลค่าโครงการที่ได้รับการลงทุนในมาเลเซีย ปี พ.ศ. 2558
จาแนกรายอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมขั้นต้น (Primary Sector)
เหมืองแร่
สินค้าโภคภัณฑ์
การเกษตร
การผลิต
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ก๊าซธรรมชาติ

มูลค่าการลงทุน (ล้านริงกิต)
3,786.6
2,813.2
712.2
261.2
74,693.1
24,926.1
10,410.6
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อุตสาหกรรม
ยานพาหนะ
อาหาร
ผลิตภัณฑ์โลหะขึ้นรูป
ผลิตภัณฑ์แร่อโลหะ
เครื่องจักรและอุปกรณ์
เคมีภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า
ผลิตภัณฑ์โลหะพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์พลาสติก
ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้
ผลิตภัณฑ์ยาง
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์
กระดาษและสิ่งพิมพ์
เครื่องดื่มและยาสูบ
เฟอร์นิเจอร์
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
หนังสัตว์และผลิตภัณฑ์
การผลิตอื่นๆ
บริการ
อสังหาริมทรัพย์
การขนส่ง
บริการการเงิน
สาธารณูปโภค
สานักงานบริษัทข้ามชาติ
การกระจายสินค้า
โรงแรมและการท่องเที่ยว
ธุรกิจดิจติ อลที่ได้รับสถานะ MSC
บริการสนับสนุน
บริการสาธารณะสุข
โทรคมนาคม
ธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพที่ได้รับสถานะ BioNexus
การศึกษา

3333-15

มูลค่าการลงทุน (ล้านริงกิต)
6,003.0
1,996.6
1,500.2
1,409.3
1,009.3
976.4
852.7
791.4
677.5
598.4
389.5
385.7
150.7
114.4
62.9
17.9
9.7
105.7
108,236.6
26,895.1
15,713.6
15,371.4
11,706.6
8,222.2
6,812.1
5,412.6
4,569.7
3,680.8
3,679.0
2,926.0
1,713.7
1,636.6

ที่มา: Malaysian Investment Development Authority
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บทที่ 4
นโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
4.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
มาเลเซียมีหน่วยงานที่สนับสนุนการลงทุนเป็นจานวนมาก โดยสามารถแบ่งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการลงทุนออกได้เป็นสองลักษณะ ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน
4.1.1 หน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทสาคัญต่อการลงทุนในมาเลเซียมีอยู่ด้วยกันจานวนมาก โดย
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้
 Company Commission of Malaysia (CCM) หรือ Suruhanjaya Syarikat Malaysia
(SSM) – เป็นหน่วยงานผู้รับจดทะเบียนธุรกิจในมาเลเซีย
 Malaysian Investment Development Authority (MIDA) – เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม
การลงทุนในมาเลเซีย โดยเป็นหน่วยงานของรัฐบาลกลาง มีความรับผิดชอบคล้าย
กับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของไทย
 Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC) – เป็ นหน่ วยงานที่ ให้ การสนั บสนุ น
การพัฒนาในเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ
 Halal Industry Development Corporation (HDC) – เป็ น หน่ ว ยงานที่ ส นั บ สนุ น
กิจกรรมการผลิตในอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรม
เครื่องสาอาง อุตสาหกรรมปศุสัตว์ และอุตสาหกรรมเครื่องปรุงฮาลาล
 Malaysian Biotechnology Corporation Sdn Bhd (Biotech Corp) – เป็นหน่วยงาน
ที่สนับสนุนโครงการการลงทุนด้านเทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวกับการเกษตร ด้าน
เทคโนโลยี ชี ว ภาพที่ เ กี่ ย วกั บ บริ ก ารสุ ข ภาพ เทคโนโลยี ชี ว ภาพที่ เ กี่ ย วกั บ
อุตสาหกรรม
 Malaysia Petroleum Resources Corporation (MPRC) – เป็นหน่วยงานที่สนับสนุน
บริษัทที่ดาเนินการเก็บและการค้าน้ามันและก๊าซ
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 Labuan Financial Services Authority (LFSA) – เป็ น หน่ ว ยงานที่ ส นั บ สนุ น ให้
สิ ท ธิ ป ระโยชน์ แ ก่ กิ จ การที่ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ และกิ จ กรรมด้ า นการเงิ น การธนาคาร
การประกั น ชี วิ ต การค้ า แล ะให้ Global Incentives for Trading (GIFT) แก่
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์การเกษตร เคมีภัณฑ์ และสินแร่
 Malaysia International Islamic Financial Centre (MIFC) – เป็นหน่วยงานที่สนับสนุน
กิจกรรมการบริการสาหรับบริการการเงินอิสลาม (Islamic Finance)
 Iskandar Regional Development Authority (IRDA) – เป็ น หน่ ว ยงานที่ ใ ห้ สิ ท ธิ
พิเศษด้านการลงทุนในเขตภาคใต้ของมาเลเซีย (Iskandar)
 East Coast Economic Regional Development Council (ECERDC) – เป็นหน่วยงาน
สนับสนุนการลงทุนในเขตภาคตะวั นออกของมาเลเซีย (East Coast Economic
Region: ECER)
 Sabah Economic Development and Investment Authority (SEDIA) – เป็นหน่วยงาน
ส่งเสริมการลงทุนในรัฐซาบาห์ (Sabah Development Corridor: SDC)
 Northern Corridor Implementation Authority (NCIA) – เป็นหน่วยงานส่งเสริมการ
ลงทุ น ในเขตภาคเหนื อ ของมาเลเซี ย (Northern Corridor Economic Region –
Koridor Utara: NCER)
 Regional Corridor Development Authority (RECODA) – เป็นหน่วยงานส่งเสริม
การลงทุนในรัฐซาราวัค (Sarawak Corridor of Renewable Energy: SCORE)
 Invest KL – เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมกิจกรรมการจัดตั้งสานักงานใหญ่ (Operation
Head-Quarter: OHQ) โดยให้สิทธิประโยชน์แก่โครงการพื้นที่ใน NCER RECODA
และใน Greater Kuala Lumpur
4.1.2 หน่วยงานภาคเอกชน
หน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในมาเลเซียที่สาคัญ มีดังนี้
 Malaysia International Chamber of Commerce (MICC) – เป็ น สภาหอการค้ า
มาเลเซียที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ มีสมาชิกมากกว่า 1,000 บริษัท ซึ่งประกอบ
ธุรกิจในทุกภาคอุตสาหกรรม
 Federation of Malaysian Manufacturers – เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่คล้ายคลึงกับ
สภาอุต สาหกรรมแห่ งประเทศไทย มีส มาชิกที่อ ยู่ใ นภาคอุต สาหกรรมการผลิ ต
ทั้งขนาดใหญ่ไปจนถึงขนาดเล็กมากกว่า 2,000 ราย
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4.2 นโยบายด้านการลงทุน
รัฐบาลมาเลเซียให้การส่งเสริมการลงทุนในประเทศในกิจการหลายประเภท โดยให้สิ ทธิ
ประโยชน์ในการลงทุนทั้งทางตรงและทางอ้อม สิทธิประโยชน์ต่างๆ เหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายที่
สาคัญ อาทิ Promotion of Investments Act 1986, Income Tax Act 1967, Customs Act 1967,
Sales Tax Act 1972, Excise Act 1976 และ Free Zones Act 1990 ซึ่งกฎหมายเหล่านี้ครอบคลุม
อุ ต สาหกรรมทุ ก ภาคส่ ว นในมาเลเซี ย ทั้ ง ภาคอุ ต สาหกรรมการเกษตร การบริ ก าร และการ
ท่องเที่ยว
สิ ทธิ ประโยชน์ท างการลงทุ นในมาเลเซีย อาจจาแนกได้เ ป็ น 2 ลั กษณะหลั ก ได้แก่
Pioneer Status และ Investment Tax Allowance (ITA)
 สถานะผู้ บุ ก เบิ ก (Pioneer Status) – ผู้ ล งทุ น จะได้ รั บ การยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้
นิติบุคคลร้อยละ 70 เป็นเวลา 5 ปี โดยค่าใช้จ่ายในการบริโภคสินค้าทุน (Capital
Allowance) และผลขาดทุ น สะสม (Accumulated Losses) ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในระหว่ า งที่
ได้รับสถานะผู้บุกเบิก สามารถนาไปใช้หักลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลในปีต่อ ๆ
ไปได้ ทั้งนี้ หากเป็นการลงทุนที่ก่อให้เกิดการถ่ ายทอดเทคโนโลยีระดับสูง อาจ
ได้ รั บ การพิ จ ารณาสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ที่ ม ากขึ้ น เช่ น ได้ รั บ การยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้
นิติบุคคลร้อยละ 100 และขยายระยะเวลาการยกเว้นภาษีเป็น 10 ปี เป็นต้น
 การยกเว้ น ภาษี ก ารลงทุ น (Investment Tax Allowance) – ร้ อ ยละ 60 ของ
ต้ น ทุ น ในการซื้ อ สิ น ค้ า ทุ น ที่ ไ ด้ รั บ การเห็ น ชอบจาก MIDA (Qualifying Capital
Expenditure) ที่เกิดขึ้นภายใน 5 ปีแรก สามารถนามาใช้หักลดหย่อนจากรายได้
ในสัดส่วนไม่เกินร้อ ยละ 70 ของรายได้พึงประเมินในแต่ล ะปี และค่าใช้จ่ายที่ ยัง
ไม่ได้นามาหักค่าลดหย่อน จะสามารถสะสมไปใช้หักลดหย่อนในปีต่อๆ ไปได้
ทั้งนี้ นักลงทุนจะต้องเลือกรับสิทธิประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งจาก 2 รูปแบบข้างต้น
โดยทั้งนักลงทุนภายในประเทศและนักลงทุนต่างประเทศสามารถรับสิ ทธิ ประโยชน์ได้ภ ายใต้
เงื่อนไขเดียวกัน
ในขณะเดียวกัน นอกจากสิทธิประโยชน์ที่นักลงทุนอาจขอรับจาก MIDA แล้ว นักลงทุน
ยังอาจเลือกขอรับสิทธิประโยชน์จากหน่วยงานผู้พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ (Economic Corridor) ต่างๆ
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อันได้แก่ (1) East Coast Economic Region (2) Iskandar Malaysia (3) Northern Corridor Economic
Region (4) Sabah Development Corridor แ ล ะ (5) Sarawak Corridor of Renewable Energy
แทนสิทธิประโยชน์จาก MIDA ได้ หากนักลงทุนเห็นว่าสิทธิประโยชน์จากหน่วยงานผู้พัฒนาพื้นที่
เศรษฐกิจที่ต้องการจะลงทุน เป็นประโยชน์มากกว่าสิทธิประโยชน์ของ MIDA
นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ที่นักลงทุนจะได้รับจาก Pioneer Status และ Investment
Tax Allowance แล้ว รัฐบาลมาเลเซียยังให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมสาหรับอุตสาหกรรมที่ต้องการ
สนับสนุนเป็นพิเศษ ซึ่งมีครอบคลุมทุกภาคส่วน ทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร และภาคการ
บริการ
ในภาคอุตสาหกรรม มีกิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริม เช่น โครงการลงทุนที่ใช้เทคโนโลยี
ขั้นสูง (High Technology) โครงการลงทุนที่เป็นยุทธศาสตร์ของประเทศ โครงการลงทุนที่ส ร้าง
ความเชื่ อ มโยงภาคอุ ต สาหกรรมต่ า งๆ ( Industrial Linkage Programme: ILP) การผลิ ต
ส่วนประกอบและชิ้นส่วนยานยนต์ รวมทั้งธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับส่งเสริม เป็นต้น
โดยจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ทั้งหมดเป็นเวลา 5 ปี และการนาเข้าสินค้าทุนสามารถนามาหัก
ค่าใช้จ่ายได้ร้อยละ 60 (แต่ถ้าอยู่ในเขตที่รัฐบาลส่งเสริมพิเศษสามารถนามาหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมด
เป็นเวลา 5 ปี)
สาหรับการผลิตเครื่องจักรเฉพาะแบบ จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้และค่าใช้จ่ายใน
การนาเข้าสินค้าทุนทั้งหมด เป็นเวลา 5 ปี ส่วนการผลิตเครื่องจักรหนัก จะได้รับการลดหย่อนภาษี
เงินได้ร้อยละ 70 ของอัตราปกติ (สาหรับการลงทุนในเขตที่รัฐบาลส่ งเสริมพิเศษจะได้รั บ การ
ยกเว้นภาษีเงินได้ทั้งหมด) เป็นเวลา 5 ปี และการนาเข้าสินค้าทุนสามารถนามาหักค่าใช้จ่ายได้
ร้อยละ 60 (สาหรับการลงทุนในเขตที่รัฐบาลส่งเสริมพิเศษ สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมด) เป็น
เวลา 5 ปี
สาหรับภาคเกษตร กิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริม เช่น การผลิตและแปรรูปอาหารที่เป็น
โครงการใหม่และที่เป็นการขยายการลงทุนเพิ่มเติม โครงการผลิตอาหารฮาลาล การทาฟาร์มเลี้ยง
สัตว์ปีกที่ทันสมัย การปลูกไม้ยางพารา การส่งออกอาหาร ผลไม้ และดอกไม้ เป็นต้น จะได้รับการ
ยกเว้นภาษีเ งินได้บางส่ ว น โดยนาเงินได้เ พียงร้อ ยละ 30 ของเงินได้ทั้งหมดมาค านวณภาษี
เป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่มีผลผลิตออกจาหน่าย ส่วนการลงทุนในเขตที่รัฐบาลส่งเสริมพิเศษ
จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ทั้งหมด เป็นเวลา 5 ปี
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ในส่วนของภาคการบริการ บริการการท่องเที่ยว โรงแรมหรือโครงการท่องเที่ยวที่อยู่ใน
พื้ น ที่ ส่ ง เสริ ม พิ เ ศษ จะได้ รั บ ส่ ว นลดค่ า ใช้ จ่ า ยโฆษณาและประชาสั ม พั น ธ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วใน
ต่างประเทศ รวมถึงมีการยกเว้นภาษีบางรายการให้กับบริษัทท่องเที่ยวที่นานักท่องเที่ยวต่างชาติ
เข้าประเทศมากกว่า 500 คนต่อปี และการยกเว้นภาษีให้กับธุรกิจจัดการประชุมและการแสดง
สินค้า
นอกจากนี้ ยังมีสิ ทธิ ประโยชน์ที่เ ป็นรายละเอียดปลี กย่อ ยจาแนกตามประเภทธุ ร กิ จ
ภายใต้เงื่อนไขต่างๆ อีกมากมาย เช่น การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) การลงทุนในเขต
Multimedia Super Corridor (MSC) โครงการลงทุนด้านการสื่อสารและสารสนเทศ (ICT) การลงทุน
ด้านการเดินเรือและการขนส่ง เป็นต้น
4.2.1 นโยบายด้านการลงทุนที่สาคัญ
นอกจากสิทธิประโยชน์หลักอย่าง Pioneer status และ Investment Tax Allowance แล้ว
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งคือ นโยบายภูมิบุตร (Bumiputera)1
นโยบายภูมิบุตรเป็นนโยบายที่มาจากการที่ รัฐธรรมนูญมาเลเซีย มาตรา 153 ที่บัญญัติ
ให้ "ฐานะพิเศษ” แก่กลุ่มเชื้อชาติชาวมาเลย์ที่เป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ หรือที่เรียกว่า
"ภูมิบุตร” (Bumiputera) นโยบายดังกล่าวได้ให้สิทธิพิเศษทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยเหตุผลทาง
เชื้อ ชาติต าม "นโยบายเศรษฐกิ จใหม่" หรือ New Economic Policy (NEP) ซึ่งได้เ ริ่มต้นเมื่อ ปี
พ.ศ. 2513 โดยนโยบายภูมิบุตรได้กาหนดให้ต้องมีชาวภูมิบุตรถือหุ้นอย่างน้อยร้อยละ 30 ของหุ้น
ทั้งหมดในบริษัทมาเลเซีย เพื่อช่วยเหลือชาวภูมิบุตรให้มีความทัดเทียมด้านเศรษฐกิจ
อย่างไรก็ดี ในปี พ.ศ. 2552 รัฐบาลมาเลเซียได้ดาเนินการเปิดเสรีการค้า และการลงทุน
โดยได้เปลี่ยนแปลงข้อกาหนดในสาระสาคัญ ในประเด็นการซื้อกิจการโดยใช้ตราสารทางการเงิน
และการควบรวมกิจการ และในประเด็นข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าตลาดหลักทรัพย์ และ
การระดมทุนหลังเข้าตลาดหลักทรัพย์ โดยสาระสาคัญมีดังนี้

1

เป็นภาษามลายู โดย Bumiputera หมายถึง พลเมืองโดยกาเนิด หรือพลเมืองที่มีเชื้อสายมลายูในมาเลเซีย
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การซื้อกิจการโดยใช้ตราสารทางการเงิน และการควบรวมกิจการ
นโยบายการเปิ ด เสรี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การซื้ อ กิ จ การโดยใช้ ต ราสารทางการเงิ น และ
การควบรวมกิจการ ได้แก่
 ยกเลิ ก ข้อ ก าหนดสั ดส่ ว นผู้ ถื อ หุ้นร้อ ยละ 30 ของชาวภูมิบุต รในหุ้นทั้งหมดของ
บริ ษั ท ยกเว้ น ในบางภาคส่ ว นที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ Bank Negara Malaysia, Energy
Commission, Commercial Vehicles Licensing Board, National Water, Services
Commission, Malaysian Communication and Multimedia Commission ที่ ยั ง คง
ใช้ข้อกาหนดเดิม
ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าตลาดหลักทรัพย์และการระดมทุนหลังเข้าตลาดหลักทรัพย์
นโยบายสนับสนุนการเปิดเสรีเกี่ยวกับการระดมทุนครั้งแรกในการเข้าตลาดหลักทรัพย์
ได้แก่
 ยกเลิกข้อกาหนดสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 30 ของชาวภูมิบุตรในหุ้นทั้งหมดของ
บริษัท ยกเว้นในบางภาคส่วนที่สาคัญ และ
 จะต้องเสนอขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ (Free Float) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของหุ้น
ทั้งหมด และครึ่งหนึ่งของจานวนหุ้นต้องขายให้กับนักลงทุนชาวภูมิบุตร
ในการระดมทุนครั้งต่อไป มีข้อกาหนดใหม่ดังนี้
 ยกเลิกข้อกาหนดสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 30 ของชาวภูมิบุตรในหุ้นทั้งหมดของ
บริษัท ยกเว้นในบางภาคส่วนที่สาคัญ
 ไม่มีข้อ ก าหนดเกี่ ยวกั บ Free Float ยกเว้นในกรณี การซื้อ ธุ รกิจแบบย้อ นกลั บ
(Reverse Takeover) และในกรณีมีหุ้นใหม่ที่มีสิทธิควบคุมกิจการ
4.2.2 อุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริม
Malaysian Investment Development Authority (MIDA) มีการส่งเสริมการลงทุนและให้
สิทธิประโยชน์แก่กิจกรรมการลงทุนประเภทต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 4-1
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ตารางที่ 4-1 สรุปสิทธิประโยชน์ในการลงทุนจาก
Malaysian Investment Development Authority (MIDA)2
กิจกรรมการลงทุน
Pioneer Status
Invsetment Tax Allowance
กิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นการทั่วไป (ดูรายละเอียดประเภทกิจกรรมในหัวข้อ 4.2.2.1)
กิจกรรมการผลิต
ยกเว้นภาษีเงินได้ร้อยละ หักค่าใช้จ่ายสินค้าทุนร้อยละ 60
70 เป็นเวลา 5 ปี
เป็นเวลา 5 ปี โดยหักได้ไม่เกิน
ร้อยละ 70 ของรายได้สุทธิ
บริการด้านโลจิสติกส์ครบวงจร
ยกเว้นภาษีเงินได้ร้อยละ หักค่าใช้จ่ายสินค้าทุนร้อยละ 60
70 เป็นเวลา 5 ปี
เป็นเวลา 5 ปี โดยหักได้ไม่เกิน
ร้อยละ 70 ของรายได้สุทธิ
การอานวยความสะดวกและบริการห้องเย็นแบบ ยกเว้นภาษีเงินได้ร้อยละ หักค่าใช้จ่ายสินค้าทุนร้อยละ 60
ครบวงจร (Cold-Chain Facilities)
70 เป็นเวลา 5 ปี
เป็นเวลา 5 ปี โดยหักได้ไม่เกิน
ร้อยละ 70 ของรายได้สุทธิ
การออกแบบอุตสาหกรรม
ยกเว้นภาษีเงินได้ร้อยละ 70 เป็นเวลา 5 ปี
โรงแรม 1-5 ดาวบนฝั่งมาเลเซียตะวันตก และ
ยกเว้นภาษีเงินได้ร้อยละ หักค่าใช้จ่ายสินค้าทุนร้อยละ 60
โรงแรม 1-3 ดาวบนฝั่งมาเลเซียตะวันออก
70 เป็นเวลา 5 ปี
เป็นเวลา 5 ปี โดยหักได้ไม่เกิน
ร้อยละ 70 ของรายได้สุทธิ
โรงแรม 4-5 ดาวบนฝั่งมาเลเซียตะวันออก
ยกเว้นภาษีเงินได้ร้อยละ หักค่าใช้จ่ายสินค้าทุนร้อยละ 100
100 เป็นเวลา 5 ปี
เป็นเวลา 5 ปี และหักได้ร้อยละ
100 ของรายได้สุทธิ
โครงการท่องเที่ยว
ยกเว้นภาษีเงินได้ร้อยละ หักค่าใช้จ่ายสินค้าทุนร้อยละ 60
70 เป็นเวลา 5 ปี
เป็นเวลา 5 ปี โดยหักได้ไม่เกิน
ร้อยละ 70 ของรายได้สุทธิ
กิจกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง3
ยกเว้นภาษีเงินได้ร้อยละ หักค่าใช้จ่ายสินค้าทุนร้อยละ 60
 การออกแบบ พัฒนา และผลิต อุปกรณ์
100 เป็นเวลา 5 ปี
เป็นเวลา 5 ปี และหักได้ร้อยละ
อิเล็กทรอนิกส์และการคานวณขั้นสูง
100 ของรายได้สุทธิ
 อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์
 เทคโนโลยีชีวภาพ
2

นอกจากนี้ยังมีสิทธิประโยชน์จาก Income Tax Act 1967 ที่ให้การส่งเสริมกิจกรรม (1) Operational Headquartes (OHQ)
(2) International Procurement Centres (IPC) และ Regional Distribution Centres) (RDC) (3) อากาศยานและอวกาศยาน
(4) โรงเรียนนานาชาติและโรงเรียนเอกชน (5) Treasury Management Center (TMC) (6) สถานพยาบาล (7) การลงทุน
ภายในประเทศ (8) การควบรวมบริษทั มาเลเซียขนาดเล็ก และ (9) การซื้อบริษัทต่างชาติที่ใช้เทคโนโลยีขนั้ สูง ซึ่งมีรายละเอียด
ของสิทธิประโยชน์ทซี่ ับซ้อนเกินกว่าจะแจกแจงได้ในตาราง โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่
http://www.mida.gov.my/env3/uploads/IncentivesCompilation/MIDA/2013/AppIGIncenticesITA.pdf
3 ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.mida.gov.my/env3/uploads/IncentivesCompilation/MIDA/2013/AppIBHighTech.pdf
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กิจกรรมการลงทุน
 วัตถุดิบที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
 เทคโนโลยีพลังงานทางเลือก
 เหล็กและเหล็กกล้า
ธุรกิจขนาดเล็ก4





















กิจกรรมการเกษตร
การแปรรูปสินค้าเกษตร
ผลิตภัณฑ์ป่าไม้
การผลิตผลิตภัณฑ์ยาง
การผลิตน้ามันปาล์มและผลิตภัณฑ์
การผลิตสารเคมีและผลิตภัณฑ์ยา
การผลิคไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้
การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
การผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกส์
การผลิตผลิตภัณฑ์จากเหล็กและเหล็กกล้า
อุตสาหกรรมสนับสนุน
การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
การผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร
การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
การผลิตเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
การผลิตเกม
การผลิตของที่ระลึก
การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
กิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริมเป็นพิเศษ5
 เครื่องจักรและอุปกรณ์
 เครื่องจักรเฉพาะทางและอุปกรณ์
 ผลิตภัณฑ์ชีวมวลจากปาล์มน้ามัน
 พลังงานทดแทน
 บริการอนุรักษ์พลังงาน

Pioneer Status

Invsetment Tax Allowance

ยกเว้นภาษีเงินได้ร้อยละ
100 เป็นเวลา 5 ปี

หักค่าใช้จ่ายสินค้าทุนร้อยละ 60
เป็นเวลา 5 ปี และหักได้ร้อยละ
100 ของรายได้สุทธิ

ยกเว้นภาษีเงินได้ร้อยละ
100 เป็นเวลา 10 ปี

หักค่าใช้จ่ายสินค้าทุนร้อยละ 100
เป็นเวลา 5 ปี และหักได้ร้อยละ
100 ของรายได้สุทธิ

4

ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 500,000 ริงกิต และมีสัดส่วนผูถ้ ือหุน้ สัญชาติมาเลเซียอย่างน้อยร้อยละ 60 หรือทุนจดทะเบียนเกิน
500,000 ริงกิต แต่ไม่เกิน 2,500,000 ริงกิต และมีผู้ถอื หุ้นสัญชาติมาเลเซียทั้งหมด ดูรายละเอียดได้ที่
http://www.mida.gov.my/env3/uploads/IncentivesCompilation/MIDA/2013/AppICSmallScale.pdf
5 ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.mida.gov.my/env3/uploads/IncentivesCompilation/MIDA/2013/AppIDSelected.pdf
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กิจกรรมการลงทุน
การนาผลกาไรกลับมาลงทุนซ้า6
ยาง ปาล์มน้ามัน และไม้

Pioneer Status
ยกเว้นภาษีเงินได้ร้อยละ
70 เป็นเวลา 5 ปี

การแปรรูปอาหาร

ยกเว้นภาษีเงินได้ร้อยละ
70 เป็นเวลา 5 ปี

การวิจัยและพัฒนาตามสัญญา (บริการวิจยั และ
พัฒนาสาหรับบริษัททีไ่ ม่ใช่บริษทั ในเครือ)

ยกเว้นภาษีเงินได้ร้อยละ
100 เป็นเวลา 5 ปี

บริษัทวิจัยและพัฒนา (บริการวิจัยและพัฒนา
สาหรับบริษัทในเครือ)

-

การวิจัยและพัฒนาภายในบริษทั

-

ธุรกิจโรงแรม

-

โครงการท่องเที่ยว

-

ผลิตภัณฑ์ชวี มวลจากปาล์มน้ามัน

ยกเว้นภาษีเงินได้ร้อยละ
100 เป็นเวลา 10 ปี

การอานวยความสะดวกและบริการห้องเย็นแบบ
ครบวงจร

ยกเว้นภาษีเงินได้ร้อยละ
70 เป็นเวลา 5 ปี

6
7
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Invsetment Tax Allowance
หักค่าใช้จ่ายสินค้าทุนร้อยละ 60
เป็นเวลา 5 ปี โดยหักได้ไม่เกิน
ร้อยละ 70 ของรายได้สุทธิ
หักค่าใช้จ่ายสินค้าทุนร้อยละ 60
เป็นเวลา 5 ปี โดยหักได้ไม่เกิน
ร้อยละ 70 ของรายได้สุทธิ
หักค่าใช้จ่ายสินค้าทุนร้อยละ 100
เป็นเวลา 10 ปี โดยหักได้ไม่เกิน
ร้อยละ 70 ของรายได้สุทธิ
หักค่าใช้จ่ายสินค้าทุนร้อยละ 100
เป็นเวลา 10 ปี โดยหักได้ไม่เกิน
ร้อยละ 70 ของรายได้สุทธิ
แต่บริษทั ในเครือที่รบั บริการจะไม่
สามารถใช้สิทธิหักค่าใช้จ่ายใน
การว่าจ้างให้วิจยั และพัฒนาเป็น
สองเท่าได้7
หักค่าใช้จ่ายสินค้าทุนร้อยละ 50
เป็นเวลา 10 ปี โดยหักได้ไม่เกิน
ร้อยละ 70 ของรายได้สุทธิ
หักค่าใช้จ่ายสินค้าทุนร้อยละ 60
เป็นเวลา 5 ปี โดยหักได้ไม่เกิน
ร้อยละ 70 ของรายได้สุทธิ
หักค่าใช้จ่ายสินค้าทุนร้อยละ 60
เป็นเวลา 5 ปี โดยหักได้ไม่เกิน
ร้อยละ 70 ของรายได้สุทธิ
หักค่าใช้จ่ายสินค้าทุนร้อยละ 100
เป็นเวลา 5 ปี และหักได้ร้อยละ
100 ของรายได้สุทธิ
หักค่าใช้จ่ายสินค้าทุนร้อยละ 60
เป็นเวลา 5 ปี โดยหักได้ไม่เกิน
ร้อยละ 70 ของรายได้สุทธิ

ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.mida.gov.my/env3/uploads/IncentivesCompilation/MIDA/2013/AppIEreinvestment.pdf
บริษัทที่ว่าจ้างบริษัทวิจัยและพัฒนาตามสัญญา หรือว่าจ้างบริษัทวิจัยและพัฒนาที่ไม่ได้อยู่ในเครือ จะสามารถหักค่าใช้จ่ายในการ
ว่าจ้างได้เป็นสองเท่า
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กิจกรรมการลงทุน
Pioneer Status
Invsetment Tax Allowance
กิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริมภายใต้ Promotion of Investment Act (PIA) 19868
โครงการยุทธศาสตร์ของประเทศที่มมี ูลค่าเงิน
ยกเว้นภาษีเงินได้ร้อยละ หักค่าใช้จ่ายสินค้าทุนร้อยละ 100
ลงทุนสูงและใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
100 เป็นเวลา 10 ปี
เป็นเวลา 5 ปี และหักได้ร้อยละ
100 ของรายได้สุทธิ
การผลิตอาหารฮาลาล
หักค่าใช้จ่ายสินค้าทุนร้อยละ 100
เป็นเวลา 5 ปี และหักได้ร้อยละ
100 ของรายได้สุทธิ
การวิจัยและพัฒนาตามสัญญา
ยกเว้นภาษีเงินได้ร้อยละ หักค่าใช้จ่ายสินค้าทุนร้อยละ 100
100 เป็นเวลา 5 ปี
เป็นเวลา 10 ปี โดยหักได้ไม่เกิน
ร้อยละ 70 ของรายได้สุทธิ
บริษัทวิจัยและพัฒนา
หักค่าใช้จ่ายสินค้าทุนร้อยละ 100
เป็นเวลา 10 ปี โดยหักได้ไม่เกิน
ร้อยละ 70 ของรายได้สุทธิ
แต่บริษทั ในเครือที่รบั บริการจะไม่
สามารถใช้สิทธิหักค่าใช้จ่ายใน
การว่าจ้างให้วิจยั และพัฒนาเป็น
สองเท่าได้9
การวิจัยและพัฒนาภายในบริษทั
หักค่าใช้จ่ายสินค้าทุนร้อยละ 50
เป็นเวลา 10 ปี โดยหักได้ไม่เกิน
ร้อยละ 70 ของรายได้สุทธิ
ศูนย์ฝึกอบรมทางเทคนิคหรืออาชีวะ
หักค่าใช้จ่ายสินค้าทุนร้อยละ 100
เป็นเวลา 10 ปี โดยหักได้ไม่เกิน
ร้อยละ 70 ของรายได้สุทธิ
การใช้ประโยชน์จากผลการวิจัยและพัฒนาของ
ยกเว้นภาษีเงินได้ร้อยละ
สถาบันวิจยั ภาครัฐ
100 เป็นเวลา 10 ปี และ
บริษัทแม่สามารถนา
ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการลงทุน
ในบริษัทที่ใช้ประโยชน์
จากผลการวิจยั ดังกล่าว
ไปใช้หักภาษีได้ทั้งหมด
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลจาก Malaysian Investment Development Authority

8
9

ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.mida.gov.my/env3/uploads/IncentivesCompilation/MIDA/2013/AppIFSpecificSections.pdf
บริษัทที่ว่าจ้างบริษัทวิจัยและพัฒนาตามสัญญา หรือว่าจ้างบริษัทวิจัยและพัฒนาที่ไม่ได้อยู่ในเครือ จะสามารถหักค่าใช้จ่ายในการ
ว่าจ้างได้เป็นสองเท่า
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กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเป็นการทั่วไป
ประเภทกิ จกรรม/โครงการ/ผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ อ ยู่ใ นข่า ยที่ได้ รับการส่ งเสริ มเป็ นการทั่ ว ไป
ภายใต้ Promotion of Investment Act 1986 เป็นดังแสดงในตารางที่ 4-2
ตารางที่ 4-2 ผลิตภัณฑ์/กิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเป็นการทั่วไป
รายการ
I
1.
II
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
III
1.
2.
3.

IV
1.

ผลิตภัณฑ์/กิจกรรมทีไ่ ด้รับการส่งเสริมการลงทุน
การผลิตทางการเกษตร (Agricultural Production)
อุตสาหกรรมไม้ดอก (Floriculture)
การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (Processing of Agricultural Produce)
ช็อกโกแลตและขนมขบเคี้ยวทาจากช็อกโกแลต
ผัก หัว หรือรากผัก และผลไม้
ผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์
ผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุเหลือใช้หรือผลพลอยได้ทางการเกษตร
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้า (Aquatic Product)
อาหารสาหรับสัตว์น้า (Aquacultyre Feed)
สิ่งสกัดจากพืชสาหรับอุตสาหกรรมเภสัชกรรม น้าหอม เครื่องสาอางหรืออาหารและน้ามันหอม
(Essentials Oils)
เครื่องปรุงประกอบอาหาร (Food Supplements)
สารประเภท เครื่องปรุงแต่ง เครื่องปรุงกลิ่น สีประกอบอาหารและเครื่องปรุงแต่งเฉพาะ
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง
ยางรถตักดิน ยางรถทางการเกษตร ยางรถงานอุตสาหกรรม ยางรถเกี่ยวกับการค้า ยาง
รถจักรยานยนต์ และยางสาหรับเครื่องบิน
ผลิตภัณฑ์จากน้ายาง
ถุงมือยางนิรภัย/ถุงมือยางงานพิเศษ
ผลิตภัณฑ์จากยางแห้ง
สายคาดทั้งหลาย(Belting)
สายยาง ท่อ หลอด (Hoses, Pipe, Tubing)
แบบยาง (Rubber profiles)
ตรายาง (Seals), ประเก็น (Gasket) วงแหวนบุรองกันรั่ว (Washers) ประเก็นวงแหวน (Packings)
วงแหวน (Ring) แผ่นยางรอง (Rubber linings)
แผนยางกันกระเทือน (Anti-vibration) ยางลดแรงกระแทก และยางกันเสียง (Damping and sound
insulation products)
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากน้ามันปาล์มและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง (derivatives)
น้ามันจากพืช (Oleochemicals) หรืออุตสาหกรรมต่อเนื่อง (Oleochemicals derivatives)
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รายการ
ผลิตภัณฑ์/กิจกรรมทีไ่ ด้รับการส่งเสริมการลงทุน
2.
อาหารเสริม (Nutraceuticals) ทีใ่ ช้ส่วนประกอบน้ามันปาล์มหรือน้ามันจากเมล็ดปาล์มเป็น
ส่วนประกอบ (Constituent of palm oil or palm kernel oil)
3.
ผลิตภัณฑ์อาหารที่ใช้น้ามันปาล์มเป็นวัตถุดิบและส่วนผสม
ผลิตภัณฑ์แทนไขมันสัตว์เฉพาะอย่าง (Specialty animal fat replacer)
มายองเนสและน้าสลัดที่ใช้น้ามันปาล์มเป็นส่วนประกอบ
ผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้แทนนมหรือกะทิ (Milk or coconut powder substitute)
น้ามันปาล์มสีแดงและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (Red palm oil and related products)
ส่วนประกอบอาหารทีใ่ ช้น้ามันปาล์มเป็นส่วนผสม
ผลิตภัณฑ์จากการดัดแปลง (Interesterified) น้ามันปาล์มหรือน้ามันเมล็ดปาล์ม
เนยเทียม (Margarine) เนยเหลว (Vanaspati) Shortening (น้ามันหรือเนยทีท่ าให้ขนมกรอบ) หรือ
ผลิตภัณฑ์ไขมันอื่นจากโรงงานอุตสาหกรรม
สิ่งที่ใช้แทนเนยโกโก้ (Cocoa butter replacers) สิ่งที่ใช้แทนเนยโกโก้ (Cocoa butter substitutes)
สิ่งที่เทียบเท่าเนยโกโก้ (Cocoa butter equivalent) (Palm mid-fraction) หรือน้ามันพืชเพื่องาน
จาเพาะ (Special olein)
4.

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก
กากเมล็ดปาล์ม (palm kernel cake)
น้าทิ้ง จากโรงหีบน้ามันปาล์ม (Palm oil mill effluent)
กากชีวภาพจากปาล์ม (palm biomass)

V
1.
2.
VI
1.
2.
3.
VII
1.
2.
VIII
1.

อุตสาหกรรมเคมีและปิโตรเคมี
สารเคมีอันเนื่องมาจากหรือเตรียมมาจากแหล่งอินทรีย์หรืออนินทรีย์
ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเคมี
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เภสัชกรรมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ผลิตผลเพื่อใช้ทางเภสัชกรรมหรือเภสัชกรรมชีวภาพ (Pharmaceuticals or biopharmaceuticals)
อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ (Nutraceuticals)
จุลินทรีย์ (Microbials) และ โปรไบโอติค (Probiotics -จุลินทรียท์ ี่มีประโยชน์)
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้ไม้เป็นวัตถุดิบ
การออกแบบ พัฒนาและผลิตเฟอร์นิเจอร์ทาด้วยไม้
การทาผลิตภัณฑ์จากไม้ ยกเว้นไม้อัด
อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษและแผ่นกระดาษแข็ง
กระดาษลูกฟูก กระดาษลูกฟูกทาจากเยื่อทีใ่ ช้ซ้า (Test Liner) หรือกระดาษลูกฟูกทาจากเยื่อใหม่
(Kraft Liner) กระดาษกล่องที่ทาจากเยื่อใหม่โดยวิธขี อง Kraft (Kraft Paper)
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รายการ
ผลิตภัณฑ์/กิจกรรมทีไ่ ด้รับการส่งเสริมการลงทุน
IX
อุตสาหกรรมใช้ปอ (Kenaf) เป็นวัตถุดิบ
1.
ผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้ปอ (Kenaf) เป็นวัตถุดิบ เช่น อาหารสัตว์ ใยป่านหรือการทาใยป่านให้เป็นผง
(Particle) แผ่นกระดานหรือผลิตภัณฑ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ (Reconstituted panel board or
products) (เช่น กระดานอัด ใยแผ่นอัดความหนาแน่นปานกลาง) และผลิตภัณฑ์ทที่ าด้วยปอ
X
อุตสาหกรรมสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
1.
เส้นใยธรรมชาติหรือเส้นใยสังเคราะห์
2.
เส้นด้ายทาจากเส้นใยธรรมชาติหรือสังเคราะห์
3.
ผ้าทอ
4.
ผ้าถัก
5.
ผ้าที่ไม่ใช่ผ้าทอ (Non-woven fabrics)
6.
การทาผ้าตกแต่ง (Finishing) ได้แก่ การกัดสี การย้อมและการพิมพ์ดอก
7.
เสื้อผ้าสาเร็จรูปและเครื่องประดับ (Apparel)
8.
สิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอเกี่ยวกับด้านเทคนิคและสิ่งทอที่ออกแบบเพื่อทาหน้าที่เฉพาะอย่าง
(Technical and functional textiles)
XI
อุตสาหกรรมทีใ่ ช้ดินเหนียว ทราย เป็นวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์แร่ที่ไม่ใช่โลหะ
1.
วัสดุทนไฟชนิดมีอลูมินาสูงหรือธรรมดา (High alumina or basic refractories)
2.
เครื่องใช้ในห้องแล็บ เครื่องใช้ทางเคมี หรือเครื่องใช้ทางอุตสาหกรรม
3.
เพชรเทียม
4.
แก้วเจียรนัยหรือใช้เบ้าหลอม เช่น อิฐ แผ่นกระเบื้อง แผ่นหนา (Slab) ลูกปราย (Pallet) บล๊อคและ
แผ่นสี่เหลี่ยมสาหรับปูพื้น (Paving blocks and squares)
5.
ดินเหนียวแร่ซงึ่ สามารถดูดซึมได้ (Absorbent mineral clay)
6.
ผลิตภัณฑ์หินอ่อนและแกรไนต์
7.
แผ่นป้าย (panels), กระดาน แผ่นกระเบื้อง บล๊อค หรือวัสดุที่คล้ายกันซึ่งทาด้วยเส้นใยธรรมชาติหรือ
สังเคราะห์ ผสมกับซีเมนต์ ปูนปลาสเตอร์หรือวัสดุแร่อื่นเป็นตัวเชื่อม
XII
อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า
1.
ท่อนเหล็ก หรือบลูม (Blooms) หรือแผ่นเหล็กกล้า (Slabs)
2.
เหล็กกล้าขึ้นรูป หรือชิ้นส่วน ต่างๆ มีความสูงเกิน 200 มิลลิเมตร
3.
แผ่นจานและแผ่นรีด (Plates and sheets) แผ่นม้วน (Coils) ห่วง (Hoops) หรือเหล็กเส้น (Strips)
ทาด้วยเหล็กกล้า ขดลวดม้วนร้อน (Hot rolled) ขดลวดม้วนเย็น (Cold rolled) หรือ ขดลวดลดความ
เย็น (Cold reduced)
4.
ท่อเหล็กกล้าไม่มตี ะเข็บ (Seamless steel pipe)
5.
เหล็กผสมแมงกานีส (Ferromanganese) ซิลิคอนผสมแมงกานีส (Silicon Manganese) หรือ เหล็ก
ผสมแมงกานีส (Ferrosilicon)
6.
แผ่นหรือขดม้วนเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีด้วยวิธีการอิเล็กทรอไลต์ (Electrolytic galvanised steel
sheet or coil)
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รายการ
ผลิตภัณฑ์/กิจกรรมทีไ่ ด้รับการส่งเสริมการลงทุน
XIII
อุตสาหกรรมโลหะที่ไม่ใช่เหล็กและผลิตภัณฑ์
1.
ก้อน ท่อน หรือชิ้น ของโลหะเบือ้ งต้น ที่ไม่ใช่เหล็ก หรือตะกั่ว (Primary ingots, billets and slabs of
non-ferrous metals other than tin)
2.
แท่ง (Bars) ท่อน (Rods) รูปทรง หรือชิ้นส่วนต่างๆ ของโลหะทีไ่ ม่ใช่เหล็ก ยกเว้น ท่อนทองแดง EC
(EC copper rods)
3.
แผ่นจานและแผ่น (Plates and sheets) ขดลวด ห่วง หรือเส้น ทาด้วยโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
4.
ท่อหรือหลอดทาด้วยโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก (Pipe or tubes of non-ferrous metals)
5.
แผง (Panel) ทาด้วยอลูมิเนียมผสม (Aluminum composite panel)
XIV
อุตสาหกรรมทาเครื่องจักรหรือส่วนประกอบของเครื่องจักร
1.
เครื่องจักรหรือเครื่องมือพิเศษสาหรับอุตสาหกรรมเฉพาะ (Specialised machinery or equipment
for specific industry)
2.
เครื่องจักรหรือเครื่องมือเกี่ยวกับเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
3.
เครื่องจักรหรือเครื่องมือสาหรับอุตสาหกรรมทัว่ ไป
4.
ต้นแบบ (Module) สาหรับเครื่องจักรหรือเครื่องมือ และชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบทางอุตสาหกรรม
(Industrial parts or components)
5.
เครื่องจักรหรือเครื่องมือสาหรับงานโลหะ
6.
ปรับปรุงสมรรถนะหรือซ่อมแซมเครื่องจักรหรือเครื่องมือ รวมทั้งเครื่องจักรขนาดใหญ่ ให้อยู่ในสภาพ
ที่ดีขึ้น
XV
ผลิตภัณฑ์หรือบริการสนับสนุน
1.
การหล่อโลหะ (Metal castings)
2.
การตีขึ้นรูปโลหะ (Meal forging)
3.
วิศกรรมแต่งผิวโลหะ (Surface engineering)
4.
การกลึง การยึด และติดตัง้ (Machining, jigs and fixtures)
5.
เบ้าหลอม เครื่องมือและแบบชิ้นงาน (Moulds, tools and dies)
6.
การชุบด้วยไฟฟ้าหรือการใช้ความร้อนปรับคุณภาพโลหะ (Heat treatment)
XVI
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์, ส่วนประกอบและชิ้นส่วนด้านไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ และบริการที่
เกี่ยวข้อง
1.
Semiconductor
การผลิตแผ่นเวเฟอร์ (Wafer fabrication)
การประกอบเซมิคอนดักเตอร์ (Semiconductor assembly)
เซมิคอนดัคเตอร์ และส่วนประกอบ (Semiconductor and parts):
วัสดุผสมที่ก้าวหน้า (Advanced substrate)
วัสดุที่ใช้บัดกรี (Solder materials)
แผ่นตัวติดเชื่อม (Bond pads)
เครื่องมือเกี่ยวกับ Semiconductor
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ต้วบรรจุเวเฟอร์ (Wafer carriers)
ต้วบรรจุแผงวงจร (Integrated circuit (IC) carriers)
Photomask และ mask blank
การบริการที่เกี่ยวข้องกับ Semiconductor
การเตรียม Diesor wafer level preparation
การทดสอบแผงวงจรไอซี (Integrated circuit (IC) testing)
การทดสอบหรือจาแนกประเภทแผ่นเวเฟอร์ (Wafer probing or sorting)
Wafer bumping
ผลิตภัณฑ์ประเภทจอแสดงผลแบบก้าวหน้าและชิ้นส่วน (Advanced display products and parts)
ผลิตภัณฑ์ประเภทจอแสดงผลแบบก้าวหน้า (Advanced display products)
ผลิตภัณฑ์ประเภทชุดจอแสดงผล (Advanced display module)
ระบบให้แสงหลังจอ (Backlighting)
ผลิตภัณฑ์ ระบบและอุปกรณ์ (Device) ทางเทคโนโลยีคมนาคมข้อมูลและสื่อสาร (ICT)
ผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ (Device) เกี่ยวกับ Digital convergence
ระบบหรืออุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบันเทิงหรือข่าวสารการบันเทิง (Infotainment products) ระบบดิจติ อล
ทีวีระบบดิจิตอล
ระบบภาพยนตร์ในบ้านระบบดิจิตอลหรือผลิตภัณฑ์
เครื่องบันทึกหรือเครื่องเล่นเครือ่ งเสียง หรือวีดโิ อ หรือภาพ
เครื่องมือ ระบบ อุปกรณ์ หรือ ส่วนประกอบ เกี่ยวกับวิชชุอิเล็กทรอนิกส์ (Optoelectronics)
อุปกรณ์ (Device) หรือส่วนประกอบเกี่ยวกับแสง (Photonics)
เครื่องมือหรือระบบ (Equipment or systems), อุปกรณ์ (Device) หรือส่วนประกอบเกี่ยวกับออปโต
อิเล็กทรอนิกส์ (Optoelectronics)
ใยแก้วนาแสง (Optical fibre) หรือ ผลิตภัณฑ์เกีย่ วกับใยแก้วนาแสง (Optical fibre)
ระบบหรืออุปกรณ์ติดตาม (tracking) หรือระบบความปลอดภัย (Security system)
เครื่องมือหรือระบบหรืออุปกรณ์ ช่วยในการบันทึกหรือจา (Recognition) หรือรวบรวม (Synthesis)
เกี่ยวกับเสียง หรือรูปแบบหรือสิง่ ที่เห็น
เครื่องมือหรือระบบหรืออุปกรณ์เกี่ยวกับการนาทางไปยังที่ต่างๆ (navigation) และการติดตาม
(tracking) ทางอิเล็คทรอนิกส์
ระบบหรืออุปกรณ์ จับและจาแนกความถี่คลื่นวิทยุ (RFID)
ส่วนประกอบทางอิเล็คทรอนิกส์
แผงวงจรไฟฟ้าแบบหลายชั้นหรือปรับเปลี่ยนแบบได้ (multilayer or flexible printed board)
การเชื่อมต่อแบบด้วยวิธีขั้นสูง
เครื่องมือ ผลิตภัณฑ์ ระบบ อุปกรณ์หรือส่วนประกอบเกี่ยวกับพลังงานทางเลือก
เซลหรือแผง หรือ module หรือ ระบบแสงอาทิตย์ (Solar cells or panels or module or system)
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9.
10.

XVII
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2.
XVIII
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อุปกรณ์หรือแบตเตอรี่ที่อัดประจุไฟฟ้าได้ใหม่ (Rechargeable batteries or storage system)
อุปกรณ์แปลงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง (Fuel cell)
อุปกรณ์การติดตั้งแสงสว่างแบบประหยัดพลังงาน
ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า
เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าโดยไม่ขาดตอน (Uninterruptible Power Supplies; UPS)
เครื่องแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับ (Inverters) หรือ เครื่องปรับความถี่กระแสสลับ
(Converters)
อุตสาหกรรมอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนเกี่ยวกับวิชาชีพ การแพทย์ วิทยาศาสตร์และการวัดหาค่า
อุปกรณ์หรือเครื่องมือและชิ้นส่วน หรือส่วนประกอบ/สิ่งประกอบที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์
ศัลยกรรม ทันตแพทย์หรือสัตวแพทย์
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ในการทดลอง การวัดค่า หรือห้องแล็บ
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก
แผ่นฟิล์มหรือแผ่นพลาสติกชนิดพิเศษ
ผลิตภัณฑ์ระบบธรณี (Geosystem)
ผลิตภัณฑ์วิศวกรรมพลาสติก (Engineering Plastic)
การหล่อหลอมผลิตภัณฑ์ภายในห้องปลอดเชื้อ (Clean room conditions)
ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ (Biopolymer)
เครื่องมือและอุปกรณ์เกี่ยวกับการป้องกัน
ถุงมือนิรภัยผลิตโดยการเคลือบหรือถัก (Coated or knitted gloves)
กระจกนิรภัยระดับขีปณาวุธผลิตโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (Advanced ballistic protection glass)
อุปกรณ์ปอ้ งกันการหกล้ม
อุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้อง
การบริการด้านโลจิสติกส์ครบวงจร
การอานวยความสะดวกบริการห้องเย็นแบบครบวงจร (Cold Chain facilities) ต่อผลิตภัณฑ์อาหาร
การบริการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ (Sterilisation) โดยใช้ระบบก๊าซหรือพลังงานรังสี
การจัดการสิ่งแวดล้อม
การรีไซเคิลน้าเสีย
ของเสียที่เป็นพิษและไม่เป็นพิษ
สารเคมี
ยางที่นามาใช้ใหม่ (Reclaimed rubber)
การบริการด้านออกแบบอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว
การจัดตั้งโรงแรมในระดับราคาถูกและราคาปานกลาง (จนถึงระดับโรงแรมสามดาว)
การจัดตั้งโรงแรมในระดับ 4 และ 5 ดาว
การขยายและพัฒนาโรงแรมทีม่ อี ยู่แล้วให้ทันสมัยขึ้น
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การจัดตั้งโครงการท่องเที่ยว
การขยายและพัฒนาโครงการการท่องเที่ยวที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยขึ้น
การจัดตั้งแคมป์นันทนาการ
การจัดตั้งศูนย์การประชุม
อื่นๆ
ผลิตภัณฑ์หรือเครื่องมือด้านการกีฬา
เครื่องประดับทาด้วยโลหะมีค่า
เครื่องประดับเพชรพลอยปลอมที่ใส่เพื่อความสวยงาม (costume jewelry)
ผลิตภัณฑ์หบี ห่อและเครื่องใช้ในบ้าน ซึ่งใช้แล้วทิง้ (disposable) จากวัสดุสามารถย่อยสลายทาง
ชีวภาพ

ที่มา: Promotion of Investment Act 1986

กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในเขตอุตสาหกรรม/ เขตเศรษฐกิจพิเศษ
 เขตเศรษฐกิ จ ชายฝั่ ง ตะวั น ออก (East Coast Economic Region: ECER) –
ครอบคลุมพื้นที่ 3 รัฐ ได้แก่ รัฐกลันตัน (Kelantan) รัฐตรังกานู (Trengganu) และ
รัฐปะหัง (Pahang) และพื้นที่ Mersing ซึ่งเป็นเขตหนึ่งทางตอนบนของรัฐยะโฮร์
(Johor) โดยเน้นการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมหลัก 5 กลุ่ม ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิต
(Manufacturing) อุตสาหกรรมการผลิตน้ามัน ก๊าซธรรมชาติ และปิโตรเคมี (Oil,
Gas and Petrochemical) อุ ต สาหกรรมการเกษตร (Agriculture) อุ ต สาหกรรม
การท่องเที่ยว (Tourism) และภาคการศึกษา (Education)
 ระเบียงเศรษฐกิจซาราวัก (Sarawak Corridor of Renewable Energy: SCORE) –
ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ใ นภู มิ ภ าคตอนกลางของมาเลเซี ย โดยเน้ น การเร่ ง รั ด การ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชากรใน
ซาราวัก โดยอุตสาหกรรมหลักที่ให้ความสาคัญของเขตนี้คือ อุตสาหกรรมเหล็ก
อลูมิเนียม กระจก น้ามัน น้ามันปาล์ม ประมง ปศุสัตว์ ไม้ วิศวกรรมทางทะเล และ
ท่องเที่ยว
 ระเบียงเศรษฐกิจซาบาห์ (Sabah Development Corridor: SDC) – ครอบคลุมพื้นที่ใน
รัฐซาบาห์ทั้งหมด โดยมุ่งเน้นการพัฒนาในอุตสาหกรรมหลัก อันได้แก่ อุตสาหกรรม
การแปรรูปน้ามันปาล์ม อุตสาหกรรมน้ามัน ก๊าซ และพลังงาน ตลอดจนสนับสนุน
อุตสาหกรรมการบริการการท่องเที่ยว โลจิสติกส์ และการศึกษาขั้นสูง
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 เขตเศรษฐกิ จ ทางตอนเหนื อ (Northern Corridor Economic Region: NCER) –
ครอบคลุมพื้นที่ 4 รัฐ ได้แก่ รัฐปีนัง ปะลิส เกดะห์ และภาคเหนือของรัฐเประ โดย
เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมหลัก 4 กลุ่ม ได้แก่ อุตสาหกรรมด้านเครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electrical & Electronics: E&E) ด้ า นการเกษตร ด้ า นการ
ท่อ งเที่ยว และด้านเทคโนโลยีชีว ภาพ และอุต สาหกรรมบริการการศึ กษา และ
บริการโลจิสติกส์
 เขตเศรษฐกิจพิเศษอิสกันดาร์ (Iskandar Development Region: IDR) – ครอบคลุม
พื้นที่ในรัฐยะโฮร์ (Johor) โดยต้องการให้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและเมืองท่า
พาณิชย์ โดยมุ่งเน้นการดึงดูดนักลงทุนในอุตสาหกรรม 9 สาขา ได้แก่ บริการด้าน
สุ ข ภาพ (Healthcare Services) บริ ก ารทางการศึ ก ษา (Educational Services)
บริ ก ารที่ ป รึ ก ษาด้ า นการเงิ น (Financial Advisory and Consulting Services)
บริการขนส่งและโลจิสติกส์ (Logistics Services) การท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวเนื่อง
(Tourism and Related Activities) อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
(Electrical & Electronics) อุตสาหกรรมอาหารและอาหารเกษตรแปรรูป (Food &
Agroprocessing) อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและน้ามันและก๊าซธรรมชาติ (Petrochemicals
and Oil & Gas) และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries)
กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากหน่วยงานอื่นๆ ที่น่าสนใจ
นอกจากการส่งเสริมการลงทุนโดย MIDA และหน่วยงานพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษข้างต้น
แล้ว ยังมีหน่วยงานอื่นๆ ในมาเลเซียที่ให้การส่งเสริมการลงทุนในสาขาต่างๆ ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 4-3
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ตารางที่ 4-3 สรุปสิทธิประโยชน์ในการลงทุนจากหน่วยงานอื่นๆ ที่น่าสนใจ
หน่วยงาน
Multimedia Development
Corporation (MDeC)10

กิจกรรมการลงทุน
บริการด้าน ICT &
Multimedia

Malaysian Biotechnology
Corporation Sdn Bhd
(Biotech Corp)11

เทคโนโลยีชีวภาพ

Halal Industry
Development Corporation
(HDC)12

อุตสาหกรรมฮาลาล

สิทธิประโยชน์
Pioneer Status (ร้อยละ 100) เป็นเวลา 10 ปี หรือ Investment
Tax Allowance เป็นเวลา 5 ปี และยกเว้นอากรนาเข้าอุปกรณ์
Multimedia (และสิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช้ภาษีอื่นๆ)
Pioneer Status (ร้อยละ 100) เป็นเวลา 10 ปี (5 ปีหากขยาย
การลงทุน) หรือ Investment Tax Allowance (ร้อยละ 100) เป็น
เวลา 5 ปี นอกจากนีย้ ังได้รับการลดอัตราภาษีเหลือร้อยละ 20
หลังจากที่ระยะเวลาข้างต้นหมดลง รวมถึงการยกเว้นอากร
นาเข้า และสิทธิในการหักค่าใช้จา่ ยอื่นๆ (และยังมีสิทธิได้รับการ
สนับสนุนเงินทุนในการขยายการลงทุน)
ผู้ประกอบการสวนอุตสาหกรรมฮาลาล: Pioneer Status (ร้อยละ
100) เป็นเวลา 10 ปี หรือ Investment Tax Allowance (ร้อยละ
100) เป็นเวลา 5 ปี และยกเว้นอากรนาเข้าและภาษีขายสาหรับ
อุปกรณ์ห้องเย็น
ผู้ประกอบธุรกิจฮาลาล: Investment Tax Allowance (ร้อยละ
100) เป็นเวลา 10 ปี หรือยกเว้นภาษีจากมูลค่าการส่งออกเป็น
เวลา 5 ปี และยกเว้นอากรนาเข้าและภาษีขายสาหรับวัตถุดิบ
และสามารถหักค่าใช้จ่ายในการรับรองมาตรฐานระหว่างประเทศ
ได้เป็นสองเท่า
ผู้ประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ฮาลาล: Pioneer Status (ร้อยละ 100)
เป็นเวลา 5 ปี หรือ Investment Tax Allowance (ร้อยละ 100)
เป็นเวลา 5 ปี และยกเว้นอากรนาเข้าและภาษีขายสาหรับ
อุปกรณ์ห้องเย็น

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลจาก Malaysian Investment Development Authority

4.2.3 เขตอุตสาหกรรม เขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตส่งเสริมการส่งออก/เขตส่งเสริม
การค้าเสรี
ในมาเลเซีย รัฐบาลได้สนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตในมาเลเซียผ่านการให้สิทธิพิเศษ
ทางภาษีในรูปแบบต่างๆ ซึ่งกระบวนการส่งเสริมการผลิตที่สาคัญอย่างหนึ่ง คือการส่งเสริมการ

10

ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.mida.gov.my/env3/uploads/IncentivesCompilation/MDEC/2013/AppII.pdf
ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.mida.gov.my/env3/uploads/IncentivesCompilation/Biotech/2013/AppIII.pdf
12 ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.mida.gov.my/env3/uploads/IncentivesCompilation/HDC/2013/AppIV.pdf
11
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ผลิตในเขต/นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศ โดยเขตหรือนิคมอุตสาหกรรมของมาเลเซียตั้ง
กระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยสามารถแบ่งได้เป็นดังนี้
Industrial Estate ของรัฐมีจานวนกว่า 200 แห่ง กระจายอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ
หลายหน่วยงาน เช่น State Economic Development Corporation (SEDCs), Regional Development
Authorities (RDAs) การท่าเรือและเทศบาล นอกจากนี้ยังมีเขตอุตสาหกรรมของภาคเอกชนอีก
จานวนมาก ซึ่งแต่ละเขตอุตสาหกรรมจะมีเงื่อนไขและค่าใช้จ่ายแตกต่างกันออกไปตามแต่ละพื้นที่
 เขตอุตสาหกรรมเสรี (Free Industrial Zones: FIZs) และคลังสินค้าเพื่อส่งออก
(Licensed Manufacturing Warehouse: LMW)
Free Industrial Zones (FIZs) เป็นเขตที่จัดตั้งขึ้นสาหรับบริษัทหรือโรงงานที่ผลิตสินค้า
เพื่อส่งออก ในสัดส่วนที่ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ซึ่งโรงงานที่ตั้งอยู่ในเขตนี้จะได้รับการลดหย่อนภาษี
การนาเข้าวัตถุดิบ อุปกรณ์ และเครื่องจักรที่ใช้ในโรงงาน รวมทั้งบริษัทหรือโรงงานที่จัดตั้งใน
เขตนี้จะไม่มีข้อจากัดในการส่งกาไรกลับประเทศอีกด้วย โดยปัจจุบันมาเลเซียมี FIZs ทั้งสิ้น 18 แห่ง
ได้แก่
















Pasir Gudang
Tanjung Pelepas
Batu Berendam I
Batu Berendam II
Tanjung Kling
Telok Panglima Garang
Pulau Indah (PKFZ)
Sungai Way I
Sungai Way II
Ulu Kelang
Jelapang II
Kinta
Bayan Lepas I
Bayan Lepas II
Bayan Lepas III
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 Bayan Lepas IV
 Seberang Perai
 Sama Jaya
โรงงานที่ตั้งอยู่ในเขต FIZs สามารถขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจคลังสินค้า (Licensed
Manufacturing Warehouse: LMWs) ภายในเขต FIZs ได้ หากเป็นการเก็บวัต ถุ ดิบ ส าหรับใช้
ผลิตสินค้าเพื่อส่งออกไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และต้องใช้วัตถุดิบหรือส่วนประกอบจากการนาเข้า
เป็นส่วนใหญ่
สินค้าที่ส่งออกไปต่างประเทศจากเขต FIZs และ LMWs จะได้รับยกเว้นภาษีศุลกากร
ขณะที่สินค้าได้รับอนุญาตให้ขายในประเทศ (ยกเว้นบุหรี่ สุรา ยานยนต์) ตามเกณฑ์ Principal
Customs Areas (PCAs) จะมีการเก็บภาษีนาเข้าในอัตราดังนี้
- สินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าขั้นกลาง ภาษีนาเข้าจะถูกเก็บในอัตราเดียวกันกับ
ความตกลงการค้าเสรี AFTA Common Effective Preferential Tariff (CEPT) โดยมี
เงื่อนไขว่า 1) ผู้ประกอบการจะต้องใช้วัตถุ ดิบภายในประเทศในสัดส่วนร้อยละ 40
และ 2) ในกรณีที่ใช้วัตถุ ดิบภายในประเทศในสัดส่วนไม่ถึง ร้อยละ 40 แต่สามารถ
พิสูจน์ได้ว่ามีการนาเข้าวัตถุดิบที่ไม่ได้มีถิ่นกาเนิดภายในประเทศ (non-originating
raw material) เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าสาเร็จรูป และได้ทาการแปรสภาพ
อย่างเพียงพอ (substantial transformation) ตามกระบวนการที่ได้กาหนดไว้
- สินค้าอุปโภคบริโภคและสิ นค้ าขั้นกลางที่มี สั ดส่ว นการใช้วัตถุ ดิบภายในประเทศ
มากกว่าร้อยละ 51 เก็บภาษีนาเข้าร้อยละ 5 ของมูลค่าสินค้า หรือเก็บเท่ากับภาษี
สรรพสามิต (ตามอัตราที่กาหนดไว้) แล้วแต่อัตราภาษีใดสูงกว่า
- สินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งไม่ได้ผลิตใน PCAs (อนุญาตให้ขายในประเทศ) เก็บภาษี
นาเข้าร้อยละ 3
- สิ น ค้ า ขั้ น กลาง เช่ น วั ต ถุ ดิ บ ส่ ว นประกอบ เครื่ อ งจั ก ร ส าหรั บ ผลิ ต ในโรงงาน
อุตสาหกรรม ผู้ผลิตใน PCAs ได้รับยกเว้นภาษีนาเข้าทั้งหมด
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นอกจากนี้ แผนแม่บทด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของมาเลเซียได้กาหนดไว้ว่า มาเลเซียจะ
มุ่ ง ไปสู่ ก ารเป็ น ประเทศพั ฒ นาแล้ ว (Developed Economy) ภายในปี พ.ศ. 2563 โดยได้ ว าง
นโยบายสาคัญที่จะมีส่วนในการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจไว้ในหลายภาค
ส่วนด้วยกัน ทั้งในเชิง การปรับเปลี่ยนบทบาทของภาครัฐในการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ
และการกาหนดอุตสาหกรรมที่จะได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษในแต่ละพื้นที่ ดังต่อไปนี้
 เขตอุตสาหกรรมฮาลาล (Halal Parks)
ในปัจจุบันนี้ มาเลเซียมีเขตอุตสาหกรรมฮาลาลทั้งหมด 25 แห่งทั่วมาเลเซีย ทั้งนี้ เขต
อุ ต สาหกรรมฮาลาลที่ มี ด าเนิ น การตามข้ อ ก าหนดพิ เ ศษที่ Halal Industry Development
Cooperation (HDC) วางไว้ เช่น มีผู้ตรวจการฮาลาล (Halal Compliance Officer) เป็นจานวนไม่
น้อยกว่าสามคน หรือมีโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์ จะได้รับการรับรองสถานะ HALMAS (ปัจจุบัน
มีเขตอุตสาหกรรมฮาลาลทั้งหมด 14 แห่ง ที่ได้รับสถานะ HALMAS) ซึ่งจะทาให้บริษัทที่เ ข้ามา
ลงทุนประกอบธุรกิจในพื้นที่ได้รับการพิจารณาสิทธิประโยชน์ทางการลงทุนมากกว่าบริษัทอื่นๆ
อันได้แก่
 การหั ก ลดหย่ อ นภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลตามมู ล ค่ า สิ น ค้ า ทุ น ที่ ไ ด้ รั บ การเห็ น ชอบ
(Qualifying Capital Expenditure) เป็ น เวลา 10 ปี หรื อ การหั ก ลดหย่ อ นภาษี
เงินได้นิติบุคคลในรายได้ที่เกิดจากการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศในช่วง 5 ปีแรก
 การยกเว้นอากรนาเข้า (Import Duty) และภาษีการขาย (Sales Tax) สาหรับการ
จัดซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าฮาลาล
ในกรณี ของหน่ว ยงานภาคเอกชนที่ล งทุ น จัดตั้ง และบริ ห ารจัด การเขตอุต สาหกรรม
ฮาลาล (Park Operator) ที่ได้รับการรับรองสถานะ HALMAS จะได้รับการพิจารณาสิทธิประโยชน์
ทางการลงทุนดังต่อไปนี้
 การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 10 ปี หรือ การหักลดหย่อนภาษีเงินได้
นิติบุคคลตามมูลค่ าสิ นค้าทุนที่ได้รับการเห็ นชอบ (Qualifying Capital Expenditure)
เป็นเวลา 5 ปี
 การยกเว้นอากรนาเข้าและภาษีขายส าหรั บอุปกรณ์ ชิ้นส่ ว น และเครื่อ งจักร ที่
เกี่ยวข้องกับห้องเย็น
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 เขตเศรษฐกิจพิเศษแนวพื้นที่ชายฝั่งภาคตะวันออกของมาเลเซีย (East Coast Economic
Region: ECER)
East Coast Economic Region Development Council (ECERDC) เป็ น หน่ ว ยงานที่ มี
บทบาทในการวางยุทธศาสตร์ก ารพั ฒนาเศรษฐกิจ และส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ชายฝั่ ง ภาค
ตะวันออกของมาเลเซีย (East Coast Economic Region: ECER) โดย ECERDC มีการให้สิ ทธิ
ประโยชน์แก่ผู้ลงทุนในรูปแบบที่คล้ายคลึงกันกับสิทธิประโยชน์จาก MIDA แต่สิทธิประโยชน์สูงสุด
ที่ได้รับจาก ECERDC จะสูงกว่าสิทธิประโยชน์โดยทั่วไปที่ได้รับจาก MIDA กล่าวคือ ผู้ลงทุนที่
ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก ECERDC สามารถเลือกรับสิทธิประโยชน์ได้ระหว่างการยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งหมดเป็นเวลา 10 ปี นับแต่ปีที่กิจการเริ่มทากาไรได้ หรือการยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลเป็นมูลค่าเทียบเท่ากับค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าทุนเป็นเวลา 5 ปี อย่างใดอย่างหนึ่ง
รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นๆ ได้แก่
 การยกเว้ น อากรแสตมป์ ส าหรั บ โครงการพั ฒ นาเขตอุ ต สาหกรรม โครงการ
เกษตรกรรม และโครงการด้านการท่องเที่ยว
 การยกเว้นอากรนาเข้าและภาษีขยายสาหรับวัตถุดิบ ชิ้นส่วน อุปกรณ์ อะไหล่ และ
วัสดุสิ้นเปลือง ที่ไม่สามารถผลิตได้ในท้องถิ่น และใช้ในกิจกรรมการผลิตโดยตรง
 การอุดหนุนการลงทุนจาก UKAS Facilitation Fund13
 เขตอุตสาหกรรมที่มีโครงสร้างพื้นฐานพร้อมรับการลงทุน
 การอานวยความสะดวกในการจ้างแรงงานต่างชาติ
 การอานวยความสะดวกในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นอกจากนี้ ECERDC ยังมีกิจกรรมการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรผ่านทาง
โครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการ ECER Talent Enhancement Programme (ETEP) ซึ่งให้
การอบรมแก่แรงงานโดย ECERDC ช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายร้อยละ 50 และโครงการ Entrepreneur
Development Program in ECER ซึ่งช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่ SME ผ่านความร่วมมือ
กับหน่วยงานภาคเอกชนต่างๆ

13

กองทุนของรัฐบาลมาเลเซียที่ช่วยอุดหนุนโครงการลงทุนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ โดยให้การอุดหนุนการ
ลงทุนในโครงสร้างพืน้ ฐานเป็นมูลค่าไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าโครงการลงทุนทั้งหมด
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 เขตเศรษฐกิจพิเศษแนวพื้นที่ภาคเหนือ (Northern Corridor Economic Region: NCER)
Northern Corridor Implementation Authority (NCIA) เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการ
วางยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ และส่งเสริมการลงทุนในบริเวณแนวพื้นที่ภาคเหนือ (Northern
Corridor Economic Region: NCER) โดย NCIA ทาหน้าที่อนุมัติสิทธิพิเศษในพื้นที่ NCER ทั้งนี้
สิ ท ธิ พิ เ ศษทั้ ง ในรู ป แบบ Pioneer Status และ Investment Tax Allowance จะแตกต่ า งกั น ไป
ตามแต่ละสาขาอุตสาหกรรมที่ทาการขออนุมัติสิทธิประโยชน์ แต่โดยหลักแล้ว สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีจะไม่แตกต่างจากที่ MIDA ได้กาหนดไว้มากนัก
 เขตเศรษฐกิจพิเศษแนวพื้นที่อิสกันดา (Iskandar Development Region: IDR)
เขตเศรษฐกิจดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่ในรัฐยะโฮร์ตอนใต้ทั้งหมด อาทิ เมืองยะโฮร์บารู
เตนกาห์ กูไลน์จายา ปาเซอร์ กูดัง และนูซาจายา เป็นต้น โดยตั้งขึ้น เพื่อส่งเสริมการลงทุนและ
พัฒนาพื้นที่ดังกล่าว ให้เป็นศูนย์กลางด้านการบริการและการขนส่งของประเทศต่อไปในอนาคต
โดยนั ก ลงทุ น จะต้ อ งยื่ น ขอรั บ อนุ มั ติ โ ครงการลงทุ น จาก Iskandar Regional Development
Authority (IRDA) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่ดูแลด้านการลงทุนใน IDR ในรูปแบบของ OneStop Service โดยให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ดังนี้
 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเนเวลา 10 ปีนับตั้งแต่เริ่มดาเนินกิจการ
 ยกเว้ น ภาษี หั ก ณ ที่ จ าย (Withholding Tax) จากรายได้ ค่ า สิ ท ธิ (Royalty) และ
ค่ าธรรมเนี ย มทางเทคนิค (Technical Fee) เป็ นเวลา 10 ปี นับตั้งแต่ เ ริ่ มด าเนิ น
กิจการ
 ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการลงทุ นจากต่างประเทศ (Foreign
Investment Committee: FIC) ของมาเลเซี ย บางประการที่ เ ป็ น อุ ป สรรคต่ อ การ
ลงทุ น เช่น ไม่ ต้ อ งปฎิบัติต ามข้ อกาหนดที่ ให้ บริษัทจดทะเบียนที่จดทะเบียนใน
มาเลเซียต้องมีชาวมาเลยหรือชาวพื้นเมืองของมาเลเซียถือหุ้ นไม่น้อยกว่าร้อยละ
30 เป็นต้น
 แรงงานที่ มี ค วามรู้ (Knowledge Workers) ในสาขาอุ ต สาหกรรมที่ ไ ด้ รั บ การ
สนับสนุนในเขตอิสกันดาสามารถยื่นขออนุมัติใช้อัตราภาษีเงินได้ที่อัตราคงที่ร้อยละ
15 นอกจากนี้ ยังสามารถขออนุมัติซื้อรถยนต์ส่วนตัวปลอดภาษีได้อีกด้วย
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 ระเบียงเศรษฐกิจซาราวัก (Sarawak Corridor of Renewable Energy: SCORE)
ระเบียงเศรษฐกิจซาราวักจะให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีโดยทั่วไปในลักษณะที่คล้ายคลึง
กับสิทธิประโยชน์ของทาง MIDA เพียงแต่จะมุ่งเน้นการพัฒนาในอุตสาหกรรมเหล็ก อลูมิเนียม
กระจก น้ามัน น้ามันปาล์ม ประมง ปศุสัตว์ ไม้ วิศวกรรมทางทะเล ท่องเที่ยว โดยสิทธิประโยชน์
ทั่วไปในระเบียงเศรษฐกิจซาราวัก เป็นดังนี้
 กิ จการที่ขอรับสิ ทธิ ประโยชน์รูปแบบ Pioneer Status ซาราวัก จะได้รับสิ ทธิ การ
ลดหย่อนภาษีเงินได้ของรายได้พึงประเมินได้ที่ร้อยละ 100 จากเดิมอยู่ที่ร้อยละ 70
 กิจการที่ขอรับสิทธิประโยชน์รูปแบบ Investment Tax Allowance จะได้รับสิทธิการ
ลดหย่อนภาษีเงินได้ของรายได้พึงประเมินสูงสุดที่อัตราร้อยละ 100 จากเดิมปกติ
อยู่ที่ระดับร้อยละ 75
 กิจการที่ดาเนินธุรกิจอยู่แล้วหรือกิจการใหม่ ในซาราวักสามารถขอรับสิทธิพิเศษใน
รูปแบบ Pioneer status ในรอบที่สองได้
 ยกเว้นค่าใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ที่ผ่านเกณฑ์) ในอัตราร้อยละ 100
 โครงการการผลิ ต ในซาราวั ก ที่ ผ ลิ ต เพื่อ จ าหน่ า ยในประเทศสามารถขอรั บ สิ ท ธิ
ยกเว้นภาษีขาเข้าวัตถุดิบ ส่วนประกอบและชิ้นส่วน ที่ไม่สามารถหาได้ในซาราวัค
 มี สิ ท ธิ ใ นการหั ก ค่ า ใช้ จ่ า ยของค่ า ระวางส่ ง ของการส่ งออกผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห วายและ
ผลิตภัณฑ์จากไม้เป็นสองเท่า (ยกเว้น ไม้อัด ไม้แปรรูป และไม้วีเนียร์)
 เงินดาวน์ต่าสาหรับการซื้อที่ดินอุตสาหกรรม
 รูปแบบการชาระซื้อที่ดินอุตสาหกรรมมีความยืดหยุ่น
 ระเบียงเศรษฐกิจซาบาห์ (Sabah Development Corridor: SDC)
ระเบียงเศรษฐกิ จซาบาห์ จะให้สิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีให้แก่อุต สาหกรรมการแปรรูป
น้ามันปาล์ม อุตสาหกรรมน้ามัน ก๊าซ และพลังงานเป็นหลัก ประกอบกับสนับสนุนอุตสาหกรรม
การบริการการท่องเที่ยว โลจิสติกส์ การศึกษาขั้นสูง โดยสิทธิประโยชน์ต่างๆ เป็นดัง ตารางที่ 4-4
ต่อไปนี้
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ตารางที่ 4-4 สิทธิประโยชน์ในการลงทุนจากต่างประเทศของระเบียงเศรษฐกิจซาบาห์
พื้นที่
Kinabalu
Gold Coast
Enclave
(KGCE) –

กิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริม
A. โครงการท่องเที่ยว



โรงแรม
รีสอร์ท

Kota
Kinabalu

สิทธิประโยชน์ทางภาษี
A. โครงการท่องเที่ยว






B. เศรษฐกิจสร้างสรรค์






Design Academy
- การออกแบบผลิตภัณฑ์
- การออกแบบแฟชั่น
Academy of Art
- ศิลปะ และงานศิลป์
- การวาด
- ประติมากรรม
School of Arts
- เต้นรา
- ละคร
- ดนตรี

Integrated กิจกรรมการผลิตปลายน้า
Livestock
Valley (ILV) -  ผลิตอาหารวัว
 ผลิตผลิตภัณฑ์จากนม
Keningau
 ผลิตผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์
Sabah Agro- การผลิตอาหารฮาลาล
industrial
กิจกรรมการผลิตปลายน้า
Precinct
- ยาปฎิชีวนะ
(SAIP) –

ลดหย่อนภาษีได้ที่สัดส่วนร้อยละ 100 ของรายได้พงึ ประเมิน
เป็นเวลา 10 ปี หรือ ได้รับ Investment Tax Allowance
ที่อัตราร้อยละ 100 สาหรับค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนเป็นเวลา 5 ปี
ยกเว้นภาษีขาเข้าและภาษีขายตามเงื่อนไขของนโยบายภาษี
ในปัจจุบัน
ยกเว้นภาษีอากรแสตมป์ของการจัดหาที่ดินเพื่อการพัฒนา

B. เศรษฐกิจสร้างสรรค์






ลดหย่อนภาษีได้ที่สัดส่วนร้อยละ 100 ของรายได้พงึ ประเมิน
เป็นเวลา 10 ปี หรือ ได้รับ Investment Tax Allowance
ที่อัตราร้อยละ 100 สาหรับค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนเป็นเวลา 5 ปี
ยกเว้นภาษีขาเข้าและภาษีขายตามเงื่อนไขของนโยบายภาษี
ในปัจจุบัน

ลดหย่อนภาษีได้ที่สัดส่วนร้อยละ 100 ของรายได้พงึ ประเมิน
เป็นเวลา 10 ปี หรือ ได้รับ Investment Tax Allowance
ที่อัตราร้อยละ 100 สาหรับค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนเป็นเวลา 5 ปี

A. โครงการที่ตั้งอยู่ในเขตฮาลาล


ได้รับ Investment Tax Allowance ที่อัตราร้อยละ 100
สาหรับค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนเป็นเวลา 10 ปี
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พื้นที่
Kimanis,
Papar

กิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริม
- ชีวเภสัชภัณฑ์
- อาหารเสริม
- ผลิตภัณฑ์จากพืชสวน
- โภชนเภสัช
- Microbials & probiotics


การพัฒนาและการผลิตของ:
- การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
- Biopolymers
- วัสดุชีวภาพ (Biomaterials)
- เทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวข้อง
กับการบาบัดของเสีย

กิจกรรมการผลิตปลายน้า
Palm Oil
Industry
Cluster  Oleochemical
(POIC) –  เชือ้ เพลิงชีวภาพ (Biofuel)

Lahad Datu
Sabah oil & กิจกรรมการผลิตปลายน้า
Gas
 อุตสาหกรรมกลางและ
Industrial
อุตสาหกรรมหนัก
Park (SOGIP)
- การผลิตยูเรียและแอมโมเนีย
- SIPITANG
- การผลิตกระจกโซลาร์
- การผลิตและซ่อมแซมเรือ
- ฐานการผลิตทางทะเลและ
สถานที่ก่อสร้าง
- การถลุงเหล็ก
- เหล็กรีดร้อน
- โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม
(Combined cycle power
plant)
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สิทธิประโยชน์ทางภาษี
B. โครงการที่ตั้งอยู่นอกเขตฮาลาล








ได้รับ Investment Tax Allowance ที่อัตราร้อยละ 100
สาหรับค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนเป็นเวลา 10 ปี
ยกเว้นภาษีขาเข้าและภาษีขายตามเงื่อนไขของนโยบายภาษี
ในปัจจุบัน
ผลิตภัณฑ์หรือกิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริมจะถูกกาหนดโดย
Halal Industry Development Corporation

ลดหย่อนภาษีได้ที่สัดส่วนร้อยละ 100 ของรายได้พงึ ประเมิน
เป็นเวลา 10 ปี หรือ ได้รับ Investment Tax Allowance
ที่อัตราร้อยละ 100 สาหรับค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนเป็นเวลา 5 ปี

ลดหย่อนภาษีได้ที่สัดส่วนร้อยละ 100 ของรายได้พงึ ประเมิน
เป็นเวลา 10 ปี หรือ ได้รับ Investment Tax Allowance
ที่อัตราร้อยละ 100 สาหรับค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนเป็นเวลา 5 ปี
สาหรับอุตสาหกรรมการสร้างเรือและการซ่อมแซม สิทธิ
ประโยชน์จะได้รับตาม Income Tax Act 1967 ดังนี้


ลดหย่อนภาษีได้ที่สัดส่วนร้อยละ 100 ของรายได้
พึงประเมินเป็นเวลา 5 ปี หรือ ได้รับ Investment Tax
Allowance ที่อัตราร้อยละ 100 สาหรับค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน
เป็นเวลา 5 ปี

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310
http://toi.boi.go.th

4-28

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทาศูนย์ข้อมูลการลงทุนไทยในต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ 2559

พื้นที่
Sandakan
Education
Hub Sandakan

กิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริม
 มหาวิทยาลัยเอกชน
 วิทยาลัยเอกชน
 ศูนย์ฝึกอบรม
 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน

กิจกรรมการปลายน้า
Marine
Integrated
Cluster (MIC)  การผลิตผลิตภัณฑ์จาก
สัตว์น้า
– Semporna
 อาหารทะเล
 การส่งออกสินค้าสดและแห้ง
 ส่วนประกอบเครื่องสาอางค์
 ผลิตภัณฑ์ยา









สิทธิประโยชน์ทางภาษี
ลดหย่อนภาษีได้ที่สัดส่วนร้อยละ 100 ของรายได้พงึ ประเมิน
เป็นเวลา 10 ปี หรือ ได้รับ Investment Tax Allowance
ที่อัตราร้อยละ 100 สาหรับค่าใช้จ่ายทุนเป็นเวลา 5 ปี
ยกเว้นภาษีขาเข้าและภาษีขายของเครื่องจักรและอุปกรณ์
ตามเงื่อนไขของนโยบายภาษีในปัจจุบัน
ลดหย่อนภาษีได้ที่สัดส่วนร้อยละ 100 ของรายได้พงึ ประเมิน
เป็นเวลา 10 ปี หรือ ได้รับ Investment Tax Allowance
ที่อัตราร้อยละ 100 สาหรับค่าใช้จ่ายทุนเป็นเวลา 5 ปี
ยกเว้นภาษีขาเข้าและภาษีขายตามเงื่อนไขของนโยบายภาษี
ในปัจจุบัน

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลจาก Sabah Economic Development and Investment
Authority (SEDIA)

4.3 กฎหมายและกฎระเบียบด้านการลงทุน
4.3.1 กฎหมายด้านการลงทุน
ภาพรวมกฎหมายด้านการลงทุน
กฎหมายสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนธุรกิจและการลงทุนในมาเลเซีย มีดังนี้
 Registration of Business Act 1956 (Act 197) เป็ น กฎหมายที่ ร ะบุ ขั้ น ตอนและ
กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนธุรกิจในมาเลเซีย โดยกฎหมาย
ฉบับนี้จะไม่มีผลบังคับใช้กับธุรกิจของรัฐ บริษัทที่จดทะเบียนตาม Companies Act
หรือองค์กรรูปแบบอื่นๆ ที่มีกฎหมายเฉพาะกากับไว้อยู่แล้ว ทั้งนี้ กฎหมายฉบับนี้
ยังมีก ฎหมายลู ก คื อ Registration of Business Act 1957 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ ร ะบุ
รายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจดทะเบียนธุรกิจ
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 Companies Act 1965 (Revised - 1973) (Act 125) เป็นกฎหมายที่ควบคุมการจด
ทะเบียนบริษัท ข้อกาหนดต่างๆ เกี่ยวกับหุ้นและแหล่งลงทุนต่างๆ การจัดการและ
การก ากั บดูแ ลบริษัท การบัญ ชีและการสอบบัญ ชี การควบรวมบริษัท การเลิ ก
กิ จ การ และข้ อ กฎหมายอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ บริ ษั ท โดยมี ก ฎหมายลู ก คื อ
Companies Regulations 1966 ซึ่งระบุรายละเอียดเกี่ ยวกับบริษัท เพิ่มเติมจาก
Companies Act
นอกจากนี้ยังมีกฎหมายสาคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้







Promotion of Investment Act 1986
Income Tax Act 1967
Customs Act 1967
Sales Tax Act 1972
Excise Act 1976
Free Zone Act 1990

รูปแบบธุรกิจที่สามารถดาเนินการได้ในประเทศ
ผู้ประกอบการในมาเลเซียสามารถดาเนินธุรกิจได้ทั้งหมด 7 รูปแบบ ดังนี้
 กิจการเจ้าของคนเดียว (Sole-proprietorship) คือธุรกิจที่มีเจ้าของคนเดียว โดยมี
ความรับผิ ดชอบต่อ หนี้ สิ นไม่จากัด กิจการและทรัพย์สิ นของกิจการสามารถถูก
อายัดหรือดาเนินการทางกฎหมายอื่นๆ ได้
 ห้างหุ้นส่วนสามัญ (General Partnership) คือ ธุรกิจที่ผู้เป็นหุ้นส่วนต้องรับผิดชอบ
ต่อ ภาระหนี้ สิ นของห้ างหุ้นส่ ว นทั้ ง หมดร่ว มกัน จานวนหุ้นส่ ว นของห้างหุ้นส่ ว น
สามัญต้องอยู่ระหว่าง 2 ถึง 20 ราย
 ห้างหุ้นส่วนจากัด (Limited Partnership) รูปแบบของห้างหุ้นส่วนที่ประกอบไปด้วย
หุ้นส่วนไม่จากัดความรับผิดอย่างน้อย 1 คน และหุ้นส่วนจากัดความรับผิดอีกอย่าง
น้อย 1 คน ผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จากัดความรับผิด เป็นผู้จัดการกิจการรายวันของห้าง
หุ้นส่วน รวมทั้งเป็นผู้รับผิดชอบต่อหนี้สินและการกระทาของผู้เป็นหุ้นส่วนรายอื่นๆ
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ในขณะที่ผู้เป็นหุ้นส่วนจากัดความรับผิดไม่จาเป็นต้องดูแลกิจการรายวันของห้าง
หุ้นส่วน ความรับผิดชอบของผู้เป็นหุ้นส่วนจากัดความรับผิดจากัดอยู่เพียงแค่เท่า
เงินที่ลงทุนไว้ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบต่อ หนี้สินและการกระทาของผู้เป็นหุ้นส่วน
รายอื่นๆ
 ห้างหุ้นส่วนจากัดความรับผิด (Limited Liability Partnership) มีลักษณะเหมือนกับ
ห้างหุ้นส่วนจากัด ยกเว้นแต่ว่าผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จากัดความรับผิดไม่ต้องรับผิดชอบ
ต่อการกระทาของผู้เป็นหุ้นส่วนรายอื่น ข้อเรียกร้องของลูกจ้าง และความรับผิด
สาธารณะ
 บริษัทจากั ดโดยหุ้ น (Company Limited by Share) คื อ เป็นบริษัทที่จัดตั้ ง ภายใต้
หลักการว่า ความรับผิดชอบของผู้ ถือหุ้นถูกจากัดไว้ต ามจานวนหุ้น หากบริษัท
ล้มละลายหรือต้องชาระหนี้ ผู้ถือหุ้นไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องชาระหนี้ ของบริษัท
เว้นแต่ผู้ถือหุ้นได้ให้การประกันเป็นการส่วนตัวไว้ ซึ่งบริษัทจากัดโดยหุ้นสามารถ
แบ่งได้อีกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ บริษัทเอกชนจากัด (Private Limited Company)
และบริษัทมหาชนจากัด (Public Limited Company)
 บริ ษั ท จ ากั ด โดยการรั บ ประกั น (Company Limited by Guarantee) มี ลั ก ษณะ
ส าคั ญ คื อ ภาระความรับผิ ดชอบของผู้ ถื อ หุ้นถูกจากัดไว้ตามจานวนที่ได้ใ ห้การ
รับประกันไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิที่ผู้ถือหุ้นทั้งหมดได้ลงนามไว้ ทั้งนี้ บริษัทจากัด
โดยการรับประกันมักจะเป็นองค์กรไม่แสวงหากาไรหรือสมาคมต่างๆ
 บริ ษั ท ไม่ จ ากั ด (Unlimited Company) เป็ น บริ ษั ท ที่ ไ ม่ มี ก ารจ ากั ด ภาระความ
รั บ ผิ ด ชอบของผู้ ถื อ หุ้ น บริ ษั ท ไม่ จ ากั ด แตกต่ า งจากกิ จ การเจ้ า ของเดี ย วและ
ห้างหุ้นส่วนตรงที่มีข้อบังคับของบริษัทโดยเฉพาะอยู่และสามารถคืนเงินทุนให้แก่
ผู้ถือหุ้นได้โดยอิสระ
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กิจการที่มีเงื่อนไขในการลงทุน/การประกอบธุรกิจ
 กิจการที่มีข้อจากัดในการลงทุน
มาเลเซียได้กาหนดเงื่อนไขบางประการในการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติ และเงื่อนไข
บางประการในบางกิจการที่ถูกระบุไว้ในกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนต่างๆ
โดยหลั งจากการยกเลิ ก Foreign Investment Committee ในปี พ.ศ. 2552 มาเลเซีย ได้ยกเลิ ก
เพดานสัดส่วนของผู้ถือหุ้นต่างชาติที่ร้อยละ 70 อย่างไรก็ตาม ในบางสาขาอุตสาหกรรมการจากัด
เพดานสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติยังคงไว้อยู่ ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามแต่ละอุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้
การกากับดูแลของกระทรวงต่างๆ โดยกระทรวงต่างๆ ยังสามารถที่ จะกาหนดเพดานสัดส่วนผู้ถือ
หุ้นต่างชาติสูงสุดเพื่อที่จะเป็นข้อกาหนดหนึ่งในการให้ใบอนุญาตในการจัดตั้งธุรกิจอีกด้วย
นอกจากนี้ นโยบายภูมิบุตรยังคงเป็นนโยบายที่จะสงวนสัดส่วนผู้ถือหุ้นให้แก่ชนชาติ
มาเลย์ เพื่อให้สิทธิพิเศษแก่ชนชาติมาเลย์ในมาเลเซียอีกด้วย ซึ่งหากบริษัทต่างชาติใดที่สัดส่วน
ผู้ ถื อ หุ้ นชนชาติม าเลย์ไ ม่เ ป็นไปตามนโยบายภูมิ บุต รก็จะถื อ ว่า ทาผิ ดระเบียบการลงทุนของ
มาเลเซีย โดยกิจกรรมที่สงวนให้แก่ชาวภูมิบุตรได้แก่ ธนาคารและการเงิน การประปา การเกษตร
การผลิตผ้าบาติค การป้องกันประเทศ พลังงาน และการโทรคมนาคม
ในภาคการผลิต รัฐบาลมาเลเซียอนุญาตให้นักลงทุนจากต่างประเทศถือหุ้นได้ ร้อ ยละ
100 ในขณะที่เ งื่อนไขหรือ ข้อ จากัดในการลงทุนส่วนใหญ่ จะอยู่ในภาคการบริการ อย่างไรก็ดี
บริการบางประเภท เช่น วาณิชธนกิจ (Investment Bank) การประกันภัย หรือการประกันภัยโดย
ชาวมุสลิม จะไม่มีการเพดานสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติที่จากัดไว้ที่ร้อยละ 70
นอกจากกิจการที่มีเงื่อนไขในการลงทุนข้างต้นแล้ว ยังมีกิจการอีกจานวนหนึ่งที่มีการ
กาหนดเงื่อนไขในการลงทุน ดังนี้
 Distributive Trading – การค้าการจัดจาหน่าย
ธุ ร กิ จ Distributive Trade ถู ก นิ ย ามว่ า เป็ น กิ จ กรรมการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การประสาน
เชื่อมต่อสินค้าและบริการตลอดห่วงโซ่อุปทานไปจนถึงตัวกลางการจาหน่ายหรือผู้บริโภค ซึ่งจาก
นิยามดังกล่ าว จะหมายถึ งธุ รกิ จการจัดจ าหน่ ายสิ นค้ าต่างๆ ทั้งปลี กและส่ ง อาทิ ร้านสะดวกซื้ อ
ร้านมินิมาร์ท สถานีจาหน่ายน้ามัน ตลาดสด หรือแม้แต่ร้านอาหาร
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ซึ่งธุ รกิ จดังกล่ าวมีข้อ จากั ดให้แก่ชาวภูมิบุต ร โดยสั ดส่ ว นผู้ ถื อ หุ้นในกิจการในสาขา
ดังกล่าวจะต้องสงวนไว้ให้ชนชาติมาเลย์อย่างน้อยร้อยละ 30 อีกทั้งกรรมการผู้จัดการจะต้องเป็น
ชาวภูมิบุต รอีก ด้ว ย นอกจากนี้ นโยบายการสรรหาพนัก งานของบริษั ท จะต้อ งตอบสนองต่ อ
นโยบายภูมิบุตรเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ การให้บริการในธุรกิจสาขาดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจาก
รัฐบาลมาเลเซีย อาทิ การวิจัยตลาด การให้เช่าเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ การให้บริการที่เกี่ยวข้อง
กับอสังหาริมทรัพย์ และการบริการสนับสนุนสาหรับการขนส่งทางถนน เป็นต้น
 Telecommunications – การโทรคมนาคม
กิจการการให้บริการเครือข่าย และการจาหน่ายสิ่งอานวยความสะดวกด้านเครือข่าย
(Network Facilities Provision and Network Service Provision) จะต้ อ งจ ากั ด สั ด ส่ ว นผู้ ถื อ หุ้ น
ต่างชาติสูงสุดที่ร้อยละ 70
 Oil and gas – น้ามันและก๊าซ
กิจการการผลิตน้ามันและก๊าซในอุตสาหกรรมต้นน้าจะถูกควบคุมโดยรัฐวิสาหกิจอย่าง
Petronas โดยบริษัทต่างชาติสามารถดาเนินการให้บริการในกิจการน้ามันและก๊าซได้ผ่า นการ
ลงทุนร่วมกับบริษัทท้องถิ่น ทั้งนี้สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติในกิจการนี้จะถูกจากัดไว้ที่ร้อยละ 49
 Legal services – การบริการทางกฎหมาย
ชาวต่างชาติไม่สามารถจัดตั้งธุรกิจการให้บริการด้านกฎหมายเองได้ ธุรกิจการให้บริการ
ด้านกฎหมายของนักลงทุนชาวต่างชาติจะจัดตั้งได้ผ่านการตกลงความเป็นหุ้นส่วนกันกับกิจการ
ท้องถิ่นหรือจัดตั้งเป็นสานักงานท้องถิ่น
 กิจการที่ห้ามนักลงทุนต่างชาติลงทุน
กิจการที่รัฐบาลมาเลเซียห้ามนักลงทุนต่างชาติเข้าไปลงทุนได้แก่
 การผลิตน้าตาลทรายขาว
 สุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกฮอล์ บุหรี่หรือการแปรรูปยาสูบ
 การผลิตเหล็กเส้น / เหล็กแท่ง / เหล็กแผ่น ด้วยกระบวนการรีดร้อน
 การผลิตไบโอดีเซล
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การคุ้มครองการลงทุน
มาเลเซียมีนโยบายการคุ้มครองการลงทุน โดยรัฐบาลมาเลเซีย ได้ให้พันธะสัญญาการ
คุ้มครองการลงทุนเพื่อสร้างบรรยากาศในการลงทุนที่มั่นคงปลอดภัยแก่นักลงทุนจากต่างประเทศ
กว่า 8,000 บริษัท จากกว่า 40 ประเทศ โดยรัฐบาลมาเลเซียได้จัดทาข้อตกลงการประกันการ
ลงทุน (Investment Guarantee Agreement: IGA) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนในประเทศ
ดังนี้
 การป้องกันการเวนคืนและการโอนให้เป็นของรัฐ
 ในกรณีเกิดเหตุการณ์ เวนคืนและการโอนให้เป็นของรัฐ จะมีการจ่ายค่ าเสี ยหาย
ทดแทนโดยเร็วที่สุดและอย่างสมเหตุสมผลที่สุด
 การโอนกาไร เงินทุนและค่าธรรมเนียมที่เสรี
 ในกรณี มี ข้ อ พิ พ าทด้ า นการลงทุ น มาเลเซี ย ในฐานะสมาชิ ก ของอนุ สั ญ ญา
Convention on the Settlement of Investment Disputes14 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 จะ
ให้ความมั่นใจว่าการโต้แย้งจะดาเนินไปภายใต้อนุสัญญานี้
 มาเลเซียได้ทาข้อตกลงการประกันการลงทุนกับกลุ่ มประเทศและประเทศต่ างๆ
ได้แ ก่ กลุ่ มประเทศสมาชิ กอาเซี ย น กลุ่ มประเทศสมาชิก องค์ ก ารความร่ ว มมื อ
อิสลาม (Organisation of the Islamic Conference15) และกลุ่มประเทศอื่นๆ
4.3.2 กฎหมายแรงงาน
กฎหมายแรงงานของมาเลเซี ย หรือ Akta pekerjaan เป็นกฎหมายส าคั ญ ที่ก าหนด
ข้อ บังคั บด้านการปฏิบัติต่อ แรงงานในมาเลเซีย นอกจากนี้ มาเลเซียยังได้กาหนด พ.ร.บ. ที่
เกี่ยวข้องกับแรงงานทั้งสิ้น 6 ฉบับด้วยกัน ได้แก่

14รัฐบาลมาเลเซียได้ให้สัตยาบันใน

Convention on the Settlement of Investment Disputes ในปี พ.ศ. 2509 สนธิสัญญานี้ได้
ริเริ่มขึ้นโดย International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) ซึ่งทาหน้าที่ไกล่เกลี่ยและตัดสินข้อพิพาทการ
ลงทุนระหว่างประเทศ โดยผ่านศูนย์นานาชาติของ IBRD ที่กรุงวอชิงตัน
15 ประกอบด้วยสมาชิก 57 ประเทศ ได้แก่ อียิปต์ บาห์เรน กาตาร์ อิหร่าน อิรัก จอร์แดน คูเวต เลบานอน ลิเบีย โมร็อกโก โอมาน
ปาเลสไตน์ ซาอุดีอาระเบีย ซีเรีย ตูนีเซีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เยเมน อินโดนีเซีย บรูไน มาเลเซีย บังกลาเทศ มัลดีฟส์
ปากีสถาน สาธารณรัฐคีร์กีซ ทาจิกิสถาน อัฟกานิสถาน เตอร์กเมนิสถาน อุซเบกิสถาน คาซัคสถาน อาเชอร์ไบจาน อัลบาเนีย
แอลจีเรีย ตุรกี เบนิน บูร์กินาฟาโซ แคเมอรูน ชาด โคโมรอส จิบูดี กาบอง แกมเบีย กินี กินีบิสเซา กียานา มาลี มอริเตเนีย
โมซัมบิก ไนเจอร์ ไนจีเรีย เซียร์ราลีโอน เซเนกัล โซมาเลีย ซูดาน สุรินัม โกตดิวัวร์ โตโก และ ยูกันดา
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Trade Unions Act
Industrial Relations Act
Employees Social Security Act
Factories and Machinery Act
Children ang Young Persons Act
Workmen’s Compensation Act

สาหรับข้อบังคับในการปฏิบัติต่อแรงงานตามกฎหมายฉบับดังกล่าว สามารถสรุปประเด็น
สาคัญได้ดังต่อไปนี้
การจัดจ้าง การทาสัญญา และการบอกเลิกจ้าง
 การจัดจ้างแรงงานในประเทศ และต่างประเทศ
การที่แรงงานต่างชาติที่จะเข้ามาประกอบอาชีพในมาเลเซียนั้น นายจ้างจะต้องปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขในการจ้างงานแรงงานต่างชาติ ดังนี้
1) นายจ้างต้องมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนสถานที่ทางานและหมายเลขการจด
ทะเบี ย น โดยนายจ้ า งสามารถจดทะเบี ย นกั บ Department of Labour โดยผ่ า น
สานักงานแรงงานในพื้นที่ที่ใกล้เคียงหรือ www.mohr.gov.my
2) นายจ้างจะต้อ งมีห นังสื อ รับรองจาก Department of Labour ว่านายจ้างได้ใ ช้
บริการการจัดหาคนงานท้องถิ่นผ่านระบบ Job Clearing System (JCS) ทั้งนี้
ก่อนจ้างแรงงานต่างชาติ นายจ้างในมาเลเซียต้องประกาศรับสมัครคนหางาน
ท้ อ งถิ่ น โดยการประกาศรั บ สมั ค รทางหนั ง สื อ พิ ม พ์ ทั้ ง ภาษามาเลเซี ย และ
ภาษาอังกฤษ ภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากที่ ประกาศทางหนังสือพิมพ์แล้วหากไม่
สามารถรับสมัค รคนงานท้อ งถิ่ น ได้ นายจ้างจึงสามารถขออนุญาตจ้างแรงงาน
ต่างชาติต่อ Ministry of Interior ได้
3) กิจการของบริษัทนายจ้าง ต้องเป็นกิจการเพื่อการส่งออก และไม่ได้ซื้อวัตถุดิบจาก
ต่างประเทศ
4) ต้องมีการจ้างคนงานท้องถิ่น โดยสัดส่วนการจ้างแรงงานต่างชาติต้องน้อยกว่าการ
จ้างแรงงานท้องถิ่น
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5) ต้องมีการทาประกันเงินทดแทนให้คนงานต่างชาติทุกคนที่ถูกว่าจ้างอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย ซึ่งสามารถทาประกันกับบริษัทประกันที่ขึ้นทะเบียนกับแผนประกัน
ค่าทดแทนคนงานต่างชาติ16
6) นายจ้างจะต้องทาประกันสุขภาพให้คนงานต่างชาติทุกคนที่ถูกว่าจ้าง โดยต้องจ่าย
เบี้ยประกันภัย จานวน 120 ริงกิต/ปี/คน17
มาเลเซียได้มีระบบจัดการรวมศูนย์ข้อมูลสาหรับการนาเข้าแรงงานต่างชาติ (Foreign
Workers Centralized Management System: FWCMS) แล้ ว ระบบนี้ ใ ช้ เ พื่ อ ป้ อ งกั น ปั ญ หา
แรงงานต่างชาติถู ก หลอกลวง ปัญ หาแรงงานต่างชาติไม่ได้รับการทาประกันคุ้ มครอง ปัญ หา
นายจ้างไม่ต่อใบอนุญาตทางาน รวมถึงการตรวจสอบแรงงานต่างชาติที่จะเข้ามาทางานในมาเลเซีย
FWCMS เป็นระบบข้อมูลออนไลน์ ที่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งใน
มาเลเซีย และในประเทศที่ส่งออกแรงงาน เช่น สานักงานตรวจคนเข้าเมือง Ministry of Human
Resources นายจ้าง สถานทูต บริษัทจัดหางานเอกชน กระทรวงการต่างประเทศ โรงพยาบาลที่
ทาการตรวจสุขภาพ เป็ นต้ น
ในการใช้ระบบ FWCMS นายจ้างต้องทาการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์18 เพื่อขอรหัสผ่าน
เพื่อเข้าสู่ระบบ จากนั้นนายจ้างจึงสามารถดาเนินการจ้างงานแรงงานต่างชาติ ผ่านระบบนี้ได้ โดย
นายจ้างในมาเลเซียจะต้องดาเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 ขั้นตอนที่ 1 นายจ้างขอโควตาเพื่อจ้างแรงงานต่างชาติที่ Ministry of Interior ระบุ
ไว้ ผ่ า นระบบออนไลน์ ซึ่ ง ข้ อ มู ล ของนายจ้ า งจะเข้ า สู่ ร ะบบไปยั ง หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบ
 ขั้นตอนที่ 2 เมื่อนายจ้างได้รับอนุมัติโควตาการจ้างงาน นายจ้างแจ้งความจานงขอ
จ้างงานแรงงานต่างชาติที่สถานทูตของประเทศต้นทางในมาเลเซีย
 ขั้นตอนที่ 3 ดาเนินการจ้างงานแรงงานต่างชาติ ทั้งนี้ นายจ้างอาจติดต่อคัดเลือก
คนหางานด้วยตัวเอง หรือมอบอานาจกรมการจัดหางานคัดเลือก
 ขั้ น ตอนที่ 4 แรงงานต่ า งชาติ ที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กจา กนายจ้ า ง ไปติ ด ต่ อ
สถานพยาบาลที่ลงทะเบียนในระบบ FWCMS ณ ประเทศต้นทาง เพื่อลงทะเบียน
16

Workmen’s Compensation Act
มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2554
18 www.fwcms.com.my
17
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ท าข้ อ มู ล Bio Medical และข้ อ มู ล บุ ค คล โดยประทั บ ลายนิ้ ว มื อ สแกนหนั ง สื อ
เดินทาง จากนั้นจึงเข้ารับการตรวจสุขภาพ
ขั้ น ตอนที่ 5 นายจ้ า งด าเนิ น การขอ VDR หรื อ Calling Visa พร้ อ มทั้ ง จ่ า ยค่ า
ดาเนินการ ซื้อประกันเงินทดแทนและประกันสุ ขภาพตามที่กฎหมายกาหนดให้
แรงงานผ่านระบบออนไลน์
ขั้นตอนที่ 6 นายจ้างดาเนินการขอ Bio Visa กับสถานทูตมาเลเซียประจาประเทศ
ต้ น ทาง หรื อ One Stop Centre ของ FWCMS ในประเทศต้ น ทางผ่ า นระบบ
ออนไลน์
ขั้นตอนที่ 7 แรงงานต่างชาติที่ได้รับการอนุมัติ VDR หรือ Calling Visa เดินทางเข้า
มาเลเซีย และผ่านการตรวจ Biometric จากด่านตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซีย
ขั้นตอนที่ 8 แรงงานต่างชาติเข้ารับการตรวจสุ ขภาพกับสถานพยาบาลในสั งกัด
FOMEMA ภายในระยะเวลา 1 เดือน นับจากวันที่เดินทางเข้ามาเลเซีย
ขั้ น ตอนที่ 9 นายจ้ า งด าเนิ น การขอติ ด สติ ก เกอร์ ใ บอนุ ญ าตท างานให้ แ รงงาน
ต่างชาติกับกรมตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซียผ่านระบบออนไลน์
ขั้นตอนที่ 10 เมื่อแรงงานต่างชาติต้องการเดินทางกลับประเทศต้นทาง หลังจากที่
ได้ ท างานครบตามสั ญ ญาจ้ า ง หรื อ ยกเลิ ก สั ญ ญาจ้ า งก่ อ นก าหนด นา ยจ้ า ง
ด าเนิ น การขอยกเลิ ก ใบอนุ ญ าตท างาน Check Out Memo (COM) ให้ แ รงงาน
ต่างชาติกับ Immigration Department ผ่านระบบออนไลน์

การจัดจ้างแรงงานชาวต่างชาติ ในมาเลเซีย จะมีกาหนดระยะเวลาการจ้างงานที่แน่นอน
โดยรัฐบาลมาเลเซียกาหนดไว้ที่ 5 ปี และสามารถต่ออายุได้อีก 5 ปี ในการต่อใบอนุญาตทางานใน
ปีที่ 6 นั้น จะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ Ministry of Interior ในการตัดสินใจ ซึ่งมีเงื่อนไข ดังนี้
1) แรงงานต่างชาติจะต้องได้รับประกาศนียบัตรแรงงานฝีมือจากสภาฝึกอบรมแรงงานฝีมือ
แห่งชาติ (National Vocational Training Council: NVTC) หรือจากคณะกรรมการพัฒนา
อุตสาหกรรมก่อสร้าง (Construction Industry Development Board: CIDB) โดยจะต้อ ง
ได้รับประกาศนียบัตร 3 เดือนก่อนที่ใบอนุญาตทางานในปีที่ 5 จะหมดอายุ
2) เมื่อการจ้างงานในปีที่ 5 สิ้นสุดลง นายจ้างจะต้องไปยกเลิกใบอนุญาตทางานของแรงงาน
และแรงงานต้องเดินทางกลับประเทศต้นทางเป็นระยะเวลา 3 เดือน จึงจะสามารถเดิน
ทางเข้ามาทางานในปีที่ 6 ต่อไปได้
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 การทาสัญญา
การทาสัญญาจ้างงานในมาเลเซียสามารถทาเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาก็ได้ ใน
การทาสัญญาว่าจ้างงานเป็นลายลักษณ์อักษรควรเป็นภาษาอังกฤษและภาษาต่างชาติที่ลูกจ้าง
สามารถทาความเข้าใจสัญญาจ้างได้ชัดเจน ก่อนที่จะลงนามในสัญญา (สัญญาจ้างทั้ง 2 ภาษา
จะต้องไม่มีเนื้อหาที่ขัดกัน หรือไม่ตรงกัน) โดยในสัญญาจ้างจะต้องระบุข้อกาหนดและเงื่อนไข
ต่างๆ ให้ชัดเจน เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินในกรณีเกิดข้อโต้แย้งระหว่างกันในภายหลัง ดังนี้
1) ชื่อ ของลู ก จ้าง และหมายเลขบัต รประจาตัว ประชาชนหรือ หมายเลขหนั ง สื อ
เดินทางของลูกจ้าง
2) ตาแหน่งงานของลูกจ้าง
3) อัตราค่าจ้าง (ต้องไม่ต่ากว่าที่กรมการจัดหางาน ประกาศกาหนด)
4) เบี้ยเลี้ยงอื่นๆ
5) อัตราค่าจ้างล่วงเวลา
6) สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ (การจัดที่พัก ค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ)
7) ชั่วโมงทางานปกติต่อวัน
8) ระยะเวลาการบอกกล่าวล่วงหน้ากรณียกเลิกสัญญาจ้าง (ต้องแจ้งล่วงหน้าเป็น
เวลา 1 เดือน)
9) จานวนวันหยุดนักขัตฤกษ์ต่อปี และจานวนวันลาหยุดประจาปีโดยได้รับค่าจ้าง
10) ระยะเวลาในการจ่ายค่าจ้าง (ไม่เกินวันที่ 7 ของเดือนถัดไป)
สาหรับแรงงานต่างชาติในมาเลเซีย ควรมีข้อตกลงที่ควรระบุในสัญญาจ้างเพิ่มขึ้นดังนี้
1) การทาประกันเงินทดแทน ตามแบบแผนเงินทดแทนแรงงานต่างชาติที่กฎหมาย
กาหนด โดยนายจ้างจะเป็นผู้ รับผิดชอบจ่ายเบี้ยประกันตามจานวนที่รัฐ บาล
มาเลเซียกาหนด ซึ่งการทาประกัน เงินทดแทนนี้ จะให้ความคุ้มครองกรณีพิการ
หรือเสียชีวิตเนื่องจากการทางาน
2) การประกันสุขภาพ นายจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายค่าเบี้ยประกันตามจานวน
ที่รัฐบาลมาเลเซียกาหนด (บังคับใช้เมื่อ 1 มกราคม พ.ศ. 2554) ซึ่งจะให้การ
คุ้ ม ครองแรงงานกรณี ต้ อ งเข้ า รั บ การรั ก ษาตั ว ในโรงพยาบาล (ไม่ เ กิ น ปี ล ะ
10,000 ริงกิต ตามเงื่อนไขที่กาหนด)
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3) กรณีเสียชีวิต นายจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดการศพและการส่งศพ
กลับภูมิลาเนา
 การบอกเลิกจ้างและการจ่ายเงินชดเชย
นายจ้างสามารถยุติสัญญาจ้างได้ โดยแจ้งต่อลูกจ้างในกรณีดังนี้
1) เมื่อลูกจ้างขาดทักษะในการทางาน ไม่ว่าจะเกิดจากฝีมือหรือความสามารถ
2) เมื่อลูกจ้างขาดคุณสมบัติ ลูกจ้างแจ้งคุณวุฒิไม่ตรงกับความจริง
3) เมื่อลูกจ้างมีปัญหาสุขภาพ
นอกจากนี้ ในกรณี ที่ ลู ก จ้ า งได้ ก ระท าความผิ ด ลู ก จ้ า งสามารถถู ก ยกเลิ ก สั ญ ญาได้
เช่นเดียวกัน โดยแจ้งต่อลูกจ้างได้ในกรณีความผิดดังนี้
1)
2)
3)
4)
5)

นอนในขณะปฏิบัติหน้าที่
ประมาทขณะปฏิบัติหน้าที่
ขโมยทรัพย์สินของนายจ้างหรือคนงานอื่น
เมาสุราขณะปฏิบัติหน้าที่
ไม่ปฏิบัติตามคาสั่งที่ถูกต้องของนายจ้าง

ทั้งนี้ ก่อนที่จะนายจ้างจะทาการเลิกจ้าง นายจ้างจาเป็นต้องประกาศยกเลิกสัญญาจ้างให้
ลูกจ้างรับทราบด้วย การประกาศยกเลิกสัญญาจ้างในกรณีต่างๆ เป็นดังนี้
1) แจ้งล่วงหน้า 4 สัปดาห์ ในกรณีคนงานมีอายุงานน้อยกว่า 2 ปี
2) แจ้งล่วงหน้า 6 สัปดาห์ ในกรณีคนงานมีอายุงาน 2 ปี ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 5 ปี
3) แจ้งล่วงหน้า 8 สัปดาห์ ในกรณีคนงานมีอายุงาน 5 ปี ขึ้นไป
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การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ
 อัตราค่าจ้างขั้นต่า อัตราค่าจ่ายล่วงเวลา
อัตราค่าจ้างขั้นต่าของมาเลเซียคือ 1,000 ริงกิตต่อเดือน สาหรับมาเลเซียตะวันตก และ
920 ริงกิตต่อเดือน19 สาหรับมาเลเซียตะวันออก ส่วนอัตราค่าจ้างล่วงเวลาเป็นดังต่อไปนี้
1) วันทางานปกติ นายจ้างต้องจ่ายค่าล่ วงเวลาในอัตรา 1.5 เท่าของอัตราค่าจ้าง
รายชั่วโมง
2) วันหยุดพั ก ผ่ อ น นายจ้างต้อ งจ่ายค่ าล่ ว งเวลาใน 2 เท่าของอัต ราค่ าจ้า งราย
ชั่วโมง
3) วันหยุดราชการ นายจ้างต้องจ่ายค่าล่วงเวลาในอัตรา 3 เท่าของอัตราค่าจ้างราย
ชั่วโมง
 ประกันสังคม ประกันสุขภาพ
กฎหมายมาเลเซี ย บั ง คั บ ให้ ต้ อ งมี ก ารสงเคราะห์ ลู ก จ้ า งชาวมาเลเซี ย ตามกฎหมาย
กองทุนสารองเลี้ยงชีพลูกจ้าง ปี พ.ศ. 2534 (Employment Provident Fund: EPF) ในสัดส่วนต่อ
อัตราค่าจ้างต่อเดือนดังต่อไปนี้20
 กลุ่มอายุไม่เกิน 60 ปี นายจ้างสมทบร้อยละ 12 ของค่าจ้างรายเดือนของลูก จ้าง
และลูกจ้างสมทบร้อยละ 11 ของเงินเดือน
 กลุ่มอายุมากกว่า 60 ปี นายจ้างสมทบร้อยละ 6 ของค่าจ้างรายเดือนของลูกจ้าง และ
ลูกจ้างสมทบร้อยละ 5.5 ของเงินเดือน
สาหรับแรงงานต่างชาตินั้น รัฐบาลมาเลเซียมีระบบสวัสดิการสังคมแรงงานต่า งชาติ
ภายใต้ Workmen’s Compensation Act 1952 เช่นเดียวกับแรงงานท้องถิ่น ที่กาหนดให้นายจ้าง
ทาประกันให้กับคนงาน โดยมีค่าเบี้ยประกัน 86 ริงกิตต่อปี ซึ่งลูกจ้างจะได้รับผลประโยชน์จากเงิน
ประกันและการจ่ายเงินทดแทน ดังนี้

19
20

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
อัตราสมทบโดยนายจ้างในปัจจุบัน มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2559
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1) กรณีเสียชีวิต (รวมถึงการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุนอกเวลาทางาน แต่ไม่รวมการเสียชีวิต
ตามธรรมชาติ การฆ่าตัวตาย และการตายเนื่องจากเสพยาเสพติด)
 ได้รับค่าทดแทนไม่เกิน 18,000 ริงกิต หรือ 60 เท่าของเงินเดือนแล้วแต่จานวนใด
จะต่ากว่า
2) กรณีบาดเจ็บ
 พิการทุพพลภาพ จนไม่สามารถทางานได้ หรือเป็นอัมพาต ได้รับค่าทดแทนไม่เกิน
23,000 ริงกิต
 พิการบางส่วน คิดเป็นสัดส่วนตามสภาพความพิการ โดยได้รับเงินทดแทนสูงสุดไม่
เกิน 20,000 ริงกิต
 ทุพพลภาพชั่วคราว ได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 183 ริงกิต หรือ 1 ใน 3 ของค่าจ้าง
รายเดือนแล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า
 ค่ารักษาพยาบาล ในวงเงินไม่เกิน 520 ริงกิตต่อครั้ง (ค่ารักษาพยาบาล ค่าผ่าตัด
ค่าเอกซเรย์ ค่าฉายรังสีอื่นๆ)
3) การส่งคนงานกลับประเทศภูมิลาเนา
 กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร จะได้รับสิทธิประโยชน์ 48,000 ริงกิต
4) สิทธิประโยชน์จากการประสบอุบัติเหตุนอกเวลาทางาน
 กรณีถึงแก่ชีวิตและทุพพลภาพถาวร ได้รับเงินค่าชดเชย 20,000 ริงกิต
5) การพิจารณาสิทธิประโยชน์ตาม Workmen’s Compensation Act 1952
 ส านั ก งานแรงงานประจ ารั ฐ จะเป็ น ผู้ พิ จ ารณาตามค าวิ นิ จ ฉั ย ของแพทย์ และ
ตรวจสอบกับคนงานประกอบการพิจารณา ใช้เวลาพิจารณาประมาณ 1 เดือน
 สานักงานแรงงานประจารัฐสั่งให้บริษัทประกันจ่ายเงินทดแทนให้กับคนงานที่ได้รับ
บาดเจ็บโดยตรง
 กรณี นายจ้างไม่ไ ด้ทาประกันให้ค นงาน ส านักงานแรงงานมาเลเซีย จะบังคั บให้
นายจ้างเป็น ผู้จ่ายเงินค่าทดแทนนั้นๆ
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 วันหยุด วันลา
บริ ษั ท ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ในมาเลเซี ย จะต้ อ งมี ข้ อ ปฏิ บั ติ ต่ อ แรงงานด้ า นวั น หยุ ด และวั น ลา
ตามข้อกาหนดดังต่อไปนี้
1) วันหยุดตามประเพณี
ลูกจ้างทุกคนมีสิทธิหยุดในวันหยุดตามประเพณีเป็นจานวน 10 วัน ตามที่ทางราชการ
ประกาศกาหนด นอกจากนี้ยังมีสิทธิหยุดตามวันหยุดประเพณีอื่นๆ ตามที่รัฐบาลกลางหรือรัฐบาล
ท้องถิ่นกาหนด
2) วันหยุดพักผ่อนประจาปี
 ลูกจ้างทางานต่อเนื่องกัน 12 เดือน ขึ้นไปแต่ไม่ถึง 2 ปี มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจาปี
โดยได้รับค่าจ้างเป็นระยะเวลา 8 วัน ต่อหนึ่งปี
 ลูกจ้างทางานต่อเนื่องกัน 2 ปี ขึ้นไปแต่ไม่ถึง 5 ปี มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจาปีโดย
ได้รับค่าจ้างเป็นระยะเวลา 12 วัน ต่อหนึ่งปี
 ลูกจ้างทางานต่อเนื่องกัน 5 ปี ขึ้นไปมีสิทธิหยุดพักผ่อนประจาปีโดยได้รับค่ าจ้าง
เป็นระยะเวลา 16 วัน ต่อหนึ่งปี
 ลูกจ้างที่ทางานให้นายจ้างไม่ถึงหนึ่งปีมีสิทธิลาหยุดพักผ่อนประจาปีตามสัดส่วน
3) ลาป่วย
 ลูกจ้างที่ทางานน้อยกว่า 2 ปี มีสิทธิลาป่วย 14 วัน ต่อหนึ่งปี โดยได้รับค่าจ้าง
 ลูกจ้างที่ทางานเป็นระยะเวลา 2 ปี ขึ้นไปแต่ไม่ถึง 5 ปี มีสิทธิลาป่วย 18 วัน ต่อ
หนึ่งปี โดยได้รับค่าจ้าง
 ลูกจ้างที่ทางาน 5 ปี ขึ้นไปมีสิทธิลาป่วย 22 วัน ต่อหนึ่งปี โดยได้รับค่าจ้าง
 หากจาเป็นต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลตามความเห็นของแพทย์ ให้ลูกจ้าง
มีสิทธิลาป่วยได้ไม่เกิน 60 วัน ต่อหนึ่งปี
4) ลาคลอดบุตร
 ลูกจ้างหญิงทุกคนมีสิทธิลาคลอดบุตรเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 60 วัน ต่อเนื่องกัน
ในการคลอดบุตรแต่ละครั้ง
 ลูกจ้างต้องทางานไม่น้อยกว่า 4 เดือน และต้องทางานต้องทางานไม่น้อยกว่า 90 วัน
ขึ้นไปในระหว่างเก้าเดือนก่อนครบกาหนดคลอดบุตร
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 ช่วงเวลาการทางาน
 เวลาทางาน
ไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อ 1 วัน และไม่เกิน 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในกรณีลูกจ้างทางานเป็นกะ
ให้ลูกจ้างมีสิทธิหยุดพักประจาสัปดาห์เป็นระยะเวลา 30 ชั่วโมง
 เวลาพัก
ลูกจ้างทางานต่อเนื่องกันไม่เกิน 5 ชั่วโมง ให้มีเวลาพักอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงขึ้นไป
4.3.3 กฎหมายที่ดิน
การซื้อที่ดินต้องได้รับอนุญาตจากรัฐบาลกลาง หรือรัฐบาลท้องถิ่น ชาวต่างชาติจึงจะ
สามารถซื้อ ที่ดินอุต สาหกรรมได้ โดยมี State Economic Development Corporations (SEDC)
หน่วยงานรัฐอื่นๆ และภาคเอกชนเป็นผู้ร่วมกันพัฒนาที่ดินอุตสาหกรรม
ทั้งนี้ การทาธุรกรรมใดๆ ที่มีผลทาให้สัดส่วนการถือครองทรัพย์สินของภูมิบุตร (คนเชื้อ
ชาติมาเลย์) หรือรัฐบาลลดลง และทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าตั้งแต่ 20 ล้านริงกิต ไม่ว่าการซื้อนั้นจะเป็น
การซื้อโดยตรงหรือโดยอ้อม (ผ่านการซื้อกิจการที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้น) จะต้องขออนุญาตจาก
Foreign Investment Committee (FIC) ก่อน
นอกเหนือจากกรณีดังกล่าว การทาธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินอย่างอื่นไม่ต้องขออนุญาต
จาก FIC และชาวต่างชาติสามารถซื้อทรัพย์สินได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจาก FIC21 อย่างไรก็ตาม
ชาวต่างชาติไม่อาจถือครองที่ดินบางประเภทได้ อันได้แก่
 อสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าน้อยกว่า 1,000,000 ริงกิตต่อหน่วย
 กลุ่มที่พักอาศัยซึ่งอยู่ในข่ายที่อยู่อาศัยสาหรับผู้มีรายได้น้อยหรือ น้อยปานกลาง
ตามข้อกาหนดขององค์กรรัฐ
 อสังหาริมทรัพย์ที่สร้างบนที่ดินสงวนไว้ให้เฉพาะคนเชื้อชาติมาเลเซีย
 อสังหาริมทรัพย์ที่ได้จัดสรรไว้สาหรับคนชาติมาเลเซีย ในโครงการบ้านจัดสรร ตาม
ข้อกาหนดขององค์กรของรัฐ
21

รายละเอียดคู่มือของ FIC เกี่ยวกับการซื้อทรัพย์สนิ ดูได้ที่(http://www.epu.gov.my)
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ข้อจากัดที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจะเป็นเจ้าของได้ด้วยการเช่า เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 30 ปี
ถึง 99 ปี ที่ดินอื่นซึ่งซื้อขายได้ก็อาจใช้เพื่อประโยชน์ทางอุตสาหกรรมได้
ภาพรวมการครอบครองอสังหาริมทรัพย์
หน่ ว ยงานที่ ก ากั บ ดู แ ลกฎระเบี ย บด้ า นการท าธุ ร กรรมเกี่ ย วกั บ การครอบครอง
อสั งหาริมทรัพ ย์ของชาวต่างชาติ ในมาเลเซีย คื อ Economic Planning Unit, Prime Minister’s
Department (EPU) โดยหน่วยงานดังกล่าว ได้มีการให้ความหมายของชาวต่างชาติ หรือ “Foreign
Interest” ไว้ ดังนี้
- บุคคลที่ไม่ใช่ชาวมาเลเซีย และ/หรือ
- บุคคลที่มีสถานภาพเป็นผู้มีถิ่นพานักถาวรของมาเลเซีย (Permanent Resident)
และ/หรือ
- บริษัทต่างประเทศ หรือสถาบันต่างประเทศ และ/หรือ
- บริษัทหรือสถาบันที่จัดตั้งในมาเลเซีย และมีผู้ถือหุ้นประเภทที่ระบุในข้างต้น มี
สิทธิ์ออกเสียงมากว่า ร้อยละ 50
สาหรับการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของชาวต่างชาตินั้น จะมีทั้งประเภทที่จะต้องมี
การขออนุมัติจาก EPU หรือ หน่วยงานรัฐบาล กระทรวงที่เกี่ยวข้อง หรือสานักงานรัฐบาลท้องถิ่น
ตามแต่ละลักษณะของอสังหาริมทรัพย์ที่แตกต่างกัน หรือการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ประเภท
ที่ได้รับการยกเว้นจากการขออนุมัติจาก EPU โดยมีรายละเอียดดังนี้
 การครอบครองอสังหาริมทรัพย์โดยชาวต่างชาติที่ต้องขออนุมัติจาก EPU
หากเป็นการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าเกินกว่า 20 ล้านริงกิต โดยตรง และ
เป็นเหตุให้สัดส่วนการเป็นเจ้าของของชาวภูมิบุตร (คนเชื้อชาติมาเลเซีย) หรือรัฐบาลน้อยลง รวม
ไปถึงการครอบครองอสังหาริมทรัพ ย์ที่มีมูลค่ าเกินกว่า 20 ล้านริงกิต ทางอ้อม (การถือหุ้นใน
บริษัทที่เข้าครอบครอง) ซึ่งทาให้มีการเปลี่ย นแปลงอานาจในการควบคุมบริษัท โดยคนเชื้อชาติ
มาเลเซี ย หรื อ รั ฐ บาลมี ส่ ว นถื อ ครองทรั พ ย์ สิ น มากกว่ า ร้ อ ยละ 50 จะต้ อ งมี ก ารขออนุ มั ติ จ าก
หน่วยงาน EPU โดยมีเงื่อนไขดังนี้
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 เงื่อนไขการถือหุ้น คือ บริษัทต้องมีชาวภูมิบุตรถือหุ้นอย่างน้อย ร้อยละ 30 ของหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
 เงื่อนไขเงินทุนที่ชาระแล้ว แบ่งได้เป็น 2 กรณี คือ
1) กรณีบริษัทในประเทศที่ชาวมาเลเซียเป็นเจ้าของ ต้องมีทุนที่ชาระแล้ว มูลค่า
100,000 ริงกิต ขึ้นไป
2) กรณีบริษัทในประเทศที่บริษัทต่างประเทศเป็นเจ้าของ ต้องมีทุนที่ชาระแล้ว
มูลค่า 250,000 ริงกิต ขึ้นไป
สาหรับระยะเวลาในการทาตามเงื่อนไขของกรณีการครอบครองอสังหาริมทรัพย์โดยตรง
จะต้องทาตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการถือหุ้นและเงินทุนที่ชาระแล้วตามที่ EPU วางไว้ให้ครบถ้วนก่อน
จึ ง จะสามารถท าการโอนกรรมสิ ท ธิ์ ใ นอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ นั้ น ได้ ส่ ว นกรณี ก ารครอบครอง
อสังหาริมทรัพย์โดยทางอ้อ ม จะต้องทาตามเงื่อนไขเกี่ยวกั บการถือหุ้นและเงินทุนที่ชาระแล้ ว
ตามที่ EPU วางไว้ภายในเวลา 1 ปี หลังจากได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร
 การครอบครองอสังหาริมทรัพย์โดยชาวต่างชาติที่ต้องขออนุมัติจากหน่วยงานรัฐบาล
และ/หรือกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
ชาวต่างชาติสามารถถือครองอสังหาริมทรัพย์โดยไม่ ต้องขออนุมัติจาก EPU แต่ต้องขอ
อนุมัติจากหน่วยงานรัฐบาล และ/หรือกระทรวงที่เกี่ยวข้อง โดยอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว มีดังนี้
 อาคารพาณิชย์ที่มีมูลค่าไม่น้อยกว่า 1,000,000 ริงกิต
 ที่ดินทางการเกษตรที่มีมูลค่าไม่น้อยกว่า 1,000,000 ริงกิต หรือมีพื้นที่มากกว่า 5
เอเคอร์ โดยกิจกรรมของที่ดินทางการเกษตรนี้ จะต้องเป็นธุรกรรมทางการเกษตร
เชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยหรือในระดับสูง หรือ เป็นการ
ดาเนินกิจกรรมเป็นโครงการท่องเที่ยวแบบการเกษตร (Agro-tourism) หรือ การ
ดาเนินธุรกรรมทางการเกษตร หรือ โครงการเกษตรอุต สาหกรรมสาหรับผลิตเพื่อ
การส่งออก
 ที่ดินทางอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าไม่น้อยกว่า 1,000,000 ริงกิต
 การโอนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ชาวต่างชาติซึ่งเป็นเครือญาติ ทั้งนี้ จะอนุญาตเฉพาะ
ผู้สืบสกุลเท่านั้น
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ทั้งนี้ การครอบครองในกรณีดังกล่าวทั้งหมด มีเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นบริษั ทจดทะเบียน
ในประเทศเท่านั้น
 การครอบครองอสังหาริมทรัพย์โดยชาวต่างชาติที่ต้องขออนุมัติจากสานักงานรัฐบาล
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง (State Authority)
การครอบครองที่ พั ก อาศั ย โดยชาวต่ า งชาติ ที่ มี มู ล ค่ า ไม่ น้ อ ยกว่ า 1,000,000 ริ ง กิ ต
ไม่ ต้ อ งขออนุ มั ติ จาก EPU แต่ ต้ อ งขออนุ มั ติ จ ากส านั ก งานรั ฐ บาลท้ อ งถิ่ น ที่ เ กี่ย วข้ อ ง (State
Authority) โดยการครอบครองอสังหาริมทรัพย์โดยชาวต่างชาติ ปรากฏอยู่ภายใต้กฎหมายข้อที่
433 B ของ ประมวลกฎหมายที่ดินของมาเลเซียปี พ.ศ. 2508 (National Land Code 1965) ซึ่ง
ระบุว่า
“การครอบครองทรั พ ย์ สิ น โดยชาวต่ า งชาติ จ ะต้ อ งยื่ น ขออนุ มั ติ จ ากเจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ ที่
เกี่ยวข้องเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนการทาสัญญาซื้อขาย (ยกเว้นที่ดินซึ่งได้จัดให้อยู่ในประเทศ
ที่ดินสาหรับการอุตสาหกรรม)”
ดังนั้น ในทุกกรณีจึงต้องได้รับอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลท้องถิ่น (State Authority)
ทั้งนี้ รัฐบาลท้องถิ่นมีสิทธิ์ที่จะกาหนดเงื่อนไขอื่นๆ หรือกาหนดการเสียค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่
เห็นสมควรได้ โดยปกติทนายความจะเป็นผู้ดาเนินการขออนุญาตในนามของผู้ซื้อ
อย่างไรก็ตาม ในบางรัฐอาจมีการกาหนดมูลค่ า ที่ไม่ต้องขออนุมัติจากรัฐบาลท้อ งถิ่ น
หากมูล ค่ า อสั งหาริมทรัพ ย์ต่ากว่า 1,000,000 ริงกิต ดังนั้นก่อ นทาการซื้อ ขายที่ดิน ควรมีการ
ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับข้อจากัดในการซื้อขายที่ดินในแต่ละรัฐกับทนายความในมาเลเซียก่อ น
เนื่องจากข้อจากัดเหล่านี้ มีความแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้
ประกาศให้ทราบเป็นทางการ เนื่องจากเรื่องอสังหาริมทรัพย์นั้น อยู่ในอานาจของแต่ละรัฐซึ่งมี
อานาจเหนือนโยบายของรัฐบาลกลาง การที่จะรับทราบข้อมูลกฎระเบียบอสังหาริมทรัพย์ล่ าสุด
ควรไปติดต่อโดยตรงกับสานักงานที่ดินของ รัฐบาลท้องถิ่น
 การครอบครองอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการยกเว้นจากการขออนุมัติจาก EPU
มีการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์บางรายการที่ได้รับการยกเว้นให้ไม่ต้องขออนุมัติจาก EPU
อันได้แก่
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(1) การครอบครองที่พักอาศัยภายใต้โครงการ “Malaysia My Second Home” เป็น
โครงการที่ได้รับการส่งเสริมจาก รัฐบาลมาเลเซีย ผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์จะได้รับอนุมัติวีซ่า
ประเภท “Social Visit” ระยะเวลา 10 ปี โดยมาสามารถต่ออายุได้อีก และเป็น Pass ประเภทเข้าออก ได้หลายครั้ง (multiple-entry social visit pass)
โครงการนี้ ผู้ถือวีซ่าประเภทดังกล่าวสามารถนาคู่สมรส พ่อแม่ และบุตรที่ยังไม่แต่งงาน
เข้าประเทศมาเลเซียได้ ทั้งนี้ คู่สมรสชาวต่างชาติของชาวมาเลเซีย และเจ้าพนักงานต่างประเทศ
ซึ่ ง มี ค วามประสงค์ จ ะใช้ ชี วิต วั ย เกษีย ณในมาเลเซี ย ก็ ส ามารถสมั ค รเข้ า โครงการนี้ ไ ด้เ ช่นกัน
และจะได้รับสิทธิ์การซื้อบ้านได้โดยไม่ต้องขออนุมัติจาก EPU นอกจากนั้นยังสามารถนาแม่บ้าน
และรถส่วนตัวเข้ามาใช้ได้ด้วย หรือถ้าซื้อรถยนต์ประกอบภายในมาเลเซียก็ได้รับการยกเว้นภาษี
สรรพสามิตและภาษีการขาย
(2) บริ ษั ท ที่ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ บั ต รสถานภาพ MSC ในเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ Multimedia
Super Corridor (MSC) มีสิ ทธิ์ ที่จะเป็นเจ้าของอสั งหาริม ทรัพ ย์ใ ดๆ ก็ได้ภายในเขตเศรษฐกิ จ
MSC แต่ทรัพย์สินนี้ต้องใช้ในกิจกรรม (รวมถึงใช้เป็นที่พัก อาศัยของพนักงาน) ของบริษัทเท่านั้น
(3) การครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทที่ได้รับอนุมัติให้ตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษระดับภูมิภาค (Regional Development Corridor)
(4) การครอบครองอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ ากส านั ก งานศู น ย์
การเงินอิสลามนานาชาติของมาเลเซีย (Secretariat of Malaysian International Islamic Financial
Centre (MIFC)
(5) การครอบครองบ้านพักอาศัย ที่ใ ช้เ ป็นที่พักของคนงานบริษัท กรณีบริษัทจด
ทะเบียนในประเทศที่มีชาวต่างชาติ เป็นเจ้าของ จะอนุญาตให้ซื้อบ้านที่มีราคาเกินกว่า 1,000,000
ริงกิต ขึ้นไปเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของสานักงานรัฐที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน
(6)

การโอนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ชาวต่างชาติตามพินัยกรรมและคาสั่งศาล

(7)

การครอบครองที่ดินสาหรับการอุตสาหกรรมของบริษัทอุตสาหกรรม
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(8) การครอบครองอสังหาริมทรัพย์โดยกระทรวงและกรมต่างๆ ของรัฐบาลกลางและ
รัฐบาลท้องถิ่น บริษัทของกระทรวงการคลัง บริษัทที่ตั้งขึ้นภายใต้อานาจของรัฐมนตรี และบริษัท
มหาชนที่รัฐบาลมีส่วนเป็นเจ้าของ
(9) การครอบครองทรัพย์สินภายใต้โครงการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ หรือการโอนกิจการที่
รัฐมีส่วนเป็นเจ้าของสู่เอกชน
(10) การครอบครองทรัพย์สิน ภายใต้โครงการซึ่งได้รับสิทธิพิเศษในการลงทุน
(11) การครอบครองบ้านพักอาศัยโดยเจ้าหน้าที่ต่างประเทศที่ทางานให้กับรัฐบาล
หรือ เจ้าหน้าที่ต่างประเทศ ที่ไม่ได้ทางานให้กับรัฐบาล และมีเงินเดือนอย่างน้อย 8,000 ริงกิต
หรือ ผู้ที่มีสถานภาพเป็นผู้พานักถาวร ซึ่งมีบัตรประจาตัวสีแดง ซึ่ง ได้รับอนุญาตให้ซื้อบ้านพัก
อาศัยมูลค่าอย่างน้อย 250,000 ริงกิต (ยกเว้นในเขตกรุงกัวลาลัมเปอร์ รัฐ ยะโฮร์ และปีนัง) ทั้งนี้
ขึ้นกับการวินิจฉัยของสานักงานรัฐบาลท้องถิ่น
นอกจากนี้ ยังมีอสังหาริมทรัพย์บางประเภท ที่ไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติ ครอบครอง
ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ากว่า 1,000,000 ริงกิตต่อหน่วย หรือกลุ่มที่พักอาศัยซึ่งอยู่ใน
ข่ า ยที่ อ ยู่ อ าศั ย ส าหรั บ ผู้ มี ร ายได้ น้ อ ยหรื อ น้ อ ยปานกลางตามข้ อ ก าหนดขององค์ ก รรั ฐ หรื อ
อสังหาริมทรัพย์ที่สร้างบนที่ดินสงวนไว้ให้เฉพาะคนเชื้อชาติมาเลเซีย รวมไปถึงอสังหาริมทรัพย์ที่
ได้จัดสรรไว้สาหรับคนชาติมาเลเซีย ในโครงการบ้านจัดสรร ตามข้อกาหนดขององค์กรของรัฐ
การจดทะเบียนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
 ขั้นตอนการจดทะเบียนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
ในการจดทะเบียนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ จะต้องดาเนินการตามขั้นตอนที่ปรากฏใน
ตารางที่ 4-5 ดังนี้
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ตารางที่ 4-5 ขั้นตอนการจดทะเบียนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ในมาเลเซีย
ขั้นตอนและวิธีการ
ขั้นตอนที่ 1:
ทนายความดาเนินการค้นหาโฉนดที่ดิน
ขั้นตอนที่ 2:
ทนายความดาเนินการค้นหาบริษัท
ขั้นตอนที่ 3:
ทนายความดาเนินค้นหาคาสั่งศาลที่สั่งให้
ล้มเลิกกิจการ
ขั้นตอนที่ 4:
ผู้ซื้อและผู้ขาย ลงนามในสัญญาซื้อขายต่อ
หน้าทนายความ และ ทนายความกรอก
แบบฟอร์ม 14A หนังสือข้อตกลงในการโอน
กรรมสิทธิ์

ระยะเวลาที่ใช้
1 วัน

ค่าใช้จ่าย
30 ริงกิต

น้อยกว่า 1 วัน โดยดาเนินการ
ผ่านระบบออนไลน์
น้อยกว่า 1 วัน โดยดาเนินการ
ผ่านระบบออนไลน์

12 ริงกิต

1 วัน

ค่าบริการทนายความ สาหรับการ
เตรียมการซื้อขาย และสัญญา
ซื้อขาย และการดาเนินการโอน
อสังหาริมทรัพย์

12 ริงกิต

- สาหรับ 150,000 ริงกิต แรก
ของราคาซื้อ คิดร้อยละ 1 (ขึ้นอยู่
กับ ค่าบริการขั้นต่า 300 ริงกิต)
- สาหรับ 850,000 ริงกิต ถัดไป
คิดร้อยละ 0.7
- สาหรับ 2,000,000 ริงกิต ถัดไป
คิดร้อยละ 0.6
- สาหรับ 2,000,000 ริงกิต ถัดไป
คิดร้อยละ 0.5
- สาหรับ 2,500,000 ริงกิต ถัดไป
คิดร้อยละ 0.4
ในกรณีที่มีค่าพิพากษา และอยู่ใน
ส่วนที่เกินจาก 7,500,000 ริงกิต
สามารถเจรจาต่อรอง ในส่วนที่
เกินได้แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 0.4
ของส่วนเกิน ดังกล่าว
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ขั้นตอนและวิธีการ
ขั้นตอนที่ 5:
แบบฟอร์มหนังสือข้อตกลงในการโอน
กรรมสิทธิ์ (14A) จะถูกส่งไปยัง Stamp
Office สาหรับการพิจารณาการออกอากร
แสตมป์ ซึ่งจะประเมินโดย JPPH (National
Property Information Center)
ขั้นตอนที่ 6:
ชาระค่าอากรแสตมป์และประทับตราใน
แบบฟอร์ม 14A
ขั้นตอนที่ 7:
จดทะเบียนการโอนที่สานักงานที่ดิน
ขั้นตอนที่ 8:
ปรับชื่อของผู้ขายที่เทศบาล
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ระยะเวลาที่ใช้
1-8 วัน (ดาเนินการผ่านระบบ
ออนไลน์) หรือ 20 วัน

ค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย

1 วัน

ร้อยละ 1 ของ 100,000 ริงกิตแรก
และ ร้อยละ 2 ของส่วนที่เกินจาก
100,000 ริงกิต ถึง 500,000 ริงกิต
และ ร้อยละ 3 ของ ส่วนเกินตั้งแต่
500,000 ริงกิตขึ้นไป (อากรแสตมป์)
ค่าจดทะเบียน 100 ริงกิต และค่า
ค้นหา 30 ริงกิต
ไม่มีค่าใช้จ่าย

3 - 4 วัน
1 วัน

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลจาก Doing Business 2015

4.3.4 กฎหมายการเงินและการธนาคาร และการควบคุมเงินตราระหว่างประเทศ
มาเลเซียเป็นประเทศที่สนับสนุนการลงทุนจากทั่วโลก ดังนั้นเงินทุนสามารถเคลื่อนไหว
ได้อย่างเสรีในมาเลเซีย โดย
 ผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ (Non-Residents22) สามารถลงทุนในทรัพย์สินที่เป็นสกุล
เงินริงกิตได้ทั้งในรูปแบบการลงทุนโดยตรง และการลงทุนในตราสารต่างๆ
 ผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศสามารถส่งเงินกลับประเทศได้อย่างเสรี เช่นเดียวกัน อาทิ
กาไร เงินปันผล หรือเงินได้จากการลงทุนในมาเลเซีย เป็นต้น

22

ผู้มีถิ่นพานักนอกมาเลเซีย หมายถึง
1. บุคคลใดก็ตามนอกเหนือจากผู้มีถิ่นพานักในมาเลเซีย
2. สานักงานสาขาและตัวแทนของนิตบิ ุคคลซึ่งตั้งอยู่นอกประเทศ
3. สถานทูต สถานกงศุล เอกอัคราชทูต องด์การระหว่างประเทศเหนือรัฐ และหน่วยงานระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่ในมาเลเซีย
4. บุคคลสัญชาติมาเลเซียผู้ซึ่งได้รับสถานะการเป็นผู้มีถิ่นพานักถาวรของประเทศนอกเหนือมาเลเซีย ซึ่งกาลังพานักอยู่นอก
มาเลเซีย
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การใช้เงินตราต่างประเทศ
มาเลเซียยังคงดาเนินนโยบายการบริหารการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแบบเสรี
หรือ Liberal Foreign Exchange Administration (FEA) ซึ่งเป็นมาตรการหลักในการสนับสนุนการ
รักษาเสถียรภาพทางการเงิน ตามเป้าหมายของเศรษฐกิจมหภาค ตลอดจนเพื่อสนับสนุนความ
ได้เปรียบในการแข่งขันในระบบเศรษฐกิจ และเพื่อบรรลุผลสัมฤทธ์ที่ดีกว่าในการดาเนินการทาง
การค้าและการลงทุน
ในการใช้เงินตราต่างประเทศ ผู้มีถิ่นพานักนอกประเทศจะถูกควบคุมการลงทุนโดยตรง
หรื อ การลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์ (Portfolio Investment) โดยมี ข้ อ จ ากั ด ในการใช้ ห รื อ แลกเปลี่ ย น
เงินตราต่างประเทศต่างๆ ดังนี้
 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment)
ในการลงทุนโดยตรงในมาเลเซีย ผู้มีถิ่นพานักนอกประเทศสามารถซื้อสินทรัพย์ในสกุล
เงินริงกิตได้โดยไม่มีข้อจากัด อาทิ ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ และหลักทรัพย์ เป็นต้น ทั้งนี้ การส่งมอบ
เงินลงทุนสกุลริงกิตสามารถชาระเป็นสกุลเงิน ริงกิตหรือสกุลเงินต่างประเทศได้ อย่างไรก็ตาม
ถึ งแม้ว่าผู้ มีถิ่ นพ านัก นอกประเทศจะสามารถกู้ ยื มเงิ นเพื่อ ซื้อ อสั ง หาริ ม ทรัพ ย์ หรือ ทรัพ ย์ สิ น
เชิงพาณิชย์ได้อย่างเสรี แต่ผู้มีถิ่นพานักนอกประเทศจะไม่สามารถกู้ยืมเงินเพื่อซื้อที่ดินได้
นักลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสามารถส่งกลับเงินลงทุนของตน ซึ่งได้แก่ เงินทุน
กาไร และเงินปันผลจากการลงทุนซึ่งแปลงเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแล้ว โดยไม่มีการเก็บภาษี
 การซื้อหรือขายเงินตรา
 สกุลเงินริงกิต
ผู้ มีถิ่ นพ านัก นอกประเทศสามารถซื้อ หรือ ขายสกุลเงินริงกิต ได้อย่างเสรี โดยจะต้อ ง
ดาเนินการทาธุ รกรรมกั บธนาคารในมาเลเซีย ที่ได้รับอนุญ าต (ยกเว้น Licenced International
Islamic Banks) โดยสามารถดาเนินการทั้งในรูปแบบการซื้อขายเงินตราล่วงหน้า หรือการซื้อขาย
เงินตราทันที (Spot and Forward Rates) สาหรับการดาเนินธุ รกรรมในดุล บัญ ชีเ ดินสะพั ดและ
ดุลบัญชีการเงิน
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ผู้มีถิ่นพานักนอกประเทศยังสามารถซื้อหรือขายสกุลเงิน ริงกิตกับสถาบันการเงิน ที่มี
สถานะเป็นผู้มีถิ่นพานักนอกประเทศ (Non-Resident Financial Institution) สถาบันใดก็ได้ เพื่อ
ชาระเงินในการค้าสินค้าและบริการ หรือชาระเงินจากการซื้อสินทรัพย์ในสกุลเงิน ริงกิตกับผู้มีถิ่น
พานักในประเทศ หรือกับสานักงานระหว่างประเทศที่ได้รับการแต่งตั้งจากกลุ่มธุรกิจธนาคารใน
มาเลเซียที่ได้รับอนุญาติ
 สกุลเงินต่างประเทศ
ผู้ มี ถิ่ น พ านั ก นอกประเทศสามารถซื้ อ หรื อ ขายเงิ น ตราต่ า งประเทศได้ อ ย่ า งเสรี กั บ
ธนาคารในมาเลเซี ย ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต หรื อ บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ การอนุ ญ าติ ภ ายใต้ Money Services
Business Act 2011 ในรูปแบบการซื้อขายด้วยอัตราแลกเปลี่ยนแบบทันที (Spot Basis)
การเปิดบัญชี และการทาธุรกรรมทางการเงินในประเทศ
มาเลเซียมิได้จากัดหรือห้ามมิให้ผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศเปิดบัญชีธนาคารทั้งในสกุลเงิน
ต่างประเทศและสกุลเงินริงกิต โดย
 ในกรณีของบัญชีที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ผู้มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศสามารถเปิด
บัญชีกับธนาคารในมาเลเซียได้ทั้งหมด ซึ่งช่วยอานวยความสะดวกในการลงทุน
และการท าธุ ร กรรมต่ า งๆ ในมาเลเซี ย โดยเงิ น ทุ น ในบั ญ ชี ดั ง กล่ า วจะสามารถ
ส่งกลับประเทศได้
 สาหรับบัญชีธนาคารในสกุลเงินริงกิต ผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศสามารถเปิดบัญชีกับ
ธนาคารที่ได้รับอนุญาติให้ดาเนินการในมาเลเซียได้ โดยเงินในบัญชีริงกิต สามารถ
เป็นเงินที่ได้มาจากการแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ หรือเป็นเงินริงกิตที่ เป็น
ดอกผลจากการลงทุนในมาเลเซีย อาทิ ดอกเบี้ย ค่าเช่า กาไร เงินปันผล เป็นต้น
โดยบัญ ชีส กุ ล เงินริงกิ ต ที่เ ปิดกับธนาคารที่ได้รับอนุญ าตในมาเลเซีย โดยผู้ มี ถิ่ น
พ านัก นอกประเทศจะถู กเรียกว่า External Accounts ทั้งนี้ เงินในบัญ ชีดังกล่ าว
สามารถส่งกลับประเทศได้ โดยการแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลต่างประเทศกับธนาคาร
ในมาเลเซีย จากนั้นจึงสามารถส่งกลับได้ อย่างไรก็ตาม เงินในบัญชีดังกล่าวจะไม่
สามารถใช้ชาระค่านาเข้าสินค้ าและบริการในประเทศ ไม่สามารถให้กู้ยืมเงินแก่
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ผู้ มี ถิ่ น พ านั ก ในประเทศ (ยกเว้ น จะได้ รั บ การอนุ ญ าตจาก The Controller of
Foreign Exchange) และไม่สามารถใช้ชาระในนามของบุคคลที่สาม
สาหรับการกู้ยืมเงินในประเทศ ผู้มีถิ่นพานักนอกประเทศสามารถกระทาได้ ดังนี้
 การกู้ยืมเงินในสกุลต่างประเทศ
รัฐบาลมาเลเซียไม่มีข้อ จากั ดในการเข้าถึ งสกุล เงินต่างประเทศส าหรับผู้ มีถิ่ น พ านั ก
นอกประเทศที่ กู้ เ งิ น จากธนาคารที่ ไ ด้รั บ การอนุ ญ าติ ใ นมาเลเซี ย โดยเงิ น กู้ นั้ น สามารถใช้ ได้
ทั้งในประเทศและนอกประเทศ นอกจากนี้ ผู้มีถิ่นพานักนอกประเทศยังได้รับอนุญาตให้สามารถ
ออกหุ้นกู้ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ (Foreign-currency denominated sukuk/bonds) ในมาเลเซียได้
 การกู้ยืมเงินในสกุลเงินริงกิต
ผู้ มีถิ่ นพ านัก นอกประเทศสามารถกู้ยื มเงินในสกุล เงิ นริงกิต จากธนาคารที่ได้ รั บ การ
อนุญาตได้อย่างเสรี โดยสามารถกู้ยืมเงินเพื่อไปใช้ดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคการผลิต
จริงในมาเลเซียได้ นอกจากนี้ ผู้มีถิ่นพานักนอกประเทศสามารถดาเนินการกู้ยืมเงินผ่านการออก
พันธบัตร/หุ้นกู้ในสกุลเงินริงกิตได้ โดยเงินกู้นั้นสามารถใช้ในประเทศหรือต่างประเทศก็ได้
อย่างไรก็ตาม หากนักลงทุนจากต่างประเทศมีความประสงค์จะขออนุมัติเงินกู้ในสกุลเงิน
ริงกิตจากสถาบันทางการเงินในมาเลเซียที่เกินกว่า 200,000 ริงกิต จะต้องได้รับการอนุมัติก่อน
การโอนเงินจากต่างประเทศ และการส่งกาไรกลับประเทศ (Remittance)
การบริการการดาเนินการส่งเงินกาไรกลับประเทศ (Remittance) จะถูกควบคุมภายใต้
ก ฎ ห ม า ย Exchange Control Act 1953 Payment Systems Act 2003 แ ล ะ Money Service
Business Act 2011 (ซึ่งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการส่ งเงินกลับประเทศคือ Money Services
Business (Remittance Business) (Amendment) Regulations 2015) นอกจากนี้ ยังมีกฎหมาย
เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศคือ Money-Changing Act 1998
ผู้มีถิ่นพานักนอกประเทศสามารถโอนเงินจากต่างประเทศ และส่งกาไรกลับประเทศได้
โดยมีเงื่อนไขจากัดไว้บางประการ ดังนี้
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 สาหรับธุรกรรมการส่ งเงินกลับประเทศระหว่างหน่ว ยธุ รกิจไปยังอีกหน่ว ยธุ รกิ จ
(Business to Business Remittance Transaction) จานวนเงินส่งกลับสูงสุดต่อ วัน
ที่สามารถส่งกลับได้ จะต้องไม่เกิน 200,000 ริงกิต
 ส าหรั บ ธุ ร กรรมการส่ ง เงิ น กลั บ ประเทศในกรณี อื่ น ๆ ที่ น อกเหนื อ กรณี ข้ า งต้ น
จานวนเงินส่งกลับสูงสุดต่อวันจะถูกจากัดไว้ให้สามารถส่งเงินกลับได้ไม่เกิน 50,000
ริ ง กิ ต ต่ อ วัน ทั้ ง นี้ การด าเนิ น การดั ง กล่ า วจะถู ก อนุ มั ติห รื อ ไม่ จะขึ้ น อยู่ กั บ การ
ประเมินของธนาคารเป็นรายธุรกรรมไป
โดยการส่งเงินกลับประเทศนั้น ธนาคารหรือหน่วยงานที่ดาเนินการทาธุรกรรมดังกล่ าว
จะต้องดาเนินการกับธนาคารหรือหน่วยงานที่เป็นคู่โอน โดยจะต้องดาเนินการภายใน 2 วันทาการ
หลังจากได้รับเงินส่งกลับจากผู้ส่งเงินกลับ
4.3.5 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
มาเลเซียเป็นประเทศหนึ่งในภูมิภาคอาเซียนที่ให้ความสาคัญกับการคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญาอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากการเข้าร่วมภาคีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญ ญาจานวนมากกั บ ทางองค์ ก ารทรั พย์สิ น ทางปั ญ ญาโลก (World Intellectual Property
Organization: WIPO) โดยหน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบด้ า นทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาของมาเลเซี ย คื อ
Malaysian Intellectual Property Organization (MyIPO) ภายใต้ ก ารก ากั บ ดูแ ลของ Ministry of
Domestic Trade of Consumer Affairs และหน่วยงานด้านการปราบปรามการละเมิดทรัพ ย์สิ น
ทางปัญญา คือ Enforcement Division of the Ministry of Domestic Trade
ภาพรวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของมาเลเซียสามารถแบ่งออก
ได้เป็นสามกลุ่มใหญ่ ได้แก่ 1) ทรัพย์สินทางปัญญา 2) ลิขสิทธิ์และสิทธิข้างเคียง 3) อื่นๆ โดยใน
แต่ละกลุ่มมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังแสดงในตารางที่ 4-6
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ตารางที่ 4-6 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาของมาเลเซีย
หมวดใหญ่ของกฎหมาย กลุ่มของกฎหมายทรัพย์สิน
ทรัพย์สินทางปัญญา
ทางปัญญา
ทรัพย์สินทางปัญญา
สิทธิบัตร

ลิขสิทธิ์และสิทธิข้างเคียง

อื่นๆ

บทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Patent (Amendment) Act 2003
Patent (Amendment) Act 2000
Patent Act 1995
Patent (Amendment) Act 1993
Patent (Amendment) Act 1986
Patent Act 1983
เครื่องหมายการค้า (Trademark) Trademarks (Amendment) Act 2002
Trademarks (Amendment) Act 2000 (Act 1078)
Trademarks Act (Regulation 1997)
Trademarks (Amendment) Act 1994
Trademarks Act 1976 (Act 175)
การออกแบบผลิตภัณฑ์
Industrial Design Regulations 1999
(Industrial Design)
Industrial Design Act 1996
ลิขสิทธิ์ (Copyright)
Copyright (Amendment) Act 2003
Copyright (Amendment) Act 2002 (Act 1139)
Copyright (Licensing) Regulations 2000
Optical Discs Regulations 2000
Optical Discs 2000 (Act 606)
Copyright (Amendment) Act 1997
Copyright (Amendment) Act 1990
Copyright Act 1987
Copyright (Licensing) Regulations 1987
แบบแผนภูมวิ งจรรวม
การคุ้มครองพันธุ์พืช
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
(Geographical Indications: GI)
ความร่วมมือด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญา
การค้า

Layout-Designs of Integrated Circuits Act 2000
Protection of New Plant Varieties Bill 2004
Geographical Indications (Amendment) Act 2002
Geographical Indications Regulations 2001
Geographical Indications Act 2000
Intellectual Property Corporation of Malaysia Act
2002
Trade Description Act 1972

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมจาก Malaysia Intellectual Property Office
และกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญาประเทศไทย
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การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
ในการคุ้ มครองทรัพ ย์สิ นทางปัญ ญาของมาเลเซี ย มีค วามแตกต่างกั นไปตามแต่ ล ะ
ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา โดยรายละเอียดของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาประเภท
ต่างๆ ของมาเลเซีย จะเป็นไปตามตารางที่ 4-7
ตารางที่ 4-7 การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ ในมาเลเซีย
ทรัพย์สินทางปัญญา

ระบบการให้ความคุ้มครอง

ข้อยกเว้นของสิ่งที่ได้รับการคุ้มครอง

สิทธิบัตร (Patent)

ใช้ระบบการจดทะเบียน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
The Patents Registry
Ministry of Domestic Trade
& Consumer Affairs

แบบผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม
(Industrial Designs)

ใช้ระบบจดทะเบียนสิทธิบัตร
แบบผลิตภัณฑ์ โดยยื่นขอจด
ทะเบียนต่อ Industrial
Designs Registration Office

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
(Geographical
Identification)

เป็นระบบการจดทะเบียน แต่
ทั้งนี้ Geographical
Indications Act ไม่ได้กาหนด
บังคับให้ต้องจดทะเบียนสิ่ง
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ก่อนจึงจะ
ได้รับความคุ้มครอง (กล่าวอีก
นัยหนึ่ง สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ที่ไม่ได้จดทะเบียนก็ได้รับ
ความคุ้มครองตาม
พระราชบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน)
ใช้ระบบการจดทะเบียน โดย
เครื่องหมายการค้าจะได้รับ
การคุ้มครองภายในมาเลเซีย

1. สิ่งที่ค้นพบ (Discoveries) ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ (Scientific theories) และ วิธีการ
ทางคณิตศาสตร์ (Mathematical methods)
2. พันธุพ์ ืชหรือสัตว์ (Plant or animal varieties) กรรมวิธีทางชีววิทยาธรรมชาติ
(Essentially biological processes) สาหรับการผลิตพืชหรือสัตว์ (Production of
plants or animals) ยกเว้น จุลชีพทีม่ ีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้น (Man-made living microorganisms), กรรมวิธีทางจุลชีววิทยา (Micro-biological processes) และผลิตภัณฑ์ที่
ได้จากกรรมวิธีทางจุลชีววิทยา (Products of micro-biological processes)
3. แผนการ (Schemes) กฎ (Rules) หรือวิธีการ (methods) สาหรับการประกอบธุรกิจ
(Doing business) การแสดง (Performing purely mental acts) และการเล่นเกมส์
(Playing games)
4. วิธีการ (Methods) สาหรับการรักษาร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์ (Treatment of
Human or Animal Body) โดยการผ่าตัด (Surgery) หรือการบาบัดโรค (Therapy) และ
วิธีการวินิจฉัยโรค (Diagnostic methods) ใช้กับร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์
แบบผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ ไม่ได้รับความคุ้มครอง
1 แบบผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีความใหม่ คือแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างจากแบบ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเพียงเล็กน้อยในรายละเอียดหรือลักษณะต่างๆ ที่ใช้ในทางการค้า
ได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าแห่งใดในมาเลเซียก่อนวันยื่นคาขอจดทะเบียน
แบบผลิตภัณฑ์เป็นครั้งแรก
2 แบบผลิตภัณฑ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของสาธารณชน
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายได้แก่

เครื่องหมายการค้า
(Trademarks)

1. สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ไม่มีลักษณะตามที่กาหนดเอาไว้ในมาตรา 2 ว่าด้วยนิยาม
คาว่า “สิ่งชี้ทางภูมิศาสตร์”
2. สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
3. สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ไม่ได้รับความคุ้มครองในประเทศที่เป็นเจ้าของแหล่ง
ภูมิศาสตร์นนั้
4. สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ไม่ได้มีการใช้อีกต่อไปในประเทศที่เป็นเจ้าของแหล่ง
ภูมิศาสตร์นนั้
เครื่องหมายดังต่อไปนี้ เป็นเครื่องหมายที่ไม่อาจขอรับการจดทะเบียนได้
- เครื่องหมายที่หากนามาใช้ น่าจะเป็นการหลอกลวงหรือก่อให้เกิดความสับสน
หลงผิดแก่สาธารณชนทั่วไป
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ทรัพย์สินทางปัญญา

ระบบการให้ความคุ้มครอง

ข้อยกเว้นของสิ่งที่ได้รับการคุ้มครอง

เมื่อได้รับการจดทะเบียนแล้ว
มาเลเซียอาศัยหลักการผู้ใช้
ก่อนมีสิทธิดีกว่า (First to Use
Principle) ผู้ใช้เครื่องหมาย
การค้าก่อนย่อมมีสิทธิดีกว่าใน
การยื่นเพิกถอนเครื่องหมาย
การค้าของบุคคลอื่น

- เครื่องหมายที่ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย
- เครื่องหมายที่มีลักษณะอันขัดต่อศีลธรรมหรือกฎหมาย หรือที่ซึ่งไม่สามารถที่จะ
ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมาย
- เครื่องหมายที่นายทะเบียนพิจารณาเห็นว่าอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงหรือ
ผลประโยชน์ของชาติ
-เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายของบุคคลอืน่ ที่มีชอื่ เสียงแพร่หลายใน
มาเลเซีย สาหรับสินค้าหรือบริการเดียวกันหรือต่างกัน
- เครื่องหมายที่ประกอบไปด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ซึ่งใช้กับสินค้าที่ไม่ได้มี
แหล่งกาเนิดมาจากแหล่งภูมิศาสตร์ดังกล่าว ทั้งนี้ หากการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้น
อาจทาให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในแหล่งกาเนิดที่แท้จริงของสินค้านั้นได้
- เครื่องหมายที่ประกอบไปด้วยสิ่งบ่งชี้แหล่งกาเนิดทางภูมิศาสตร์ ซึ่งใช้กับไวน์หรือ
สุราที่ไม่ได้มีแหล่งกาเนิดมาจากแหล่งภูมิศาสตร์ดังกล่าว
สิ่งที่ปรากฏในเครื่องหมายการค้าดังต่อไปนี้ไม่สามารถรับจดทะเบียนได้
- ภาพของไม้ตระกูลชบา (Hibiscus Flower) อันเป็นดอกไม้ประจาชาติมาเลเซีย
- ภาพหรือคาที่เป็นการแสดงถึงพระมหากษัตริย์หรือผู้ปกครองของรัฐใดๆ
- ภาพของพระราชวังใดๆ หรือตึกใดๆ ที่สหพันธรัฐหรือรัฐบาลของรัฐ (Federal or
State Government) เป็นเจ้าของ
- คาว่า ASEAN และภาพที่แสดงถึงโลโก้ของ ASEAN
- คาว่า Red Cresent หรือ Geneva Cross และภาพของวงเดือนสีแดง (Red
Cresent), กาชาดเจนีวา (Geneva Cross) ที่เป็นสีแดง หรือกาชาด
สหพันธรัฐสวิสส์ (Swiss Federal Cross) ที่เป็นสีขาวหรือสีเงินบนพืน้ สีแดง
- ภาพ, คติพจน์ หรือคาอันเกี่ยวพันถึงพระมหากษัตริย์ หรือกองทัพหลวง, ตรา, สิ่งที่
มีตรากองทัพติดอยู่ (Armorial Bearings) หรือ ตราเกียรติยศ, เครื่องราชอิสริยาภรณ์
- ภาพ, คติพจน์ หรือคาอันเกี่ยวพันถึงพระมหากษัตริย์ หรือพระบรมวงศานุวงศ์ หรือ
ธงของพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ หรือธงชาติ
- ภาพ, คติพจน์ หรือคาอันเกี่ยวพันถึงวงเดือน (Crests) สิ่งที่มีตรากองทัพติดอยู่
(Armorial Bearings) หรือ ตราเกียรติยศ, เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของกองทัพมาเลเซีย
(Malaysian Army), กองทัพเรือมาเลเซีย (Royal Malaysian Navy), กองทัพอากาศ
มาเลเซีย (Royal Malaysian Air force) และสานักงานตารวจแห่งชาติมาเลเซีย
(Royal Malaysian Police)

ลิขสิทธ์

ไม่มีระบบจดทะเบียนข้อมูล
1 ข่าวประจาวันหรือข้อเท็จจริงที่ตามลักษณะของมันแล้วเป็นเพียงแค่ข่าว
ลิขสิทธิ์ อย่างไรก็ตาม เจ้าของ 2 คาพิพากษา คาสั่ง คาตัดสิน และรายงานของเจ้าหน้าที่รัฐบาล
ลิขสิทธิ์สามารถยื่นหนังสือ
3 ความคิด ขั้นตอน กรรมวิธีทฤษฎีทางคณิตศาสตร์
รับรองยืนยันความเป็นเจ้าของ
งานอันมีลิขสิทธิ์ของตนได้
(Affidavit or Statutory
Declaration) โดยได้รับความ
คุ้มครองโดยอัตโนมัติ
ที่มา: กรมทรัพย์สินทางปัญญาและ Malaysia Intellectual Property Office

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310
http://toi.boi.go.th

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทาศูนย์ข้อมูลการลงทุนไทยในต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ 2559

4-57

การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
วิ ธี ก ารและระยะเวลาที่ ใ ช้ ใ นการจดทะเบีย นทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาประเภทต่ า งๆ ใน
มาเลเซียมีความแตกต่างกันไป โดยรายละเอียดของการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาประเภท
ต่างๆ ที่สาคัญ มีดังนี้
 สิทธิบัตร (Patent)
ในการขอจดทะเบียนสิทธิบั ตรในมาเลเซีย จะประกอบไปด้วยขั้นตอนที่สาคัญ ทั้งสิ้น 4
ขั้นตอน ได้แก่
 การเตรียมคาขอ: ผู้ประดิษฐ์หรือลูกจ้างของผู้ประดิษฐ์ ผู้รับจ้างทาของของผู้ประดิษฐ์
ผู้รับโอนสิทธิจากผู้ประดิษฐ์เป็นผู้มีสิทธิยื่นขอรับอนุสิทธิบัตร โดยปกติอนุสิทธิบัตร
จะประกอบด้วยข้อถือสิทธิเพียง 1 ข้อ ดังนั้นผู้ประดิษฐ์จึงไม่สามารถแยกจดทะเบียน
ค าขอรั บ อนุ สิ ท ธิ บั ต รมากกว่ า หนึ่ ง ค าขอได้ โดยเอกสารที่ ใ ช้ ใ นการขอรั บ การ
คุ้มครองมีดังนี้
- แบบพิมพ์คาขอจดทะเบียน 1 (Request Form 1)
- รายละเอียดการประดิษฐ์ (Description)
- ข้อถือสิทธิ (Well-Structured Claims) ในอนุสิทธิบัตรจะมีข้อถือสิทธิเพียงข้อเดียว
- รูปเขียน (Drawing) หมายรวมถึง แผนภาพ แผนผัง เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นคาขอ
สามารถยื่นรูปเขียนที่ไม่สมบูรณ์ในวันยื่นคาขอรับอนุสิทธิบัตรได้
- บทสรุปการประดิษฐ์ (Abstract)
- ประเภทของการประดิษฐ์เป็นไปตามความตกลงว่าด้วยการจาแนกการประดิษฐ์
ระหว่างประเทศ
- หนังสือมอบอานาจ ไม่จาเป็นต้อง Notarized และ Legalized เพื่อแต่งตั้งตัวแทน
ในมาเลเซียให้ดาเนินการแทน
- หนังสือสัญญาโอน ไม่จาเป็นต้อง Notarized และ Legalized ในกรณีที่ผู้ประดิษฐ์
ไม่ได้ยื่นคาขอจดทะเบียนด้วยตนเอง แต่โอนสิทธิให้แก่ผู้รับโอน
 การตรวจสอบคาขอ: หลังจากยื่นคาขอจดทะเบียนต่อสานักสิทธิบัตร ผู้ตรวจสอบจะ
ดาเนินการตรวจสอบในเบื้องต้นโดยผู้ขอไม่ต้องยื่นคาร้อง ผู้ขอจดทะเบียนจะต้อง
ยื่นคาขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ภายใน 24 เดือนนับแต่วันยื่นคาขอ ระยะเวลา
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ดังกล่าวสามารถขยายได้ 1 ปี หรือ 2 ปี ขึ้นอยู่กับระบบการตรวจสอบ กล่าวคือ ถ้า
เป็นระบบ Full Examination จะขยายได้ 1 ปี แต่ถ้าเป็นระบบ Modified Examination
จะขยายได้ 2 ปี
 การประกาศโฆษณา: ไม่มีระบบการประกาศโฆษณาในระหว่างที่คาขอยังไม่ได้รับ
การจดทะเบียน อย่างไรก็ดีเมื่ออนุสิทธิบัตรได้รับการจดทะเบียนเป็นที่เรียบร้อย
แล้ ว จะต้อ งมีก ารประกาศโฆษณาการรับจดทะเบียนในหนังสื อประกาศโฆษณา
ต่อไป
 การรับจดทะเบียน: หลังจากที่ได้มีการออกอนุสิทธิบัตรแล้ว จะต้องมีการประกาศ
โฆษณาการจดทะเบี ย นอนุ สิ ท ธิ บั ต รในหนั ง สื อ ประกาศโฆษณา (Government
Gazette)
ค่าธรรมเนียมและระยะเวลาทั้งหมดในการขอจดทะเบียนสิทธิบัตรในมาเลเซีย เป็นดังแสดง
ในตารางที่ 4-8 และตารางที่ 4-9
ตารางที่ 4-8 ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิบัตรในมาเลเซีย
รายการ
ยื่นคาขอจดทะเบียน
1. ยื่นคาขอจดทะเบียน
2. ยื่นเอกสารเพิ่มเติม (ต่อครั้ง)
3. ยื่นคาขอให้ตรวจสอบ (Request for examination)
ตรวจสอบทั้งหมด (Full Examination)
ตรวจสอบเฉพาะส่วนทีแ่ ก้ไข (Modified Examination)
4. รายงานผลการตรวจสอบ (ไม่รวมเวลาทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์
ทางเทคนิค)
5. ออกหนังสือรับรองการจดทะเบียนอนุสิทธิบตั ร
6. การเปลี่ยนคาขอจดทะเบียนสิทธิบัตรเป็นอนุสิทธิบัตร
ค่าธรรมเนียมรายปี
ปีที่ 2
ปีที่ 3
ปีที่ 4
ปีที่ 5
ปีที่ 6

ค่าธรรมเนียม (ริงกิต)
290
20
1,110
640
140
80
290
360
420
490
560
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รายการ
ปืที่ 7
ปีที่ 8
ปีที่ 9
ปีที่ 10
ปีที่ 11
ปีที่ 12
ปีที่ 13
ปีที่ 14
ปีที่ 15
7. คาขอต่ออายุอนุสทิ ธิบัตรออกไปอีก 5 ปี

4-59

ค่าธรรมเนียม (ริงกิต)
640
690
760
820
890
940
1,100
1,250
1,350
290

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลจาก Malaysia Intellectual Property Office

ตารางที่ 4-9 ระยะเวลาในการจดทะเบียนสิทธิบัตรในมาเลเซีย
ขั้นตอน
วันยื่นคาขอ
หนังสือคาสั่งออกเป็นครั้งแรก
ระยะเวลาในการโต้ตอบ
ประกาศโฆษณา
ระยะเวลาคัดค้าน
ตรวจสอบ
หนังสือคาสั่งออกเป็นครั้งสุดท้าย
ระยะเวลาในการโต้ตอบ
อุทธรณ์
ระยะเวลาทั้งหมดในการออกอนุสิทธิบัตร

ระยะเวลา (เดือน)
1
18-24
3
30
36
36-48

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลจาก Malaysia Intellectual Property Office

 เครื่องหมายการค้า (Trademarks)
ในการขอจดทะเบียนสิ ทธิ บั ต รในมาเลเซีย จะประกอบไปด้ว ยขั้นตอนที่สาคัญ ทั้ง สิ้ น
4 ขั้นตอน ได้แก่
 การเตรียมคาขอ: ในกรณีที่ผู้ยื่นคาขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่ได้มีถิ่นที่อยู่
หรือสถานประกอบธุรกิจในมาเลเซีย ผู้ยื่นคาขอจดทะเบียนดังกล่าวจะต้องแต่ง ตั้ง
หรือมอบอานาจให้ตัวแทนเครื่องหมายการค้าในมาเลเซียเป็นผู้ดาเนินการยื่นคาขอ
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จดทะเบียนแทน โดยหนึ่งคาขอสามารถขอความคุ้มครองได้เพียงหนึ่งจาพวกสินค้า/
บริการ และต้องระบุรายการสินค้าที่จะขอความคุ้มครองให้ชัดเจน ทั้งนี้ การยื่นขอ
ความคุ้ ม ครองโดยระบุ ร ายการสิ น ค้ า ที่ ข อความคุ้ ม ครองว่ า “รายการสิ น ค้ า ทั้ ง
จาพวก” ไม่สามารถกระทาได้ เว้นแต่ในกรณีที่มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าผู้ขอมีการ
ใช้เครื่องหมายการค้ากับสิ นค้าหลากหลายชนิดมาก การระบุรายการสิ นค้ าด้ว ย
ถ้อยคาที่กว้างๆ จึงอาจได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม ผู้ ขอไม่จาเป็นต้องมีการใช้
สิ น ค้ า จริ ง ก่ อ นการยื่ น ค าขอจดทะเบี ย น และการยื่ น ค าขอจดทะเบี ย นทาง
อินเทอร์เน็ตยังไม่สามารถกระทาได้ โดยเอกสารที่ใช้ในการขอรับการคุ้มครองมี
ดังนี้
- คาขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
- หนังสือมอบอานาจ
- รูปเครื่องหมายการค้า
- คาแถลงว่าผู้ยื่นคาขอจดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง
- คาแปลและคาอ่าน สาหรับเครื่องหมายคาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ
- ข้อมูลของผู้ยื่นคาขอจดทะเบียน เช่น ชื่อ ที่อยู่ และสัญชาติ
- รายการสินค้า/บริการที่ประสงค์จะขอรับการจดทะเบียน
 การตรวจสอบคาขอ: เมื่อผู้ยื่นคาขอจดทะเบียนได้ยื่นคาขอจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้ า แล้ ว นายทะเบี ย นเครื่ อ งหมายการค้ า จะด าเนิ น การตรวจสอบค าขอจด
ทะเบียนดังกล่าวว่า มีรายการครบถ้วนหรือไม่ เอกสารประกอบคาขอจดทะเบียน
เครื่ อ งหมายการค้ า ครบถ้ ว นหรื อ ไม่ เครื่ อ งหมายการค้ า มี ลั ก ษณะอัน พึ ง รั บจด
ทะเบียนได้หรือไม่ หากนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเห็นว่าเครื่องหมายการค้า
ใดไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ ก็จะมีคาสั่งปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน สาหรับ
ในกรณี ที่ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ควรรั บ จดทะเบี ย นเครื่ อ งหมายการค้ า ดั ง กล่ า ว
นายทะเบียนเครื่อ งหมายการค้ าจะมีค าสั่ งให้ประกาศโฆษณาค าขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าดังกล่าว ทั้งนี้ การตรวจสอบคาขอจะใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่ง
ปีถึงหนึ่งปีครึ่ง และสาหรับการตรวจค้นเครื่องหมายการค้า (Trademark Search)
เพื่ อ ตรวจสอบว่ามีเ ครื่องหมายการค้ าที่เหมือนคล้ ายยื่นไว้ก่อนหรือไม่นั้น ผู้ ขอ
สามารถตรวจค้นได้ อย่างไรก็ตาม กฎหมายไม่บังคับว่าจาเป็นต้องตรวจค้ นก่อน
การยื่นคาขอจดทะเบียน
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 การประกาศโฆษณา: เมื่ อ นายทะเบี ย นเครื่ อ งหมายการค้ า มี ค าสั่ ง ให้ ป ระกาศ
โฆษณาค าขอจดทะเบี ย นเครื่อ งหมายการค้ าใด ค าขอจดทะเบียนเครื่อ งหมาย
การค้าจะถูกนาไปลงประกาศโฆษณาในหนังสือประกาศโฆษณาเป็นระยะเวลาสอง
เดือน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ดังกล่าว
 การรับจดทะเบียน: ในกรณีที่ไม่มีผู้คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือ
มี ผู้ คั ด ค้ า นแต่ ใ นที่ สุ ด นายทะเบี ย นเครื่ อ งหมายการค้ า หรื อ ศาลได้ มี ค าสั่ ง หรื อ
คาพิพากษาให้ยกคาคัดค้านนั้น นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะมีคาสั่งให้รับ
จดทะเบียนและออกหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นให้แก่
ผู้ยื่นคาขอจดทะเบียนต่อไป
ค่าธรรมเนียมและระยะเวลาทั้งหมดในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในมาเลเซีย
เป็นดังแสดงในตารางที่ 4-10 และตารางที่ 4-11
ตารางที่ 4-10 ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในมาเลเซีย
รายการ

ค่าธรรมเนียม (ริงกิต)

ยื่นคาขอจดทะเบียน
1. ยื่นคาขอจดทะเบียน
370
2. การให้คาแนะนาเกี่ยวกับการปฏิเสธรับจดทะเบียนของนายทะเบียน,
ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของกรณี
การปรึกษากับนายทะเบียน หรือการยื่นเอกสารสนับสนุนการจด
และค่าบริการของทนายความ
ทะเบียนอันเกี่ยวกับการปฏิเสธการรับจดทะเบียนของนายทะเบียน
แต่ละคนต่อชั่วโมงการทางาน
หรือการดาเนินงานในลักษณะทีค่ ล้ายคลึงดังกล่าวอันเกี่ยวกับคาขอจด
ทะเบียน
3. การขอเร่งรัดการตรวจสอบคาขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
1,200
4. แก้ไขในรายละเอียดของคาขอจดทะเบียนรวมถึงการดาเนินการใดๆ
140
ตามคาสั่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า
5. การขอประกาศโฆษณาเครื่องหมายการค้า
650
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลจาก Malaysia Intellectual Property Office
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ตารางที่ 4-11 ระยะเวลาในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในมาเลเซีย
ขั้นตอน
วันยื่นคาขอ
ประกาศโฆษณา
ระยะเวลาคัดค้าน
ตรวจสอบ
อุทธรณ์
จดทะเบียน
ระยะเวลาทั้งหมดในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ระยะเวลา (เดือน)
1
24
36
40
36-48
> 48

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลจาก Malaysia Intellectual Property Office

 แบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Industrial Design)
ในการขอจดทะเบียนแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในมาเลเซีย จะประกอบไปด้วยขั้นตอน
ที่สาคัญทั้งสิ้น 4 ขั้นตอน ได้แก่
 การเตรี ย มค าขอ: ในกรณี ที่ ผู้ ยื่ น ค าขอมี ภู มิ ล าเนาสถานประกอบการหลั ก ใน
ต่างประเทศ ผู้ยื่นคาขอจะต้องตั้งตัวแทนในมาเลเซียเพื่อรับแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการ
จดทะเบียน ถ้าไม่มีการตั้งตัวแทนนายทะเบียนสามารถปฏิเสธคาขอได้ คาขอจด
ทะเบียนแบบผลิตภัณฑ์หนึ่งคาขอ สามารถจดทะเบียนกับแบบผลิตภัณฑ์มากกว่า
หนึ่งแบบผลิตภัณฑ์ได้ ถ้าแบบผลิตภัณฑ์เหล่านั้นอยู่ในประเภทเดียวกันตามการ
จั ด ประเภทแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ร ะหว่ า งประเทศ โดยเอกสารที่ ใ ช้ ใ นการขอรั บ การ
คุ้มครองมีดังนี้
1) คาขอจดทะเบียนให้ใช้แบบฟอร์ม ID 1
2) ยื่นพร้อมกับสิ่งที่ใช้แสดงแบบผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอจดทะเบียนตามจานวน
ที่กาหนด
3) รูปเครื่องหมายการค้า
4) คาอธิบายเกี่ยวกับความใหม่ของแบบผลิตภัณฑ์
5) คาแปลและคาอ่าน สาหรับเอกสารที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ
6) ประเภทแบบผลิ ต ภัณฑ์ จาแนกตามประเภทแบบผลิ ต ภัณฑ์ระหว่าง
ประเทศ
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 การตรวจสอบคาขอ: หลังจากที่นายทะเบียนกาหนดวันยื่นคาขอแล้ว และคาขอจด
ทะเบี ย นไม่ ไ ด้ ถู ก เพิ ก ถอน นายทะเบี ย นจะตรวจสอบว่ า ค าขอนั้ น ถู ก ต้ อ งตาม
ข้อ ก าหนดต่ างๆ หรือ ไม่ ในกรณีที่ค าขอไม่ถู กต้อง นายทะเบียนจะแจ้งให้ผู้ ยื่น
คาขอทราบ เพื่อให้ดาเนินการแก้ไขสิ่งที่ไม่ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กาหนด ถ้าไม่
มีการแก้ไขภายในเวลาที่กาหนด นายทะเบียนสามารถปฏิเสธคาขอจดทะเบียนได้
แต่ต้องให้โอกาสผู้ยื่นคาขอชี้แจงก่อน
 การประกาศโฆษณา: หลังจากที่นายทะเบียนพิจารณาแล้วเห็นว่าคาขอนั้นถูกต้อง
ตามข้ อ ก าหนดต่ า งๆ นายทะเบี ย นจะมี ค าสั่ ง รั บ จดทะเบี ย น หลั ง จากนั้ น
นายทะเบียนจะประกาศโฆษณาทะเบียนแบบผลิตภัณฑ์ในหนังสือประกาศโฆษณา
โดยทันที ทั้งนี้ ในประกาศโฆษณาให้ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) หนังสือแจ้งว่าแบบผลิตภัณฑ์นั้นได้รับการจดทะเบียนแล้ว
2) ชื่อและที่อยู่ของผู้ทรงสิทธิของแบบผลิตภัณฑ์ และ
3) รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแบบผลิตภัณฑ์ที่นายทะเบียนเห็นสมควร
ว่าควรจะประกาศ
 การรับจดทะเบียน: หลังจากที่นายทะเบียนพิจารณาแล้วเห็นว่าคาขอนั้นถูกต้อง
ตามข้อกาหนดต่างๆ นายทะเบียนจะมีคาสั่งรับจดทะเบียน และออกสิทธิบัตรแบบ
ผลิตภัณฑ์ และให้ถือว่าสิทธิบัตรดังกล่าวเป็นหลักฐานเบื้องต้นของความสมบูรณ์
ของการจดทะเบียนแบบผลิตภัณฑ์นั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่แบบผลิตภัณฑ์ได้รับการ
จดทะเบียนไม่ว่าจะใช้กับผลิตภัณฑ์ใดๆ และผู้ทรงสิทธิยื่นคาขอ เช่น
1) จดทะเบี ย นแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ รั บ การจดทะเบี ย นแล้ ว เพื่ อ ใช้ กั บ
ผลิตภัณฑ์อื่นตั้งแต่หนึ่งผลิตภัณฑ์ขึ้นไป หรือ
2) จดทะเบียนแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งประกอบด้วย แบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการ
จดทะเบียนแล้ว ซึ่งได้มีการแก้ไข หรือปรับปรุงไม่ถึงขนาดที่จะเปลี่ยน
คุณลักษณะของแบบผลิตภัณฑ์นั้น
 ค าขอดังกล่ าวจะไม่ ถู ก ปฏิเ สธ และไม่ส ามารถยกทะเบี ยนก่อ นหน้ า นี้ หรือ การ
เปิดเผยหรือการใช้ใดๆ หลังจากวันยื่นคาขอเป็นครั้งแรกของทะเบียนก่อนหน้านี้
เป็นสาเหตุในการทาให้ทะเบียนไม่สมบูรณ์ได้ ทั้งนี้ อายุของทะเบียนแบบผลิตภัณฑ์
ที่ได้รับการจดทะเบียนในกรณีนี้ จะไม่เป็นการขยายอายุความคุ้มครองของทะเบียนเดิม
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ค่าธรรมเนียมและระยะเวลาทั้งหมดในการขอจดทะเบียนแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมใน
มาเลเซีย เป็นดังแสดงในตารางที่ 4-12 และตารางที่ 4-13
ตารางที่ 4-12 ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเครื่องหมายแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ในมาเลเซีย
รายการ
ยื่นคาขอจดทะเบียน
1. ยื่นคาขอจดทะเบียนแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1 แบบในหนึ่งคาขอฯ
2. ยื่นคาขอจดทะเบียนแบบผลิตภัณฑ์อุตสากรรมมากกว่าหนึ่งแบบ
3. การขอแก้ไขแบบผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมหรือคาร้องขอจดทะเบียนแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4. การยื่นคาร้องขอขยายการคุม้ ครองแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5. การทาสาเนาภาพวาดแบบหรือภาพถ่ายของแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
แต่ละด้าน เช่น ด้านบน ด้านข้าง ด้านหน้า เป็นต้น
6. การประกาศโฆษณาการจดทะเบียน

ค่าธรรมเนียม
(ริงกิต)
500
500
240
300 ต่อแบบ
200 ต่อด้าน
50 ต่อแบบ

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลจาก Malaysia Intellectual Property Office

ตารางที่ 4-13 ระยะเวลาในการจดทะเบียนแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในมาเลเซีย
ขั้นตอน
วันยื่นคาขอ
ตรวจสอบ
แก้ไขและแบบใหม่
อุทธรณ์
จดทะเบียน
ระยะเวลาทั้งหมดในการจดทะเบียนแบบผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม

ระยะเวลา (เดือน)
1
6
3
3
8 – 14

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลจาก Malaysia Intellectual Property Office

 สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications)
ในการขอจดทะเบียนสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศ าสตร์ ในมาเลเซีย จะประกอบไปด้ว ยขั้นตอนที่
สาคัญทั้งสิ้น 4 ขั้นตอน ได้แก่
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 การเตรียมคาขอ: ผู้ยื่นคาขอจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ไม่ได้มีภูมิล าเนา
หรือไม่ได้ประกอบธุรกิจในมาเลเซีย จะต้องแต่งตั้งตัวแทนเพื่อดาเนินการยื่นคาขอ
จดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในมาเลเซีย โดยบุคคลที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ ถือ
เป็นผู้มีสิทธิยื่นคาขอจดทะเบียนสิ่งบ่ง ชี้ทางภูมิศาสตร์ในมาเลเซีย (1) ผู้ผลิตสินค้า
ที่ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (2) หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง (3) หน่วยงานหรือองค์กร
ทางการค้า
ทั้งนี้ โดยเอกสารที่ใช้ในการขอรับการจดทะเบียน มีดังนี้
- คาขอจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (เป็นภาษามาเลย์หรือภาษาอังกฤษ
เท่านั้น)
- หนังสือมอบอานาจ ในกรณีที่ผู้ยื่นคาขอจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่
ไม่ได้มีภูมิลาเนาหรือไม่ได้ประกอบธุรกิจในมาเลเซีย
- และข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ ชื่ อ ที่ อ ยู่ สั ญ ชาติ ข องผู้ ข อจดทะเบี ย น
รายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งภูมิศ าสตร์ที่ซึ่งมีการใช้สิ่ ง บ่งชี้ทางภูมิศ าสตร์
รวมถึ งแผนที่ ของแหล่ ง ภู มิ ศ าสตร์ นั้ น สิ นค้ าที่ใ ช้สิ่ ง บ่ง ชี้ ท างภู มิศ าสตร์
คุณสมบัติ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะอื่นใดของสินค้าซึ่งมีความสัมพันธ์กับ
แหล่งภูมิศาสตร์ และเงื่อนไขใดๆ (ถ้ามี) ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ เป็นต้น
 การตรวจสอบค าขอ: เมื่ อ ได้ รั บ ค าขอจดทะเบี ย นสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ แ ล้ ว
นายทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จะทาการตรวจสอบคาขอจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศ าสตร์ว่า มีรายการครบถ้ ว นหรือ ไม่ และเอกสารประกอบคาขอจดทะเบียน
ครบถ้ ว นหรือ ไม่ หากปรากฏว่ามีสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งที่ยัง ขาดไปหรือไม่ครบถ้ วน นาย
ทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จะแจ้งให้ยื่นคาขอจดทะเบียนดาเนินการแก้ไข ใน
กรณีที่นายทะเบียนสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศ าสตร์พิจารณาแล้ว เห็นว่าค าขอจดทะเบี ยน
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มีรายการและเอกสารประกอบครบถ้วนแล้ว จะดาเนินการ
ตรวจสอบต่อไปว่าสิ่ง บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้หรือไม่
ซึ่งหากพบว่าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้นมีลักษณะไม่พึงรับจดทะเบียน นายทะเบียน
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จะมีคาสั่งปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน แต่หากปรากฎว่าสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ทุก ประการ นายทะเบียนสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์จะมีคาสั่งให้ประกาศโฆษณาต่อไป
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 การประกาศโฆษณา: ค าขอจดทะเบี ย นสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ ที่ ไ ด้ ผ่ า นการ
ตรวจสอบของนายทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แล้ว จะได้รับการประกาศโฆษณา
ในหนังสือประกาศโฆษณาสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็นระยะเวลา 2 เดือน เพื่อเปิด
โอกาสให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการจดทะเบียนดังกล่าวคัดค้านได้
 การรับจดทะเบียน: ในกรณีที่ไม่มีผู้คัดค้านการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
หรือมีผู้คัดค้านแต่ในที่สุดนายทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือศาลได้มีคาสั่งหรือ
คาพิพากษาให้ยกคาคัดค้านนั้น นายทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จะมีคาสั่งให้รับ
จดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้นต่อไป
ค่ า ธรรมเนี ย มที่ ส าคั ญ ในการขอจดทะเบี ย นแบบสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ ใ นมาเลเซี ย
เป็นดังแสดงในตารางที่ 4-14
ตารางที่ 4-14 ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในมาเลเซีย
รายการ
1. ยื่นคาขอจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
2. การประกาศโฆษณา
3. การอนุมัติใบรับรองการจดทะเบียนสิ่งบ่งชีท้ างภูมิศาสตร์
4. การยื่นคาร้องขอยกเลิกทะเบียนสิ่งบ่งชีท้ างภูมิศาสตร์

ค่าธรรมเนียมราชการ (ริงกิต)
250
450
450

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลจาก Malaysia Intellectual Property Office
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บทที่ 5
ขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจและการลงทุนในสหพันธรัฐมาเลเซีย
5.1 ขั้นตอนก่อนการจัดตั้งธุรกิจ (Pre-Establishment Process)
5.1.1 การเลือกดาเนินธุรกิจ
5.1.1.1 การลงทุนทั่วไป
ธุรกิจในมาเลเซียสามารถดาเนินการได้ในหลายรูปแบบ อย่างไรก็ตาม การจัดตั้งธุรกิจใน
รู ป แบบของกิ จ การเจ้ า ของเดี ย ว (Sole Proprietorship) ห้ า งหุ้ น ส่ ว น (Partnership) และห้ า ง
หุ้นส่วนจากัดความรับผิด (Limited Liability Partnership) ถูกสงวนไว้สาหรับพลเมืองชาวมาเลเซีย
(Citizen) และผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ถาวรในมาเลเซีย (Permanent Resident) เท่านั้น ในขณะที่กิจการที่มี
เจ้าของเป็นชาวต่างชาติ จะสามารถจดทะเบียนจัดตั้งได้ในรูปแบบของบริษัท (Company) ภายใต้
Companies Act 1965 ซึ่ ง โดยทั่ ว ไปแล้ ว นิ ย มจดทะเบี ย นในรู ป แบบของบริ ษั ท จ ากั ด โดยหุ้ น
(Company Limited by Shares)1 ซึ่งแบ่งออกเป็น
 บริษัทเอกชนจากัด (Private Limited Company) ซึ่งไม่สามารถจาหน่ายหุ้นให้แก่
สาธารณะได้ และจากั ด จ านวนผู้ ถื อ หุ้น ไว้ ไ ม่เ กิ น 50 ราย โดยชื่อ บริษั ท จะต้ อ ง
ลงท้ายด้วยคาว่า Sendirian Berhad หรืออักษรย่อ Sdn. Bhd.
 บริษัทมหาชนจากัด (Public Limited Company) ซึ่งมีจานวนผู้ถือหุ้นไม่จากัด และ
สามารถจาหน่ายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ของมาเลเซียได้ โดยชื่อบริษัทจะต้องลง
ท้ายด้วยคาว่า Berhad หรืออักษรย่อ Bhd.
ทั้งนี้ บริษัทที่จดทะเบียนในมาเลเซียจะต้อง (1) มีผู้ถือหุ้น (Member) อย่างน้อย 2 ราย
(2) มี ก รรมการบริ ษั ท (Director) อย่ า งน้ อ ย 2 คน และ (3) มี เ ลขานุ ก ารบริ ษั ท (Company
Secretary) โดยทั้งกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัทจะต้องมีถิ่นที่อยู่อาศัยหลักอยู่ในมาเลเซีย
1

รูปแบบอื่นของบริษัทได้แก่ บริษัทจากัดโดยการรับประกัน (Company Limited by Guarantee) ซึ่งมักจะเป็นองค์กรไม่แสวงหา
กาไรหรือสมาคมต่างๆ และบริษัทไม่จากัด (Unlimited Company) ซึ่งไม่มีการจากัดภาระความรับผิดของผู้ถอื หุน้ ทั้งนี้ เนื้อหา
ส่วนที่เหลือในบทนี้ จะเน้นนาเสนอแต่เฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวกับบริษัทจากัดโดยหุ้น (Company Limited by Share) เท่านั้น โดย
อาจกล่าวถึงแต่เพียงสั้นๆ ว่า “บริษัท”
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และเลขานุการบริษัทจะต้องเป็นสมาชิกของสมาคมวิชาชีพที่ได้รับการรับรองจาก Minister of
Domestic Trade Cooperative and Consumerism หรือเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจาก Companies
Commission of Malaysia (SSM)2
นอกจากการจัดตั้งบริษัทในมาเลเซียข้างต้นแล้ว นักลงทุนอาจดาเนินธุรกิจได้ในรูปแบบ
ของการจดทะเบียนเป็นสาขาของบริษัทต่างชาติ (Foreign Company) ในมาเลเซียได้เช่นเดียวกัน
5.1.1.2 การลงทุ น ในเขตอุ ต สาหกรรม / เขตส่ ง เสริ ม การส่ ง ออก / เขตการค้ า เสรี /
เขตปลอดอากร
ปัจจุบันมาเลเซียมีพื้นที่อุตสาหกรรมในรูปแบบต่างๆ ดังต่อไปนี้3
 เขตอุ ต สาหกรรม (Industrial Estate) ปั จ จุ บั น มาเลเซี ย มี เ ขตอุ ต สาหกรรม
มากกว่า 500 แห่ง ในจานวนนี้มีเขตอุตสาหกรรมที่ภาครัฐเป็นเจ้าของมีประมาณ
200 แห่ ง โดยเป็ น ของหน่ ว ยงาน State Economic Development Corporations
(SEDCs), Regional Development Authorities (RDAs) รวมถึ ง ของท่ า เรื อ และ
เทศบาลต่างๆ
 เขตการพาณิชย์เสรี (Free Commercial Zone: FCZ) เป็นเขตการค้าเสรี (Free
Zone) ที่ผู้ประกอบการสามารถดาเนินกิจกรรมเชิงพาณิชย์ เช่น การค้า (ยกเว้น
ค้าปลีก) การแกะหีบห่อ การคัดแยก การบรรจุหีบห่อใหม่ การติดฉลากใหม่ การขนถ่าย
และการขนส่ง ได้โดยผ่านขั้นตอนทางศุลกากรน้อยที่สุ ด ทั้งนี้ ปัจจุบันมาเลเซีย
มี FCZ ทั้ ง สิ้ น 17 แห่ ง ตั้ ง อยู่ ที่ Port Klang, Pulau Indah MILS Logistic Hub,
Butterworth, Bayan Leas, Kuala Lumpur International Airport, Rantau Panjang,
Pengkalan Kubor, Stulang Laut, Johor Port และ Port of Tanjung Pelepas
 เขตอุตสาหกรรมเสรี (Free Industrial Zone: FIZ) เป็ น เขตการค้ า เสรี ส าหรับ
อุตสาหกรรมที่สินค้าอย่างน้อยร้อยละ 80 ถูกส่งออก โดยบริษัทใน FIZ นอกจาก
จะต้องผ่านขั้นตอนทางศุลกากรน้อยที่สุดในการนาเข้าและส่งออกแล้ว ยังได้รับการ
2

อักษรย่อ SSM มาจากคาว่า Suruhanjaya Syarikat Malaysia ในภาษามาเลย์ ซึ่งเป็นที่นิยมใช้ในการกล่าวถึงหน่วยงานดังกล่าว
มากกว่าอักษรย่อ CCM ในภาษาอังกฤษ
3 http://www.mida.gov.my/home/infrastructure-support/posts/
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ยกเว้นอากรในการนาเข้ าวัต ถุ ดิบ ชิ้นส่ ว น เครื่อ งจักร และอุปกรณ์ที่จาเป็ น ต่ อ
การผลิตสินค้า ทั้งนี้ ปัจจุบันมาเลเซียมี FIZ ทั้งสิ้น 18 แห่ง ตั้งอยู่ที่ Pasir Gudang,
Tanjung Pelepas, Batu Berendam I, Batu Berendam II, Tanjung Kling, Telok
Panglima Garang, Pulau Indah (PKFZ), Sungai Way I, Sungai Way II, Ulu
Kelang, Jelapang II, Kinta, Bayan Lepas I, Bayan Lepas II, Bayan Lepas III,
Bayan Lepas IV, Seberang Perai และ Sama Jaya4
 คลัง การผลิตสิ นค้ าที่ ได้ รับอนุญาต (Licensed Manufacturing Warehouse:
LMW) มีลักษณะคล้ายคลึงกับ FIZ เพียงแต่จัดตั้งขึ้นสาหรับบริษัทที่มีสัดส่วนการ
ส่งออกสินค้าร้อยละ 80 ขึ้นไป ที่อยู่ในบริเวณที่ไม่เหมาะสมแก่การจัดตั้ง FIZ
5.1.2 การจดทะเบียนธุรกิจ
5.1.2.1 การจองชื่อ
การจองชื่อบริษัท สามารถกระทาได้การยื่น Form 13A แก่ SSM ซึ่งทาหน้าที่เป็นนาย
ทะเบียนบริษัทในมาเลเซีย และชาระค่าธรรมเนียม 30 ริงกิต โดยผลการอนุมัติคาร้องขอจองชื่อ
บริษัทจะทราบภายใน 1 วันทาการ และชื่อที่ได้รับอนุมัติจะถูกจองไว้ให้เป็นเวลา 3 เดือน5
รายละเอียดที่จาเป็นต้องกรอกใน Form 13A ได้แก่
 ชื่อบริษัทที่ต้องการ
 จุ ด ประสงค์ ข องการยื่ น ค าร้ อ ง โดยระบุ เ ป็ น อั ก ษรย่ อ N ส าหรั บ ยื่ น ค าร้ อ งใหม่
อักษรย่อ C สาหรับการเปลี่ยนแปลงชื่อ หรืออักษรย่อ F สาหรับบริษัทต่างชาติ
 ระบุประเภทของของบริษัท โดยระบุเป็นอักษรย่อ S สาหรับบริษัทจากัดโดยหุ้น
อักษรย่อ G สาหรับบริษัทจากัดโดยการรับประกัน หรืออักษรย่อ U สาหรับบริษัท
ไม่จากัด
4

นอกจากนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป หากสินค้าที่ผลิตมีมูลค่าของวัตถุดิบภายในประเทศ (Local Content) อย่าง
น้อยร้อยละ 40 หรือหากวัตถุดิบที่ไม่ได้มีถิ่นกาเนิดในประเทศ (Non-Originating Raw Material) ผ่านการแปรสภาพอย่างมี
นัยสาคัญ (Substantive Transformation) บริษัทผู้ผลิตจะได้รับการยกเว้นอากรนาเข้าในอัตรา Common Effective Preferential
Tariff (CEPT)
5 http://www.ssm.com.my/sites/default/files/guidelines/Guideline%20for%20Application%20For%20A%20%20Company%
20Name.pdf
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 ชื่อและที่อยู่ของผู้ยื่นคาร้อง
 ลายมือชื่อของผู้ยื่นคาร้อง
นอกจากนี้ ในการกรอก Form 13A ผู้ยื่นคาร้องอาจต้องระบุรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้
(ถ้ามี)
 ชี้แจงความหมายของตัวอักษรหรืออักษรย่อใดๆ ที่ปรากฏอยู่ในชื่อ
 ให้คาอธิบายหากชื่อที่เสนอไม่ได้เป็นภาษามาเลย์หรือภาษาอังกฤษ
 หากชือ่ ที่เสนอเป็นชื่อบุคคล ต้องระบุว่าเป็นชื่อของกรรมการบริษัทหรือไม่ และต้อง
แนบสาเนาบัตรประชาชนของบุคคลดังกล่าวพร้อมกับคาร้อง
 หากชื่อที่เสนอมีความเกี่ยวข้องกับชื่อบริษัทที่จดทะเบียนไว้แล้ว จะต้องมีมติของ
บริษัทดังกล่าวและจดหมายแสดงความยินยอมที่ลงนามโดยกรรมการ
 หากชื่อที่เสนอมีเครื่องหมายการค้า จะต้องได้รับคายินยอมจากเจ้าของเครื่องหมาย
การค้า
 หากเป็นการยื่นคาร้องเพื่อเปลี่ยนชื่อบริษัท จะต้องระบุชื่อและหมายเลขทะเบียน
ของบริษัทเดิม
 ลักษณะของธุรกิจที่จะดาเนินกิจการ
 ชื่อและหมายเลขประจาตัวประชาชนของผู้เริ่มก่อการ (Promoter) และประเด็นอื่นๆ
ตามที่นายทะเบียนร้องขอ
5.1.2.2 การยื่นจดทะเบียนธุรกิจ
การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในมาเลเซีย (Incorporation of a Local Company) สามารถ
กระทาได้โดยการยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ต่อ SSM ภายใน 3 เดือน หลังจากที่ชื่อที่ได้จองไว้ได้รับ
การอนุมัติ6
 หนั ง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ (Memorandum of Association) และข้ อ บั ง คั บ ของ
บริษั ท (Article of Association) โดยในหนั ง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ แ ละข้ อ บั ง คั บ ของ
บริษัทจะต้องระบุชื่อของกรรมการและเลขานุการบริษัท และมีลายมือชื่อของผู้ ถือ
หุ้ นทุก รายลงนามต่อ หน้าพยาน รวมถึ งต้อ งได้รับการประทับอากรแสตมป์เ ป็ น
มูล ค่ า 100 ริง กิ ต จาก Inland Revenue Board’s Stamp Office ทั้งนี้ บริษัทอาจ
6

http://www.ssm.com.my/en/company/incorporation-of-local-company
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ปรั บ ใช้ Table A ใน Forth Schedule ของ Companies Act 1965 ในการจั ด ท า
ข้อบังคับของบริษัทได้ โดยในกรณีที่เป็นบริษัทเอกชนจากัด จะต้องมี การจ ากัด
ไม่ใ ห้ มีก ารโอนหุ้ น ให้ มีผู้ ถื อ หุ้นได้ไม่เ กิน 50 ราย ไม่ใ ห้มีการขายหุ้นหรือ หุ้นกู้
แก่สาธารณะ และไม่ให้รับฝากเงินจากสาธารณะ7
Form 48A (Statuary Declaration By A Director Or Promoter Before
Appointment) กรรมการหรือ ผู้ เ ริ่มก่อ การจะต้อ งให้คาปฏิญ าณว่าตนไม่ได้เป็น
บุคคลล้มละลาย และตนไม่เคยต้องโทษจาคุกใดๆ
Form 6 (Declaration of Compliance) เป็นการประกาศว่าจะปฏิบัติตามข้อกาหนด
ทั้งหมดภายใต้ Companies Act 1965 โดยเลขานุการบริษัทผู้ดาเนินการจดทะเบียน
และมีชื่ออยู่ในหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทจะต้องเป็นผู้ลงนาม
Form 13A ฉบับจริง
สาเนาหนังสือจาก SSM ยืนยันการอนุมัติชื่อบริษัท
สาเนาบัตรประชาชนของกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัททุกคน

ในการยื่นเอกสารเพื่อจดทะเบียนบริษัทข้างต้น ผู้ยื่นคาร้องจะต้องชาระค่าธรรมเนียม
ตามมูลค่าของทุนจดทะเบียน ดังแสดงในตารางที่ 5-1
ตารางที่ 5-1 อัตราค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในมาเลเซีย
ทุนจดทะเบียน (ริงกิต)
ไม่เกิน 400,000
400,001 ถึง 500,000
500,001 ถึง 1,000,000
1,000,001 ถึง 5,000,000
5,000,001 ถึง 10,000,000
10,000,001 ถึง 25,000,000
25,000,001 ถึง 50,000,000
50,000,001 ถึง 100,000,000
100,000,001 ขึ้นไป

ค่าธรรมเนียม (ริงกิต)
1,000
3,000
5,000
8,000
10,000
20,000
40,000
50,000
70,000

ที่มา: Company Commission of Malaysia

7

สาหรับการจัดตั้งบริษัทไม่จากัด จะมีขั้นตอนที่เหมือนกันกับการจัดตั้งบริษทั จากัด แต่จะต้องระบุความรับผิดของผู้ถือหุ้นลงใน
หนังสือบริคณห์สนธิว่าไม่จากัด
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หลั ง จากที่ ยื่ น เอกสารและช าระค่ า ธรรมเนี ย มข้ า งต้ น เรี ย บร้ อ ยแล้ ว SSM จะท าการ
พิจารณาเพื่อออกใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท (Certificate of Corporation) ให้ต่อไป
สาหรับบริษัทต่างชาติที่ไม่ต้องการจดทะเบียนจัดตั้งในมาเลเซีย และต้องการจดทะเบียน
เป็นสาขาของบริษัทต่างชาติ สามารถดาเนินการได้โดยกระบวนการเดียวกับการจองชื่อและจด
ทะเบียนจัดตั้งบริษัทข้างต้น แต่มีรายการเอกสารประกอบการจดทะเบียนที่แตกต่างออกไป ได้แก่8
 ส าเนาที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองของใบส าคั ญ แสดงการจดทะเบี ย นบริ ษั ท ของบริ ษั ท
ต่างชาติ
 สาเนาที่ได้รับการรับรองของหนั งสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัท หรือเอกสาร
อื่นใดที่ใช้แสดงการจัดตั้งของบริษัทต่างชาติ
 Form 79 (รายงานของบริ ษั ท ต่ า งชาติ แ สดงรายละเอี ย ดและการเปลี่ ย นแปลง
รายละเอียดของกรรมการ)
 หนังสือแต่งตั้งหรือมอบอานาจแก่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในมาเลเซีย ให้เป็นผู้แทนในการ
รับทราบประกาศใดๆ ต่อบริษัทต่างชาติ ในนามบริษัทต่างชาตินั้นๆ
 Form 80 (คาประกาศโดยตัวแทนของบริษัทต่างชาติ)
 Form 13A ฉบับจริง
 สาเนาหนังสือจาก SSM ยืนยันการอนุมัติชื่อบริษัท
5.1.2.3 การยื่นจดทะเบียนการชาระภาษี และจดตราบริษัท
SSM มีการจัดตั้ง One-Stop Shop และรวบรวมเอาการจดทะเบียนภาษี กองทุนสารอง
เลี้ ย งชี พ (Employment Provident Fund: EPF) และกองทุ น ประกั น สั ง คม (Social Security)
รวมถึงการทาตราประทับบริษัท เข้ามาไว้เป็นขั้นตอนเดียวกันกับการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ9

8
9

http://www.ssm.com.my/en/company/incorporation-of-foreign-company
World Bank, Doing Business in Malaysia 2016
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5.1.3 การลงทุนและการประกอบธุรกิจ
5.1.3.1 การยื่นใบรับรองการลงทุน / ขออนุมัติการลงทุน (Investment Permit)
ภายใต้ Malaysia's Industrial Co-ordination Act 1975 (ICA) บริ ษั ท ในอุ ต สาหกรรม
การผลิตที่มีเงินทุนตั้งแต่ 2.5 ล้านริงกิตขึ้นไป หรือมีลูกจ้างที่ทางานเต็มเวลา 75 คนขึ้นไป จะต้อง
ขอใบอนุ ญ าตท าการผลิ ต (Manufacturing License) จาก Ministry of International Trade and
Industry (MITI) โดยสามารถยื่นคาร้องผ่านทาง Malaysian Investment Development Authority
(MIDA) และ MIDA จะเป็นผู้ส่งต่อคาร้องให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
ทั้งนี้ บริษัทที่จะได้รับใบอนุญาต จะต้องไม่เป็นการผลิตที่เน้นใช้แรงงาน (Labor Intensive)
โดยต้องมีสัดส่วนเงินลงทุนต่อจานวนลูกจ้าง (Capital Investment Per Employee (C/E) Ratio)
ไม่น้อยกว่า 55,000 ริงกิตต่อคน หรือผ่านเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
 มีมูลค่าเพิ่มตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไป
 มีค่ าดัชนี Managerial, Technical and Supervisory (MTS) Index10 ตั้งแต่ร้อ ยละ
15 ขึ้นไป
 การผลิตดังกล่าวเป็นกิจกรรมหรือสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมตาม List of Promoted
Activities and Products - High Technology Companies
 บริษัทที่เคยจัดตั้งและได้รับการยกเว้นมาก่อนหน้านี้ ที่ต้องการขอใบอนุญาตการผลิต
5.1.3.2 การยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้าง
กระบวนการยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างในมาเลเซีย อาจมีความแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ
โดยในที่นี้จะเป็นการนาเสนอตัวอย่างกระบวนการยื่นของใบอนุญาตก่อสร้างในกรุงกัวลาลัมเปอร์
ซึ่งเป็นไปดังขั้นตอนต่อไปนี้11
 ขั้นตอนที่ 1 ขอข้อมูลเงื่อนไขทางเทคนิคสาหรับการออกแบบแผนผังน้าประปาจาก
Water Authority SYABAS

10
11

คานวณจากสัดส่วนของลูกจ้างที่อยู่ในระดับผู้จัดการ ช่างเทคนิค หรือหัวหน้างาน
World Bank, Doing Business in Malaysia 2016
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 ขั้นตอนที่ 2 ขอข้อมูลเงื่อนไขทางเทคนิคสาหรับการออกแบบผังไฟฟ้าจาก Tenaga
Nasional Berhad (TNB)
 ขั้นตอนที่ 3 ขอใบอนุญาตต่างๆ (เช่น แผนผัง การก่อสร้าง วิศวกรรม แผนป้ องกัน
อัคคีภัย น้าประปา ท่อน้าทิ้ง เป็นต้น) จาก Kuala Lumpur City Hall’s One Stop
Centre (OSC) โดย OSC จะทาหน้าที่เป็นผู้ส่งต่อคาร้องไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และมอบใบอนุญาตให้แก่ผู้ก่อสร้าง
 ขั้นตอนที่ 4 แจ้งให้ OSC ทราบถึงการเริ่มดาเนินการก่อสร้าง โดย OSC จะเป็นผู้
ส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ขั้นตอนที่ 5 ร้อ งขอให้ มีการตรวจสอบระบบสาธารณูป โภค (เช่น ระบบประปา
ระบบท่อน้าทิ้ง การป้องกันอัคคีภัย เป็นต้น) ผ่านทาง OSC โดย OSC จะเป็นผู้
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ต่อไป
 ขั้นตอนที่ 6 รับการตรวจสอบถนนและท่อระบายน้าจาก Engineering Department
of DBKL โดยยื่น Form G-17 และ Form F ผ่านทาง OSC
 ขั้นตอนที่ 7 รับการตรวจสอบท่อน้าทิ้งเป็นครั้งสุดท้ายจาก Sewerage Certifying
Agency (IWK) และรับหนังสือยืนยัน
 ขั้นตอนที่ 8 รับการตรวจสอบระบบน้าประปาเป็นครั้งสุดท้ายจาก Water Authority
SYABAS และรับหนังสือยืนยัน
 ขั้นตอนที่ 9 รับการตรวจสอบถนนและท่อระบายน้าจาก Engineering Department
of DBKL และรับหนังสือยืนยัน
 ขั้นตอนที่ 10 เชื่อมต่อระบบท่อน้าทิ้ง
 ขั้นตอนที่ 11 ส่งรายงานการทดสอบระบบน้าประปา (Water Test and Commissioning
(T&C) Report) ให้แก่ Water Authority SYABAS
 ขั้นตอนที่ 12 รับการติดตั้งมิเตอร์และเชื่อมต่อระบบน้าประปาจาก Water Authority
SYABAS
 ขั้นตอนที่ 13 รับการตรวจสอบการป้องกันอัคคีภัยจาก Fire and Rescue Department
 ขั้นตอนที่ 14 รับหนังสื อ ยืนยันการตรวจสอบการป้อ งกันอัค คี ภั ย จาก Fire and
Rescue Department
 ขั้นตอนที่ 15 วิศวกรหรือสถาปนิกออก Certificate of Completion and Compliance
(Form F) และส่ ง ส าเนา Form F และ Form G1 ถึ ง G21 สองชุ ด ให้ แ ก่ Building
Department และ Board of Architect ผ่านทาง OSC
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5.1.3.3 การขอสิทธิพิเศษทางการลงทุน
มาเลเซียมีห น่ว ยงานที่ให้ สิทธิพิเศษทางการลงทุนหลายหน่ว ยงานด้วยกัน ซึ่งแต่ล ะ
หน่วยงานมีขอบเขตความรับผิดชอบและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องที่แตกต่างกันไป โดยการขอสิทธิ
พิเศษทางการลงทุนจากแต่ละหน่วยงาน มีกระบวนการดังต่อไปนี้
 Malaysian Investment Development Authority (MIDA) เป็นหน่วยงานของรัฐบาล
กลางที่เป็นหน่วยงานผู้ส่งเสริมการลงทุนหลั ก โดยผู้ลงทุนสามารถยื่นแบบฟอร์ม
ตามประเภทของการส่งเสริมการลงทุนและอุตสาหกรรมของตนให้แก่ MIDA
 Multimedia Development Corporation (MDeC) เป็ น หน่ ว ยงานผู้ ใ ห้ ก ารส่ ง เสริม
การลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และสื่อผสม
(Multimedia) โดยผู้ ล งทุ น สามารถยื่ น ค าร้ อ งขอสถานะ Malaysia Multimedia
Super Corridor (MSC Malaysia) ได้โดยยื่นแบบฟอร์มคาร้อง แผนธุรกิจ หลักฐาน
การจดทะเบียนบริษัท งบการเงิน และค่าธรรมเนียม 2,000 ริงกิต ผ่านทางเว็บไซต์
www.mscmalaysia.my/wizard 12
 Malaysian Biotechnology Corporation Sdn Bhd (Biotech Corp) เป็ น หน่ ว ยงาน
ผู้ให้การส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ โดยผู้ลงทุนสามารถ
ยื่ น ค าร้ อ งขอสถานะ BioNexus ได้ โ ดยยื่ น แบบฟอร์ ม ค าร้ อ งผ่ า นทางเว็ บ ไซต์
www.biotechcorp.com.my และชาระค่าธรรมเนียม 2,000 ริงกิต13
 Halal Industry Development Corporation (HDC) เป็นหน่วยงานผู้ให้การส่งเสริม
การลงทุ น ในอุ ต สาหกรรมผลิ ต ภั ณ ฑ์ ฮ าลาล โดยผู้ ล งทุ น สามารถยื่ น ค าร้ อ งขอ
สถานะ HALMAS ได้โดยยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องและชาระค่าธรรมเนียมให้แก่ HDC
จากนั้ น จึ ง รอรั บ การตรวจสอบสถานที่ ผ ลิ ต เพื่ อ รั บ HALMAS Certificate และ
หลังจากนั้นจะต้องรับการตรวจสอบและต่ออายุตามระยะเวลาที่กาหนด14
 Labuan Financial Services Authority (LFSA) เป็นหน่วยงานผู้ให้การส่งเสริมการ
ลงทุนในธุรกิจการเงิน โดยผู้ลงทุนสามารถยื่นแบบฟอร์มตามประเภทธุรกิจของตน
ให้แก่ LFSA เพื่อรับการส่งเสริมการลงทุน

12

http://www.mida.gov.my/env3/uploads/IncentivesCompilation/MDEC/2013/AppII.pdf
http://www.mida.gov.my/env3/uploads/IncentivesCompilation/Biotech/2013/AppIII.pdf
14 http://www.mida.gov.my/env3/uploads/IncentivesCompilation/HDC/2013/AppIV.pdf
13
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 Malaysia International Islamic Financial Centre (MIFC) เป็นหน่วยงานผู้ให้การ
ส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจการเงิน อิสลาม โดยผู้ลงทุนสามารถยื่นแบบฟอร์มตาม
ประเภทธุรกิจของตนให้แก่ MIFC เพื่อรับการส่งเสริมการลงทุน
 Northern Corridor Implementation Authority (NCIA), East Coast Economic
Regional Development Council (ECERDC), Iskandar Regional Development
Authority (IRDA), Sabah Economic Development and Investment Authority
(SEDIA) แ ล ะ Regional Corridor Development Authority (RECODA) เ ป็ น
หน่วยงานผู้ให้การส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ ของมาเลเซีย
โดยผู้ลงทุนสามารถติดต่อกับหน่วยงานเหล่านั้นเพื่อขอแบบฟอร์มคาร้องในการรับ
การส่งเสริมการลงทุน

5.2 ขั้นตอนหลังการจัดตั้งธุรกิจ (Post-Establishment Process)
5.2.1 การขอสิทธิพิเศษทางภาษี
5.2.1.1 การขอสิทธิพิเศษสาหรับผู้ที่ได้รับสถานะผู้บุกเบิก (Pioneer Status) จาก MIDA
ผู้ที่ได้รับสถานะ Pioneer Status จาก MIDA จะต้องขอรับ Pioneer Status Certificate
จาก MIDA เพื่ อ ที่ จ ะใช้ ยื่ น ต่ อ Inland Revenue Board (IRB) เพื่ อ ขอรั บ การยกเว้ น ภาษี ต าม
เงื่อ นไขใน Promotion of Investments Act 1986 โดยแบบฟอร์ ม ที่ต้อ งใช้ ยื่ นค าร้อ งต่อ MIDA
เป็นไปตามตารางที่ 5-2 15
ตารางที่ 5-2 แบบฟอร์มสาหรับการยื่นคาร้องขอ Pioneer Status Certificate
แบบฟอร์ม
ประเภทของการส่งเสริมการลงทุน
• Form PIA' 86 (PS) 96
General
• Form PIA' 86 (PS/R&D)-95(IV)
Contract R&D Companies
• Form PIA' 86 (PS-IKS)96
Small Scale Industries
• Form PIA, 86 (PS/HT)95
Hotel and Tourism
• Form PIA, 86 (PS/PERTANIAN)
Agriculture
• Form PIA' 86 (PS-Extension)
Extension of Tax Relief
ที่มา: Malaysian Investment Development Authority

15

http://www.mida.gov.my/env3/uploads/Forms/PostLicensing/02012014/GD_PS.pdf
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ทั้งนี้ ในการยื่นคาร้องกับ MIDA ข้างต้น จะต้องมีเอกสารประกอบดังต่อไปนี้
 Form 24: Latest Return of Allotment of Shares ที่รับรองโดยเลขานุการบริษัท
 Form 49: Latest Return Giving Particulars in Register of Directors, Managers
and Secretaries and Change of Particulars ที่รับรองโดยเลขานุการบริษัท
 รายงานประจาปี (Annual Return) ของปีล่าสุด ที่รับรองโดยเลขานุการบริษัท
 สาเนาใบกากับสินค้า (Sales Invoice) ใบแรก ที่รับรองโดยผู้สอบบัญชีจากภายนอก
 สาเนาใบอนุญาตจาก Department of Environment และหน่วยงานท้องถิ่น
5.2.1.2 การขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีสาหรับผู้ได้รับ Investment Tax Allowance Incentives
(ITA) จาก MIDA
ในการขอรับสิทธิพิเศษจาก ITA จะเริ่มจากการขอให้มีการกาหนดวันที่ ITA มีผลบังคับ
ใช้ (Effective Date) โดยผู้ ประกอบการต้อ งยื่ นค าร้อ งผ่ า นแบบฟอร์ ม Form PIA, 86 (ITA)-(I)
(หรือแบบฟอร์ม Form PIA, 86 (ITA/R&D) 95(III) สาหรับโครงการวิจัยและพัฒนา) ต่อ MIDA
พร้อมกับเอกสารประกอบดังต่อไปนี้ 16
 Form 24: Latest Return of Allotment of Shares ที่รับรองโดยเลขานุการบริษัท
 Form 49: Latest Return Giving Particulars in Register of Directors, Managers
and Secretaries and Change of Particulars ที่รับรองโดยเลขานุการบริษัท
 รายงานประจาปี (Annual Return) ของปีล่าสุด ที่รับรองโดยเลขานุการบริษัท
 ข้อมูลรายจ่ายลงทุนที่อยู่ในเงื่อนไข (Qualified Capital Expenditure)
 สาเนาบัญชีรายจ่ายลงทุน (Invoice of Capital Expenditure) แรกที่เกิดขึ้น ที่รับรอง
โดยผู้สอบบัญชีจากภายนอก
 Manufacturing License ภายใต้ Industrial Co-ordination Act 1975
 สาเนาการอนุมัติ Investment Tax Allowance จาก MIDA
หลังจากที่ได้ยื่นคาร้องข้างต้น และได้ รับการกาหนดวันที่ ITA มีผลบังคับใช้เรียบร้อย
แล้ว ผู้ลงทุนจะต้องยื่นคาร้องต่อ MIDA เพื่อขอ Approval Letter for Compliance of Investment
Tax Allowance Conditions เพื่อใช้ยื่นต่อ Inland Revenue Board (IRB) เพื่อขอการยกเว้นภาษี
16

http://www.mida.gov.my/env3/uploads/Forms/PostLicensing/02012014/GD-ITAI.pdf และ
http://www.mida.gov.my/env3/uploads/Forms/PostLicensing/02012014/PRO-PIA86ITAInIII.pdf
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ตาม Promotion of Investments Act 1986 และ Income Tax Act 1967 ต่ อ ไป โดยผู้ ล งทุ น
สามารถยื่นคาร้องต่อ MIDA ผ่านแบบฟอร์ม Form PIA, 86 (ITA)-95(II) (หรือแบบฟอร์ม Form
PIA, 86 (ITA/R&D) 95(IV) ส าหรั บ โครงการวิ จั ย และพั ฒ นา) พร้ อ มกั บ เอกสารประกอบ
ดังต่อไปนี17้
 Form 24: Latest Return of Allotment of Shares ที่รับรองโดยเลขานุการบริษัท
 Form 49: Latest Return Giving Particulars in Register of Directors, Managers
and Secretaries and Change of Particulars ที่รับรองโดยเลขานุการบริษัท
 รายงานประจาปี (Annual Return) ของปีล่าสุด ที่รับรองโดยเลขานุการบริษัท
 เอกสารอื่ น ใดที่ MIDA ร้ อ งขอ โดยต้ อ งได้ รั บ การรั บ รองจากผู้ ส อบบั ญ ชี จ าก
ภายนอก
5.2.2 การขยายธุรกิจ
บริษัทที่ได้รับ Manufacturing License ดังที่กล่าวถึงในหัวข้อ 5.1.3.1 จะต้องยื่นคาร้อง
ต่อ MIDA หากมีการขยายกาลังการผลิตหรือเพิ่มประเภทของผลิตภัณฑ์
5.2.3 การควบรวมธุรกิจ
5.2.3.1 การได้มาซึ่งหุ้น (Share Acquisition)
การซื้อ หุ้ นเพื่ อ ควบรวมบริษัท ในกรณีที่เ ป็นบริษัทเอกชน อาจดาเนินการได้ภายใต้
สั ญ ญาซื้ อ ขายหุ้ น (Share Sale Agreement) หรื อ ภายใต้ ค าสั่ ง ศาล ส่ ว นในกรณี ที่ เ ป็ น บริ ษั ท
มหาชน อาจนาเนินการได้ภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้น หรือโดยการเสนอซื้อขายหุ้นโดยทั่วไป ซึ่งแบ่ง
ออกเป็นการทาคาเสนอซื้อหุ้ นโดยความสมัค รใจ (Voluntary Offer) หรือการทาคาเสนอซื้อ หุ้ น
ทั้งหมดของกิจการ (Mandatory Offer) โดยกระบวนการซื้อหุ้นมีขั้นตอนดังต่อไปนี้18
 ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้ง Advisor ตามเงื่อนไขใน Capital Markets and Services Act
2007 (CMSA)
 ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบสถานะของกิจการของบริษัทเป้าหมาย
17
18

http://www.mida.gov.my/env3/uploads/Forms/PostLicensing/02012014/GD-ITAIInIV.pdf
https://www.set.or.th/th/market/files/mna/MnA_Jun_2013.pdf
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 ขั้นตอนที่ 3 ขออนุมัติกรรมการและผู้ถือหุ้น และดาเนินการเสนอซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้น
ของบริษัทเป้าหมาย
 ขั้นตอนที่ 4 ประกาศเจตนาการซื้อหุ้นลงในหนังสือพิมพ์ในมาเลเซีย 3 ฉบับ โดย
เป็นภาษามาเลย์อย่างน้อย 1 ฉบับ และภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 ฉบับ และนาส่ง
แบบแจ้งความจานง (Notice) ไปยังกรรมการของบริษัทเป้าหมาย และแจ้งไปยัง
Bursa Malaysia19 หากบริษัทเป้าหมายเป็นบริษัทมหาชน
 ขั้นตอนที่ 5 หลังจากที่กรรมการของบริษัทเป้าหมายได้รับ Notice กรรมการของ
บริษัทเป้าหมายจะต้องแจ้งต่อผู้ถือหุ้นภายใน 7 วัน พร้อมทั้งแต่งตั้ง Independent
Advisor และแจ้งต่อสาธารณชน (สาหรับบริษัทเอกชน) หรือต่อ Bursa Malaysia
(สาหรับบริษัทมหาชน)
 ขั้ น ตอนที่ 6 ผู้ ท าค าเสนอซื้ อ ต้ อ งส่ ง เอกสารค าเสนอซื้ อ ให้ แ ก่ Securities
Commission (SC) ภายใน 4 วัน หลังจากที่ส่ง Notice เพื่อขอการอนุมัติ และส่งต่อ
เอกสารคาเสนอซื้อที่ได้รับการอนุมัติแล้วแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเป้าหมาย ภายใน 21
วันหลังจากส่ง Notice
 ขั้นตอนที่ 7 กรรมการของบริษัทเป้าหมายและ Independent Advisor ส่งความเห็น
ให้แก่ SC และผู้ถือหุ้น ภายใน 10 วันหลังจากได้รับเอกสารคาเสนอซื้อ
 ขั้นตอนที่ 8 ดาเนินการซื้อ -ขายหุ้น โดยมีระยะเวลารับซื้อ (Acceptance Period)
ไม่น้อยกว่า 21 วัน และไม่เกินกว่า 60 วัน หลังจากที่ได้มีการส่งเอกสารคาเสนอซื้อ
โดยการซื้อขายอาจชาระเป็นเงินสดหรือหลักทรัพย์ ทั้งทั้งสองอย่างควบคู่กัน
 ขั้นตอนที่ 9 ผู้ ถื อ หุ้ นรายใหญ่ ส ามารถดาเนินการให้ผู้ ถื อ หุ้นรายย่อ ยขายหุ้นทั้ ง
หมดให้กับตนได้ หากได้หุ้นมาแล้วไม่ น้อยกว่าร้อยละ 90 ของคาเสนอซื้อในช่วง 4
เดือน ตั้งแต่การเริ่มทาคาเสนอซื้อ โดยต้องแต่งตั้ง Advisor และแจ้งต่อ SC, Bursa
Malaysia และประกาศลงหนังสือพิมพ์
5.2.3.2 การโอนสินทรัพย์/กิจการ (Asset / Business Acquisition)
การโอนสิ นทรัพ ย์ห รือ กิ จการ อาจทาได้ภายใต้สั ญ ญาซื้อ ขายสิ นทรัพย์ (Asset Sale
Agreement) หรือภายใต้คาสั่งศาล โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้20

19
20

ตลาดหลักทรัพย์ของมาเลเซีย
https://www.set.or.th/th/market/files/mna/MnA_Jun_2013.pdf
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 ขั้นตอนที่ 1 บริษัทผู้ซื้อและบริษัทเป้าหมายจัดทาบันทึกความเข้าใจ (Memorandum
of Understanding: MOU)
 ขั้นตอนที่ 2 บริษัทผู้ซื้อเข้าตรวจสอบสถานะของบริษัทเป้าหมาย
 ขั้นตอนที่ 3 บริษัทผู้ ซื้อ ขออนุมัติกรรมการและผู้ ถื อ หุ้ นตามเงื่อ นไขที่ก ฎหมาย
กาหนด
 ขั้นตอนที่ 4 บริษัทเป้าหมายที่ มีการจาหน่ายสินทรัพย์เกินกว่าร้อยละ 5 จะต้อง
รายงานต่อ Bursa Malaysia และหากเกินกว่าร้อยละ 25 จะต้องแจกแจงรายละเอียด
และขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 ขั้นตอนที่ 5 หากการจาหน่ายสินทรัพย์ทาให้บริษัทเป้าหมายไม่มีสถานะเป็นบริษัท
มหาชนอีกต่อไป บริษัทเป้าหมายจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นอย่างน้อย
ร้อยละ 75 ของผู้เข้าร่วมประชุม และต้องแต่งตัง Principal Adviser เพื่อทาหน้าที่
ให้การดาเนินธุรกรรมเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียนที่เกี่ยวข้อง และแต่งตั้ง
Independent Adviser เพื่อทาหน้าที่ให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของธุรกรรมและ
เสนอความเห็นให้กับที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 ขั้นตอนที่ 6 บริษัทผู้ซื้อชาระค่าสินทรัพย์/กิจการ ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทเป้าหมาย
โดยอาจชาระเป็นเงินสดหรือหลักทรัพย์ หรือทั้งสองอย่างควบคู่กัน

5.3 ขั้นตอนการออกจากธุรกิจ (Exit Process)
5.3.1 การถอนการลงทุน หรือการลดการลงทุน
ภายใต้มาตรา 64 ของ Companies Act 1965 บริษัทสามารถลดทุนได้ โดยการออกมติ
พิเศษ (Special Resolution) ภายใต้คาอนุมัติจากศาล และจะต้องลงบันทึกคาสั่งศาลกับ SSM
5.3.2 การเลิกหรือปิดกิจการ
5.3.2.1 การเลิกกิจการโดยความสมัครใจ (Voluntary Winding Up)
บริ ษั ท สามารถเลิ ก กิ จ การโดยความสมั ค รใจได้ โดยการออกมติ พิ เ ศษ (Special
Resolution) ว่าจะมีการเลิกกิจการโดยสมัครใจ ในการประชุมสามัญ และหลังจากที่มีการออกมติ
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พิ เ ศษดั ง กล่ า ว บริ ษั ท จะต้ อ งแจ้ ง ให้ น ายทะเบี ย นทราบภายใน 7 วั น และต้ อ งประกาศลง
หนังสือพิมพ์ภายใน 10 วันหลังจากที่มีมติให้เลิกกิจการ
การเลิกกิจการโดยความสมัครใจอาจแบ่งออกได้เป็น การเลิกกิจการโดยความสมัครใจ
ของผู้ถือหุ้น (Member’s Voluntary Winding Up) และการเลิกกิจการโดยความสมัครใจของเจ้าหนี้
(Creditor’s Voluntary Winding Up) โดยหากกรรมการบริษัทมีการประกาศแสดงความสามารถใน
การชาระหนี้ (Declaration of Solvency) ภายใน 5 สัปดาห์ก่อนที่จะมีการออกมติเลิกกิจการ และ
แจ้งต่อนายทะเบียนก่อนที่จะเรียกประชุมเพื่อออกมติเลิกกิจการ จะถือได้ว่าเป็นการเลิกกิจการ
โดยความสมัครใจของผู้ถือหุ้น แต่หากไม่มีการประกาศแสดงความสามารถในการชาระหนี้ หรือ
หากผู้ชาระบัญชี (Liquidator) เห็นว่าบริษัทไม่สามารถชาระหนี้ได้ตามที่ประกาศไว้ ให้ถือว่าการ
ประกาศดังกล่าวไม่มีผล และถือเป็นการเลิกกิจการโดยความสมัครใจของเจ้าหนี้
ในกรณีที่เป็นการเลิกกิจการโดยความสมัครใจของผู้ถือหุ้น บริษัทจะต้ องแต่งตั้งผู้ชาระ
บัญชีขึ้นมาทาการชาระบัญ ชี (Liquidation) และเมื่อผู้ชาระบัญชีดาเนินกระบวนการชาระบัญ ชี
เสร็จสิ้น ผู้ชาระบัญชีจะต้องจัดให้มีการประชุมสามัญเป็นครั้งสุดท้าย เพื่อแจกแจงการชาระบัญชี
จากนั้นผู้ชาระบัญชีจะต้องส่งบัญชีและรายงานการประชุมให้แก่นายทะเบียนภายใน 7 วันหลังจาก
การประชุม
ในกรณีที่เป็นการเลิกกิจการโดยความสมัครใจของเจ้าหนี้ จะมีกระบวนการที่แตกต่าง
ออกไปเล็กน้อย กล่าวคือ บริษัทจะต้องจัดให้มีการประชุมเจ้าหนี้บริษัทพร้อมกันหรือในวันถัดจาก
การประชุมเพื่อออกมติการเลิกกิจการ และบริษัทและเจ้าหนี้จะเสนอชื่อผู้ชาระบัญชีร่วมกัน โดย
หากรายชื่อที่เสนอไม่ตรงกัน บุคคลที่เจ้าหนี้เสนอจะเป็นผู้ชาระบัญชี21
5.3.2.2 การเลิกกิจการโดยคาสั่งศาล (Winding Up by Court)
ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถชาระหนี้ได้ หรือมีเหตุอื่นใดตามมาตรา 218 ของ Companies
Act 1965 (เช่น หยุดดาเนินการเกิ น 1 ปี หรือ มีผู้ ถื อ หุ้นเหลื อ น้อ ยกว่า 2 คน เป็นต้น) บริษัท
เจ้าหนี้ เจ้าของสินทรัพย์ ผู้ชาระบัญชี หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง สามารถยื่นคาร้องต่อศาล
ให้มีการเลิกกิจการโดยคาสั่งศาลได้ และผู้ยื่นคาร้องจะต้องส่งสาเนาคาสั่งศาลไปให้นายทะเบียน
รับทราบภายใน 7 วันหลังจากที่มีคาสั่งให้เลิกกิจการ โดยบริษัทจะต้องระงับการดาเนินกิจการและ

21

บริษัทอาจเป็นผู้แต่งตั้งผู้ชาระบัญชีได้ หากเจ้าหนี้ไม่ดาเนินการแต่งตั้ง และหากมีความเห็นไม่ตรงกัน อาจยื่นให้ศาลชี้ขาดได้
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การเคลื่อนย้ายทรัพย์สินเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ (Official
Receiver) จะเข้ามาทาหน้าที่เป็นผู้ชาระบัญชีจนกว่าจะมีคาสั่งแต่งตั้งผู้ชาระบัญชีอื่น

5.4 สรุป
ขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจและการลงทุนในมาเลเซีย สามารถสรุปได้ดังภาพที่ 5-1 และภาพที่
5-2 ต่อไปนี้
ภาพที่ 5-1 ขั้นตอนกิจกรรมก่อนการจัดตั้งธุรกิจในมาเลเซีย
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ภาพที่ 5-2 ขั้นตอนหลังการจัดตั้งธุรกิจ และการออกจากธุรกิจในมาเลเซีย
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บทที่ 6
ต้นทุนการประกอบธุรกิจ (Cost of Doing Business)
ในสหพันธรัฐมาเลเซีย
6.1 ต้นทุนทั่วไป
6.1.1 ต้นทุนค่าขนส่ง
 อัตราค่าขนส่งทางเครื่องบิน
ตารางที่ 6-1 อัตราค่าขนส่งทางเครื่องบินจากกัวลาลัมเปอร์ไปยังประเทศปลายทาง
ประเทศปลายทาง
ออสเตรเลีย: Perth

ออสเตรเลีย: Sydney

เยอรมนี: Cologne/
Frankfurt/ Hamburg/
Stuttgart
ญี่ปุ่น: Tokyo/ Osaka
เกาหลี: Seoul
อังกฤษ: London

สหรัฐอเมริกา: New York

Specified Cargo
Rates (SCR)

น้าหนักต่้าสุด
(กิโลกรัม)
ปกติ
45
250
500
ปกติ
45
250
500
ปกติ
45
200
ปกติ
45
ปกติ
45
ปกติ
45
250
ปกติ

อัตราค่าใช้จา่ ย
(ริงกิต ต่อกิโลกรัม)
13.60
10.20
8.28
7.66
17.25
12.94
9.39
8.92
28.47
21.35
10.76
16.71
12.53
18.73
14.05
31.03
23.27
11.08
26.29
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ประเทศปลายทาง

Specified Cargo
Rates (SCR)

43141

44162

สหรัฐอเมริกา: ชายฝัง่
ตะวันตก (West Coast)

4314

4416

น้าหนักต่้าสุด
(กิโลกรัม)
45
100
200
300
400
500
300
500
1,000
100
500
1,000
ปกติ
45
100
200
300
400
500
300
500
1,000
100
500
1,000

อัตราค่าใช้จา่ ย
(ริงกิต ต่อกิโลกรัม)
20.29
19.90
18.28
16.35
16.13
15.08
13.85
13.34
12.75
13.51
12.93
11.39
24.64
18.48
18.28
16.63
14.73
14.51
13.43
12.18
11.66
11.09
11.93
11.54
9.42

ที่มา: Malaysian Investment Development Authority 2015, Starting a Business: Air Cargo Rates

1

SCR 4314 หมายถึง ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์/แผ่นวงจร ที่ใช้เป็นหน่วยรับข้อมูลและหน่วยแสดงผลของ
คอมพิวเตอร์
2 SCR 4416 หมายถึง เครื่องวิทยุติดรถยนต์ เครือ
่ งบันทึกเสียง เครื่องช่วยฟัง แผ่นเสียง แถบบันทึกเสียง วิทยุ โทรทัศน์ ชุด
บันทึกเสียง เครื่องใช้ไฟฟ้า โคมไฟและอุปกรณ์แสงสว่าง สายไฟ อุปกรณ์โทรศัพท์ อุปกรณ์โทรเลข อุปกรณ์โทรพิมพ์ หลอด
สุญญากาศ สารกึ่งตัวนา
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 อัตราค่าขนส่งทางเรือ
ตารางที่ 6-2 อัตราค่าขนส่งทางเรือจาก Port Klang ไปยังประเทศปลายทาง
(หน่วย: ดอลลาร์สหรัฐ)

ประเทศปลายทาง
ออสเตรเลีย: ท่าเรือหลัก
จีน: Shanghai
ยุโรป: ท่าเรือหลัก
อินเดีย: Navasheva
ญี่ปุ่น: ท่าเรือหลัก
เกาหลี: Pusan
ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันตก: ท่าเรือหลัก
นิวซีแลนด์
แอฟริกาใต้

ตูค้ อนเทนเนอร์ขนาด
20 ฟุต
40 ฟุต
450
900
100
200
1,625
3,400
600
1,200
400
800
400
800
2,000
4,100
950
1,900
1,300
2,500

ที่มา: Malaysian Investment Development Authority 2015, Starting a Business: Ocean Freight Rate

6.1.2 ต้นทุนค่าขออนุญาตก่อสร้าง
ตารางที่ 6-3 ค่าใช้จ่ายในการขออนุญาตก่อสร้าง3
ล้าดับที่

ขันตอน

1

Obtain technical conditions from the Water
Authority SYABAS
Obtain technical conditions from Tenaga Nasional
Berhad (TNB)
Submit and obtain development approval through
Kuala Lumpur City Hall’s One Stop Centre (OSC)
Submit pre-construction notifications to OSC
Request final utilities inspections through OSC
Receive road and drainage inspection
Receive sewage final inspection and obtain
sewage clearance letter
Receive water final inspection and clearance letter

2
3
4
5
6
7
8
3

ระยะเวลา
ด้าเนินการ
2 วัน

ค่าใช่จ่ายการ
ด้าเนินงาน (ริงกิต)
ไม่มีค่าใช้จ่าย

2 วัน

ไม่มีค่าใช้จ่าย

30 วัน

3,180

1 วัน
1 วัน
1 วัน
1 วัน

120
1,913
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย

1 วัน

ไม่มีค่าใช้จ่าย

คานวณจากค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างคลังสินค้าขนาด 14,000 ตารางฟุต สูงสองชั้น ในกรุงกัวลาลัมเปอร์
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ล้าดับที่

ขันตอน

9
10
11
12
13
14
15

Obtain road and drainage clearance letter
Obtain sewerage connection
Submit water test and commissioning (T&C) report
Obtain water connection
Receive fire safety inspection
Obtain fire safety clearance letter
Builder’s principal submitting person files the
certificate of completion and compliance (CCC)

ระยะเวลา
ด้าเนินการ
12 วัน
12 วัน
11 วัน
3 วัน
1 วัน
12 วัน
1 วัน

ค่าใช่จ่ายการ
ด้าเนินงาน (ริงกิต)
ไม่มีค่าใช้จ่าย
17,109
ไม่มีค่าใช้จ่าย
1,600
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย

ที่มา: Doing Business 2016, http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/malaysia/#dealing-with-constructionpermits

6.1.3 ต้นทุนที่ดิน/ส้านักงาน
6.1.3.1 ต้นทุนที่ดิน
ตารางที่ 6-4 ต้นทุนที่ดินอุตสาหกรรม

Perak
Selangor
Negeri Sembilan
Melaka

ราคาขายที่ดิน
(ริงกิต ต่อตารางฟุต)
10 - 15
5 - 30
30
เกาะปีนัง 67
แผ่นดินใหญ่ 35
5 - 17
8.50 - 90.00
6 - 30
15 - 30

Johor

8 - 50

ที่ตัง
Perlis
Kedah (PKNK)4
Kedah (KHTP)5
Penang

ค่าเช่าที่ดินต่อปี
100 ริงกิต ต่อ 100 ตารางเมตร
1.72 ริงกิต ต่อตารางเมตร
3,000 ริงกิต ต่อเฮกตาร์6
1.08 - 1.29 ริงกิต ต่อตารางเมตร
3,000 ริงกิต ต่อเฮกตาร์
2,700 - 24,000 ริงกิต ต่อเฮกตาร์
1,977 - 7,700 ริงกิต ต่อเฮกตาร์
60 - 180 ริงกิต ต่อ 100 ตารางเมตร
อุตสาหกรรมเบา
1,600 ริงกิต ต่อเฮกตาร์

อัตราภาษีโรงเรือน
(ร้อยละของมูลค่าสินทรัพย์)
8 - 10
8 - 12
8
เกาะปีนัง 13.5
แผ่นดินใหญ่ 10.0
16
8 - 13
8 - 13
อาคาร 7.7 - 13.2
ที่ดินว่างเปล่า 2.5 - 13.2
0.33 - 1.00

4

Kedah State Development Corporation (Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah: PKNK)
Kulim Hi-Tech Park
6 1 เฮกตาร์เท่ากับ 10,000 ตารางเมตร
5
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ที่ตัง

ราคาขายที่ดิน
(ริงกิต ต่อตารางฟุต)

Pahang

16 - 20

Terengganu
Kelantan
Sabah

2 - 60
12
- KKIP7 28 - 30
- POIC8 18
2.50 - 10.00

Sarawak

ค่าเช่าที่ดินต่อปี

6-5

อัตราภาษีโรงเรือน
(ร้อยละของมูลค่าสินทรัพย์)

อุตสาหกรรมขนาดกลาง
2,100 ริงกิต ต่อเฮกตาร์
อุตสาหกรรมหนัก
2,400 ริงกิต ต่อเฮกตาร์
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 เฮกตาร์
15.00 ริงกิต ต่อ 100 ตารางเมตร
มากกว่า 2 เฮกตาร์
10.00 ริงกิต ต่อ 100 ตารางเมตร
8 - 20 ริงกิต ต่อ 100 ตารางเมตร
1,000 ริงกิต ต่อเฮกตาร์
ร้อยละ 1 ของราคาตลาด
0.05 ริงกิต ต่อตารางฟุต

7-9

5 - 10
5 - 12
9 - 15

0.04 - 219,023.00 ริงกิต ต่อเฮกตาร์

5.5 - 28.5

ที่มา: Malaysian Investment Development Authority 2015, Starting a Business: Cost of Industrial Land

6.1.3.2 ต้นทุนค่าเช่าส้านักงาน
ตารางที่ 6-5 อัตราค่าเช่าส้านักงาน
ที่ตัง
Alor Setar, Kedah
Georgetown, Pulau Pinang
Ipoh, Perak
Kuala Lumpur9
Petaling Jaya, Selangor
Seremban, Negeri Sembilan
Melaka
Johor Bahru, Johor
Kuantan, Pahang
Kuala Terengganu, Terengganu
Kota Bharu, Kelantan

ค่าเช่า (ริงกิต ต่อตารางเมตรต่อเดือน)
16.15 - 21.50
27.00 - 35.50
16.00 - 22.00
64.60 - 102.25
48.50 - 59.20
16.00 - 27.00
10.70 - 27.00
30.15 - 37.70
18.00 - 30.00
21.50 - 27.00
10.70 - 27.00

7

Kota Kinabalu Industrial Park
Palm Oil Industrial Cluster
9 ไม่รวมค่าเช่าในอาคารแฝด Petronas Twin Towers
8

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310
http://toi.boi.go.th

6-6

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทาศูนย์ข้อมูลการลงทุนไทยในต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ 2559

ที่ตัง
Kota Kinabalu, Sabah
Kuching, Sarawak

ค่าเช่า (ริงกิต ต่อตารางเมตรต่อเดือน)
21.50 - 26.90
30.15 - 32.30

ที่มา: Malaysian Investment Development Authority 2015, Starting a Business: Rental Rates for Prime Office

ตารางที่ 6-6 ต้นทุนโรงงาน
ที่ตัง
Perlis
Kedah
Penang
Perak
Selangor
Negeri Sembilan
Melaka
Johor
Pahang
Terengganu
Kelantan
Sabah
Sarawak

ราคาขาย
ค่าเช่า
(ริงกิต ต่อตารางฟุต)
(ริงกิต ต่อตารางฟุตต่อเดือน)
100 -150
0.50 -1.20
50 - 70
0.50 - 0.70
เกาะปีนัง 168 - 400
เกาะปีนัง 1.50 - 3.53
แผ่นดินใหญ่ 141 - 330
แผ่นดินใหญ่ 0.70 -1.70
97 - 115
0.50 - 0.70
70 - 500
1.10 - 3.00
74 - 306
0.90 - 2.00
108 - 171
0.63 - 0.78
140 - 400
1.20 - 3.00
50 - 127
0.40 - 0.60
60 - 99
0.40 - 0.65
75
0.35 - 0.45
145
1.40
Unit Semi Detached
Unit Semi Detached
= 450,000
= 2,000
Double Storey Semi - Detached
Unit Terrace = 1,700 - 1500
= 360,000 - 398,000
Double Storey Detached
= 00,000 - 598,000
Double Storey Terrace
= 260,000 - 498,000

ที่มา: Malaysian Investment Development Authority 2015, Starting a Business: Cost of Ready-built Factory
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6.1.3.3 ต้นทุนค่าสาธารณูปโภค
 อัตราค่าไฟฟ้า
อัตราค่าไฟฟ้า ตามตารางที่ 6-7 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 และ
นามาใช้แทนอัตราค่าไฟฟ้าเดิมที่ประกาศไว้
ตารางที่ 6-7 อัตราค่าไฟฟ้า
รายการ
หน่วย
อัตราค่าไฟฟ้า
สาหรับการพาณิชย์ ที่จ่ายกระแสไฟไม่เกิน 1,000 โวลต์
- 1-200 กิโลวัตต์ชั่วโมง ต่อเดือน
43.50
เซ็น10/กิโลวัตต์ชั่วโมง
- 201 กิโลวัตต์ชั่วโมง ขึ้นไป ต่อเดือน
เซ็น/กิโลวัตต์ชั่วโมง
50.90
- ค่าไฟฟ้าขั้นต่าสุดต่อเดือน
ริงกิต
7.20
สาหรับการพาณิชย์ ที่จ่ายกระแสไฟระหว่าง 6.6-66 กิโลโวลต์
- การใช้ไฟฟ้าทั้งหมด
เซ็น/กิโลวัตต์ชั่วโมง
36.50
- ค่าไฟฟ้าขั้นต่าสุดต่อเดือน
ริงกิต
600.00
สาหรับโรงงานอุตสาหกรรม ทีจ่ า่ ยกระแสไฟไม่เกิน 1,000 โวลต์
- 1-200 กิโลวัตต์ชั่วโมง ต่อเดือน
เซ็น/กิโลวัตต์ชั่วโมง
38.00
- 201 กิโลวัตต์ชั่วโมง ขึ้นไป ต่อเดือน
เซ็น/กิโลวัตต์ชั่วโมง
44.10
- ค่าไฟฟ้าขั้นต่าสุดต่อเดือน
เซ็น/กิโลวัตต์ชั่วโมง
7.20
สาหรับโรงงานอุตสาหกรรม ทีจ่ า่ ยกระแสไฟระหว่าง 6.6-66 กิโลโวลต์
- การใช้ไฟฟ้าทั้งหมด
เซ็น/กิโลวัตต์ชั่วโมง
33.70
- ค่าไฟฟ้าขั้นต่าสุดต่อเดือน
ริงกิต
600.00
ที่มา: Tenaga Nasional Berhad (www.tnb.com.my)
Malaysian Investment Development Authority 2015, Starting a Business: Electricity Rates

10

100 เซ็น (Sen) เท่ากับ 1 ริงกิต
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 อัตราค่าน้าประปา
ตารางที่ 6-8 อัตราค่าน้าประปา
รัฐ
Johor

Kedah

Kelantan

Melaka

Negri Sembilan

รายการ
สาหรับอุตสาหกรรมและการพาณิชย์
- 0-35 ลูกบาศก์เมตร
- มากกว่า 35 ลูกบาศก์เมตร
- ขั้นต่า
สาหรับอุตสาหกรรม
- 0-1,000 ลูกบาศก์เมตร
- มากกว่า 1,000-10,000 ลูกบาศก์เมตร
- มากกว่า 10,000-50,000 ลูกบาศก์เมตร
- มากกว่า 50,000 ลูกบาศก์เมตร ขึ้นไป
- ขั้นต่า
สาหรับการพาณิชย์
- 0-50 ลูกบาศก์เมตร
- มากกว่า 50-200 ลูกบาศก์เมตร
- มากกว่า 200-350 ลูกบาศก์เมตร
- มากกว่า 350 ลูกบาศก์เมตร ขึ้นไป
- ขั้นต่า
สาหรับอุตสาหกรรม
- 0-50 ลูกบาศก์เมตร
- มากกว่า 50 ลูกบาศก์เมตร
- ขั้นต่า
สาหรับการพาณิชย์
- อัตราคงที่
- ขั้นต่า
สาหรับอุตสาหกรรมและการพาณิชย์
- 0-50 ลูกบาศก์เมตร
- มากกว่า 50-100 ลูกบาศก์เมตร
- มากกว่า 100 ลูกบาศก์เมตร
- ขั้นต่า
สาหรับอุตสาหกรรมและการพาณิชย์
- 0-35 ลูกบาศก์เมตร
- มากกว่า 35 ลูกบาศก์เมตร

ค่าน้าประปา
(ริงกิตต่อลูกบาศก์เมตร)
2.80
3.30
30.00
1.40
1.60
1.80
2.10
15.00
1.40
1.50
1.60
1.80
15.00
1.76
1.80
17.70
1.72
17.20
2.00
2.05
2.15
25.00
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รัฐ

Pahang

Pulau Pinang

Perak

Perlis

รายการ
- ขั้นต่า
สาหรับอุตสาหกรรม
- 0-227 ลูกบาศก์เมตร
- มากกว่า 227 ลูกบาศก์เมตร
- ขั้นต่า
สาหรับการค้า
- อัตราคงที่
- ขั้นต่า
สาหรับ Part-Trade
- อัตราคงที่
- ขั้นต่า
สาหรับท่าเรือ
- อัตราคงที่
สาหรับอุตสาหกรรมและการพาณิชย์
- 0-20 ลูกบาศก์เมตร
- 21-40 ลูกบาศก์เมตร
- 41-200 ลูกบาศก์เมตร
- มากกว่า 200 ลูกบาศก์เมตร ขึ้นไป
- ขั้นต่า
สาหรับการค้า
- อัตราคงที่
- ขั้นต่า
สาหรับการค้า (การขนส่งทางเรือ)
- อัตราคงที่
- ขั้นต่า
สาหรับอุตสาหกรรมและการพาณิชย์
- 0-10 ลูกบาศก์เมตร
- 11-20 ลูกบาศก์เมตร
- มากกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร ขึ้นไป
- ขั้นต่า
สาหรับการค้า
- อัตราคงที่
- ขั้นต่า
สาหรับ Part-Trade

6-9

ค่าน้าประปา
(ริงกิตต่อลูกบาศก์เมตร)
15.00
0.92
0.84
30.00
1.45
20.00
0.99
10.00
1.45
0.85
1.05
1.30
1.45
12.00
3.00
12.00
7.00
50.00
1.20
1.40
1.61
12.00
1.30
8.00
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รัฐ

รายการ

- อัตราคงที่
- ขั้นต่า
Sabah และ Labuan สาหรับอุตสาหกรรม
- 0-35 ลูกบาศก์เมตร
- มากกว่า 35 ลูกบาศก์เมตร
- ขั้นต่า
สาหรับการพาณิชย์
- อัตราคงที่
- ขั้นต่า
- ขั้นต่าเฉพาะ Kota Belud
Selangor
สาหรับอุตสาหกรรมและการพาณิชย์
- 0-35 ลูกบาศก์เมตร
- มากกว่า 35 ลูกบาศก์เมตร ขึ้นไป
- ขั้นต่า
Terengganu
สาหรับอุตสาหกรรม
- อัตราคงที่
- ขั้นต่า
สาหรับการพาณิชย์
- น้อยกว่า 70 ลูกบาศก์เมตร
- มากกว่า 70 ลูกบาศก์เมตร ขึ้นไป
- ขั้นต่า
Sarawak (Kuching, สาหรับอุตสาหกรรม
Sibu, Sri Aman, Miri,
- 1-25 ลูกบาศก์เมตร
Limbang, Sarikei,
- มากกว่า 25 ลูกบาศก์เมตร
Kapit)
- ขั้นต่า
สาหรับการพาณิชย์
- 1-25 ลูกบาศก์เมตร
- มากกว่า 25 ลูกบาศก์เมตร
- ขั้นต่า
สาหรับการค้าภายในประเทศ
- 1-25 ลูกบาศก์เมตร
- มากกว่า 25 ลูกบาศก์เมตร
- ขั้นต่า
Sarawak (Bintulu) สาหรับอุตสาหกรรม

ค่าน้าประปา
(ริงกิตต่อลูกบาศก์เมตร)
1.10
5.00
1.70
2.20
17.00
0.90
4.00
2.00
2.07
2.28
36.00
1.15
50.00
0.95
1.15
15.00
1.05
1.32
24.20
0.97
1.06
22.00
0.83
0.95
18.70
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รัฐ

Sarawak
(บริเวณอื่นของ
Sarawak)

รายการ
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ค่าน้าประปา
(ริงกิตต่อลูกบาศก์เมตร)
24.20
1.21

- 0-23 ลูกบาศก์เมตร
- มากกว่า 23 ลูกบาศก์เมตร
สาหรับการพาณิชย์
- 0-23 ลูกบาศก์เมตร
- มากกว่า 23 ลูกบาศก์เมตร
สาหรับการค้าภายในประเทศ
- 0-25 ลูกบาศก์เมตร
- มากกว่า 25 ลูกบาศก์เมตร
- ขั้นต่า
สาหรับอุตสาหกรรม
- 1-25 ลูกบาศก์เมตร
- มากกว่า 25 ลูกบาศก์เมตร
- ขั้นต่า
สาหรับการพาณิชย์
- 0-25 ลูกบาศก์เมตร
- มากกว่า 25 ลูกบาศก์เมตร
- ขั้นต่า

20.90
0.99
0.83
0.95
18.70
0.95
1.20
22.00
0.88
0.96
20.00

ที่มา: National Water Services Commission (SPAN) (www.tspan.gov.my)
Malaysian Investment Development Authority 2015, Starting a Business: Water Rates

 อัตราค่าโทรศัพท์
ตารางที่ 6-9 อัตราค่าบริการโทรศัพท์
(หน่วย: ริงกิต)

รายการ
ค่าธรรมเนียม
การวางมัดจา
ค่าอากรแสตมป์
ค่าเช่าบริการ
ค่าเช่าบริการรายเดือน
ค่าใช้จ่ายเบืองต้น
ค่าติดตั้ง
ค่าเดินสายไฟ (5 เมตรแรก)
ค่าเดินสายไฟเมตรต่อๆไป (ริงกิตต่อเมตร)

ผู้ใช้โทรศัพท์บ้าน

ลูกค้าธุรกิจ

75
10

200-500
10

25

45

30
20
5

50
50
5
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ค่าใช้โทรศัพท์
2 นาทีแรก
ทุกๆ นาทีต่อไป

0.08
0.04

0.08
0.04

ที่มา: Malaysian Investment Development Authority 2015, Starting a Business: Telecommunications Rates

6.2 ต้นทุนค่าจ้าง
อัตราค่าจ้างขั้นต่าของมาเลเซียคือ 1,000 ริงกิตต่อเดือน สาหรับมาเลเซียตะวันตก และ
920 ริงกิตต่อเดือน11 สาหรับมาเลเซียตะวันออก ส่วนค่าตอบแทนของแรงงานที่มีทักษะสูงขึ้นมา
เป็นดังแสดงในตารางที่ 6-10 และตารางที่ 6-11 ต่อไปนี้
ตารางที่ 6-10 อัตราค่าตอบแทนผู้บริหาร
(หน่วย: ริงกิต)

ต้าแหน่ง
General Manager
General Manager - Sales & Marketing / Business Development
Senior Production / Manufacturing / Technical Manager
Company Secretary
Financial Controller / Director
Operations Manager
Human Resource Manager
Quality Assurance / Control Manager
Business Development Manager
Logistics Manager
Production/Manufacturing / Technical Manager
Admin/HR/Finance Manager
Training Manager
Marketing Manager
IT/System Support Executive
Finance/Accounts Manager
Mechanical Engineer

อัตราค่าตอบแทน
ต่้าสุด
สูงสุด
14,616
24,424
12,290
21,313
9,277
16,558
5,158
9,625
13,396
23,591
6,443
11,744
6,308
11,100
6,212
11,027
6,610
11,484
6,074
10,839
5,935
10,914
6,534
11,428
6,012
10,288
5,766
10,200
2,769
4,663
6,254
10,782
2,921
6,490

11 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
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ต้าแหน่ง
Executive Secretary / Personal Assistant
Electrical/Electronics Engineer
Marketing Executive
Quality Assurance Executive
IT Executive
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อัตราค่าตอบแทน
ต่้าสุด
สูงสุด
3,153
5,938
3,079
6,493
2,527
4,653
2,379
4,512
2,619
4,827

ที่มา: Malaysia Employers Federation (MEF), Salary Survey for Executives 2013 (www.mef.org.my)

ตารางที่ 6-11 อัตราเงินเดือนของลูกจ้างระดับปฏิบัติการ
(หน่วย: ริงกิต)

ต้าแหน่ง
Secretary
IT Supervisor
Charge man (Medium Pressure)
Production Supervisor
Foreman
Boiler man
Service Technician
Quality Control/Assurance Supervisor
Storekeeper/Warehousemen
Electrician
Operator (Semi-Skilled)
Wireman/Welder
Accounts Clerk
General Clerk
Receptionist/Telephone Operator
Technician (General)
IT Clerk
Lorry/Truck/Van Driver
Security Guard
Operator (Unskilled)

อัตราเงินเดือน
ต่้าสุด
สูงสุด
2,216
3,889
2,306
4,111
1,969
3,698
2,041
3,516
1,739
3,619
1,368
2,797
1,399
3,124
2,118
3,675
1,386
2,778
1,254
2,584
954
2,034
1,386
2,610
1,237
2,308
1,150
2,384
1,223
2,195
1,252
2,824
1,260
2,841
1,115
2,384
933
1,827
906
1,639

ที่มา: Malaysia Employers Federation (MEF), Salary Survey for Executives 2013 (www.mef.org.my)
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6.3 ต้นทุนทางภาษี12
6.3.1 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของมาเลเซียอยู่ที่ร้อยละ 25
6.3.2 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 สาหรับผู้ที่มีถิ่นพานัก (Resident)13 ที่มีรายได้ไม่น้อยกว่า 16,667 ริงกิตต่อปี
ต้องเสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 1 ถึงร้อยละ 28 ดังรายละเอียดในตารางที่ 6-12
 สาหรับผู้ที่ไม่มีถิ่นพานัก (Non-Resident) ต้องเสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 28
ตารางที่ 6-12 อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ณ ปี พ.ศ. 2559
ระดับเงินได้สุทธิ (ริงกิต)
0 - 5,000
5,001 - 20,000
20,001 - 35,000
35,001 - 50,000
50,001 - 70,000
70,001 - 100,000
100,001 - 250,000
250,001 - 400,000
400,001 - 600,000
6000,001 - 1,000,000
เกิน 1,000,000

อัตราภาษี (ร้อยละ)
0
1
5
10
16
21
24
24.5
25
26
28

ที่มา: Inland Revenue Board of Malaysia

6.3.3 ภาษีสินค้าและบริการ (Goods and Services Tax: GST)
มาเลเซี ย ได้ น าระบบการเก็ บ ภาษี สิ น ค้ า และบริ ก ารมาใช้ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 เมษายน
พ.ศ. 2558 โดยกาหนดอัตราภาษีร้อยละ 6 และมีขอบเขต ดังนี้
12
13

The Malaysian Investment Development Authority 2015, Cost of Doing Business: Taxation
ในที่นี้หมายถึงผู้ที่อยู่ในมาเลเซียไม่น้อยกว่า 183 วัน ในปีภาษีนั้นๆ โดยที่ไม่เกี่ยวกับสัญชาติหรือสถานะความเป็นพลเมือง
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 ส าหรั บ สิ น ค้ า และบริ ก ารในธุ ร กิ จ ทุ ก ระดั บ เริ่ ม จากการผลิ ต ค้ า ปลี ก ค้ า ส่ ง
ภายในประเทศและนาเข้ามาในประเทศ
 สาหรับธุรกิจที่มีผลตอบแทน ตั้งแต่ 500,000 ริงกิตต่อปี ขึ้นไป
สินค้าที่ได้รับการยกเว้นจาก GST







สินค้าบริโภคพื้นฐาน
การซื้อ/เช่าที่อยู่อาศัย
การขาย/ซื้อที่ดินเกษตรกรรม
การศึกษา
การขนส่งสาธารณะ
บริการด้านสุขภาพ

6.3.4 ภาษีสรรพสามิต (Excise Duty)
มาเลเซียเก็บภาษีสรรพสามิตจากสินค้านาเข้าและสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ ภายใต้
Excise Act 1976 โดยมีรายละเอียดดังนี้





ยานยนต์ ต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ 75-105
รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ ต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ 60-105
รถจักรยานยนต์ ต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20-30
เครื่อ งดื่มที่มีแ อลกอฮอล์ ต้อ งเสี ยภาษีใ นอัตราร้อ ยละ 15 และอีก 10.10 ถึง
42.50 ริงกิตต่อลิตร)
 บุหรี่ ต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 และอีก 0.22 ริงกิตต่อมวน
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6.3.5 อากรน้าเข้า
ตารางที่ 6-13 อัตราภาษีน้าเข้าของมาเลเซีย จ้าแนกตามประเภทสินค้า
(หน่วย: ร้อยละ)

กลุ่มสินค้า
อัตราภาษีเฉลี่ยผูกพัน อัตราภาษีเฉลี่ย MFN ที่ใช้จริง สัดส่วนการน้าเข้า*
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์
30.9
3.1
0.4
ผลิตภัณฑ์นม
24.0
3.5
0.5
พืชผักและผลไม้
109.5
3.0
0.9
ชาและกาแฟ
18.1
5.7
0.7
ธัญพืชและของปรุงแต่งจากธัญพืช
14.7
5.5
1.9
เมล็ดพืชและผลไม้ทมี่ ีน้ามัน
31.5
1.9
1.5
น้าตาลและขนมทาจากน้าตาล
15.5
2.4
0.5
เครื่องดื่มและยาสูบ
280.6
103.0
0.7
ฝ้าย
4.0
0.0
0.1
ผลิตภัณฑ์เกษตรอื่นๆ
7.8
0.6
0.5
ปลาและผลิตภัณฑ์จากปลา
7.7
0.7
0.5
ผลิตภัณฑ์แร่และเหล็ก
17.6
7.6
17.3
น้ามัน
5.0
0.5
14.4
เคมีภัณฑ์
11.5
2.7
8.8
ไม้และของทาด้วยไม้
19.1
10.1
1.6
สิ่งทอ
19.0
8.8
1.0
เครื่องนุ่งห่ม
20.7
0.2
0.5
เครื่องหนัง
21.8
10.7
2.4
เครื่องจักรที่ไม่ใช้ไฟฟ้า
9.1
3.5
11.5
เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า
13.8
4.3
24.1
พาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง
14.2
11.1
6.6
อุตสาหกรรมอื่นๆ
10.0
4.5
3.6
หมายเหตุ: * สัดส่วนมูลค่าการนาเข้ากลุ่มสินค้านั้นๆ ต่อมูลค่าการนาเข้าทั้งหมด
ที่มา: รวบรวมจาก WTO Tariff Profile 2015
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บทที่ 7
โอกาสและศักยภาพการลงทุนไทยในอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล
ในสหพันธรัฐมาเลเซีย
สาระสาคัญ
ในการลงทุนในประเทศมาเลเซีย อุตสาหกรรมอาหารฮาลาลเป็นอุตสาหกรรมที่ มี
ศักยภาพสาหรับนักลงทุนไทย เนื่องจากนักลงทุนไทยสามารถใช้จุดแข็งของมาเลเซียทั้งใน
ด้านของมาตรฐานฮาลาลที่ มีค วามเข้ มแข็ ง การสนับสนุน จากรั ฐบาล ตลอดจนโครงสร้ า ง
พื้นฐานที่มีความพร้อม เพื่อผลิตอาหารฮาลาลและจัดจาหน่ายในตลาดผู้บริโภคชาวมุสลิ มที่
กาลังขยายตัวอย่างรวดเร็วทั่วทุกมุมโลก และยังคงมีช่องว่างที่รอการใช้ประโยชน์อยู่มาก
อย่างไรก็ดี การลงทุนในธุรกิจอาหารฮาลาลในมาเลเซียก็มีความท้าทายบางประการ
เช่นในด้านของการจัดหาวัตถุดิบ เนื่องจากมาเลเซียเป็นประเทศผู้นาเข้าสุทธิวัตถุดิบในการ
ผลิตอาหารส่วนใหญ่ คณะผู้วิจัยจึงเสนอแนะในทาการลงทุนในอุตสาหกรรมเนื้อไก่แปรรูปซึ่ง
มาเลเซียมีกาลังการผลิตเพียงพอ นอกจากนี้ สถานการณ์การแข่งขันจากผู้ประกอบการราย
ใหญ่จานวนมากในประเทศ ก็เป็นอีกความท้าทายหนึ่งที่ผู้ลงทุนต้องเผชิญเช่นเดียวกัน

7.1 ภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลในสหพันธรัฐมาเลเซีย
7.1.1 ภาพรวมอุตสาหกรรม
ฮาลาล (Halal) เป็ น ค าในภาษาอาหรั บ หมายถึ ง สิ น ค้ า หรื อ กิ จ กรรมที่ ถู ก ต้ อ งตาม
กฎหมายอิ ส ลาม ซึ่ ง ครอบคลุ ม ถึ ง สิ น ค้ า และบริ ก ารหลายชนิ ด ตั้ ง แต่ อ าหารและเครื่ อ งดื่ ม
ส่วนประกอบของอาหาร ยารักษาโรค เครื่องสาอาง ไปจนถึงการขนส่ง การธนาคาร การท่องเที่ยว
และการรักษาพยาบาล ที่ต้องเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม โดยสินค้าในกลุ่มอาหาร
ฮาลาลมีส่วนแบ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 62 ของตลาดสินค้าฮาลาลทั่วโลก ซึ่งมีมูลค่ารวมราว 2.3
ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ดังแสดงในภาพที่ 7-1
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ภาพที่ 7-1 ส่วนแบ่งตลาดสินค้าฮาลาลทั่วโลก

หลักสาคัญของสิ นค้ าฮาลาลคือ ต้องไม่ประกอบไปด้ว ยสิ่ งที่เ ป็นฮารอม (Haram) ซึ่ง
หมายถึงสิ่งต้องห้ามตามหลักศาสนาอิสลาม เช่น เลือดสัตว์ แอลกอฮอล์ เนื้อสัตว์ต้องห้าม (เช่น
เนื้อหมูหรือเนื้อสุนัข) หรือเนื้อสัตว์ที่ไม่ได้ถูกฆ่าตามกรรมวิธีที่กาหนด ฯลฯ1 รวมถึงในการขนส่ง
การเก็บรักษา และบรรจุภัณฑ์ ที่จะต้องไม่ปนเปื้อนกับสิ่งที่เป็นฮารอมดังกล่าว ซึ่งในส่วนนี้เป็นจุด
ที่ธุรกิจบริการโลจิกสติกฮาลาลเข้ามามีบทบาทในห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมสินค้าฮาลาลด้วย

1

อย่างไรก็ดี คานิยามของอาหารฮาลาลโดยละเอียดอาจมีความแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยในแต่ละพื้นที่ เช่น การนิยามว่าสัตว์ที่ถูก
ทาให้หมดสติด้วยไฟฟ้าก่อนฆ่าถือว่าเป็นสัตว์ที่ถูกฆ่าตามหลักศาสนาหรือไม่ หรือการยอมรับส่วนประกอบของแอลกอฮอล์ชนิด
ที่ใช้ในอุตสาหกรรมหรือไม่ เป็นต้น
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ในกรณีของประเทศมาเลเซีย การให้การรับรองตราสัญลักษณ์ฮาลาลอยู่ในการดูแลของ
Department of Islamic Development Malaysia (JAKIM)2 เป็นหน่วยงานหลัก และมี Halal Industry
Development Corporation (HDC) เป็นผู้ให้การสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล โดยสินค้าที่
จะได้รับการรับรองตราสัญลักษณ์ฮาลาล นอกจากจะต้องมีกระบวนการผลิตที่ถูกต้องตามหลักศาสนา
อิสลามแล้ว สินค้าดังกล่าวยังจะต้องมีความเหมาะสมต่อการบริโภค (Thoyyib) กล่าวคือจะต้องมี
ความสะอาด ปลอดภัย ดีต่อสุขภาพ และผ่านการรับรองมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น HACCP3
และ GMP4 อีกด้วย
ส าหรับโครงสร้างอุต สาหกรรมอาหารในมาเลเซี ย หากพิจารณาจากมูล ค่ าการผลิ ต
ผลิตผลทางการเกษตรของมาเลเซียดังแสดงในภาพที่ 7-2 จะเห็นได้ว่าผลผลิตทางการเกษตรของ
มาเลเซียส่วนใหญ่มาจากปาล์มน้ามัน ตามมาด้วยผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเนื้อ ไก่และ
ไข่ไก่ และมีการผลิตข้าวและมะพร้าวด้วยเล็กน้อย และหากพิจารณาจากยอดขายอาหารแปรรูป
ของมาเลเซียดังแสดงในภาพที่ 7-3 จะเห็นได้ว่าอาหารในกลุ่มข้าว พาสตา และก๋วยเตี๋ยว เป็นกลุ่ม
ที่มียอดขายสูงที่สุดถึงร้อยละ 27.84 ตามมาด้วยผลิตภัณฑ์นม และผลิตภัณฑ์ น้ามันและไขมัน ซึ่ง
วัตถุดิบในการผลิตอาหารแปรรูปเหล่านี้ในมาเลเซียมาจากการนาเข้าเป็นส่วนใหญ่ (ดูรายละเอียด
เพิ่มเติมในหัวข้อ 7.2.1)
ส่วนในแง่ของจานวนผู้ประกอบการในธุรกิจฮาลาลต่างๆ จากฐานข้อมูลผู้ประกอบการฮา
ลาลของ HDC พบว่ามีบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาลทั้งสิ้น 7,377 บริษัท จาแนกออก
ได้เป็นบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ 725 บริษัท บริษัทขนาดกลาง 2,976 บริษัท และบริษัทขนาดเล็ก
3,669 บริ ษั ท อย่ า งไรก็ ต าม ฐานข้ อ มู ล ของ HDC ดั ง กล่ า วไม่ ไ ด้ จ าแนกบริ ษั ท ออกตาม
อุตสาหกรรมแต่อย่างใด จึ งยากที่จะระบุจานวนที่แน่นอนของบริษัทเฉพาะที่อยู่ในอุตสาหกรรม
อาหารฮาลาล (ทั้งนี้ บริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ใ นอุต สาหกรรมอาหารฮาลาลในมาเลเซีย เช่น
Nestle, Kewpie, Coca-Cola, Dumex, Delifrance, Kraft, Kellogg’s, Cargill, Cadbury, Hershey’s
เป็นต้น)

2

JAKIM เป็นอักษรย่อมาจาก Jabatan Kemajuan Islam Malaysia ในภาษามาเลย์
HACCP หรือ Hazard Analysis and Critical Control Points เป็นมาตรฐานในการป้องกันอันตรายจากอาหาร ทั้งในเชิงชีวภาพ
เชิงเคมี หรือเชิงกายภาพ ตั้งแต่ในกระบวนการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต ไปจนถึงการกระจายสินค้า
4 GMP หรือ Good Manufacturing Practice เป็นหลักปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยในกระบวนการผลิตอาหาร
และยา
3
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ภาพที่ 7-2 มูลค่าการผลิตผลิตผลทางการเกษตรของมาเลเซียในปี พ.ศ. 2556
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ภาพที่ 7-3 มูลค่ายอดขายอาหารอาหารแปรรูปของมาเลเซียในปี พ.ศ. 2558

จากการพิจารณาถึงโครงสร้างอุตสาหกรรมอาหารของมาเลเซียข้างต้น จะเห็นได้ว่า
ในขณะที่มาเลเซียต้องนาเข้าวัตถุดิบในการผลิตอาหารแปรรูปส่วนใหญ่ มาเลเซียยังมีกาลังการ
ผลิตเนื้อไก่ที่ค่อนข้างมากเพียงพอต่อความต้องการในประเทศ และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่อง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 7.4.2) และในขณะเดียวกัน ความต้องการบริโภคเนื้อ ไก่
ทั้งในมาเลเซียและในตลาดประเทศมุสลิมอื่นๆ ก็มีแนวโน้มที่จะขยายตัวค่อนข้างมาก โดยจากการ
สารวจของ Euromonitor International พบว่าอัตราการบริโภคเนื้อสัตว์ในประเทศมุสลิมมีอัตรา
การเติบโตสูงกว่าประเทศอื่นๆ เช่น ยอดขายเนื้อสัตว์ในปากีสถาน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และ
อียิปต์ มีการขยายตัวในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2552-2557 ถึงร้อยละ 54 33 และ 28 ตามลาดับ ส่วน
ในกรณีของมาเลเซียก็มีการขยายตัวถึงร้อยละ 15 ในช่วงเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ ปริมาณการ
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บริโภคเนื้อสัตว์ปีกทั่วโลกยังมีการขยายตัวจาก 73.55 ล้านตัน ในปี พ.ศ. 2551 เป็น 86.78 ล้าน
ตันในปี พ.ศ. 2556 หรือขยายตัวถึงร้อยละ 18.0 ซึ่งเป็นอัตราที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับเนื้อสัตว์ชนิด
อื่นๆ ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงเห็นว่าเนื้อไก่แปรรูปเป็นสินค้าอาหารฮาลาลที่มีความโดดเด่นในการ
ลงทุนในมาเลเซีย
7.1.2 โอกาสและศักยภาพการลงทุนไทยในอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลในสหพันธรัฐมาเลเซีย
จากการประเมินของ PEW Research Centre5 จานวนประชากรมุสลิมทั่วโลกมีแนวโน้ม
ที่จะขยายตัวจาก 1.6 พันล้านคนในปี พ.ศ. 2553 เป็น 2.2 พันล้านคน (ร้อยละ 27.5 ของประชากร
โลก) ในปี พ.ศ. 2573 ซึ่งเป็นอั ตราการขยายตัวที่มากกว่ากลุ่มประชากรกลุ่มที่ไม่ใช่มุสลิ มเป็น
เท่าตัว นอกจากนี้ กระแสผู้อพยพในยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ ยังกระตุ้นให้เกิด
ความต้องการอาหารฮาลาลในภูมิภาคดังกล่าวมากขึ้น โดยเฉพาะความต้องการบริโภคเนื้อไก่ดังที่
ได้กล่าวถึงในข้างต้น ทั้งนี้ จากการประเมินของ Euromonitor มูลค่าของตลาดสินค้าฮาลาลทั่วโลก
ในปี พ.ศ. 2556 อยู่ที่ประมาณ 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเป็นการบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม
ประมาณ 1.09 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่ามูลค่าดังกล่าวจะขยายตัวขึ้นเป็น 1.63 ล้านล้าน
ดอลลาร์สหรัฐในปี พ.ศ. 2561
ในขณะเดียวกัน ไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกเนื้อไก่มากเป็นอันดับ 4 ของโลก รองจาก
บราซิล สหรัฐฯ และเนเธอร์แลนด์ โดยในปี พ.ศ. 2558 ไทยมีการส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อไก่และเนื้อ
ไก่แปรรูปเป็นมูลค่า 2,367 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นส่วนแบ่งร้อยละ 8.82 ของมูลค่ าการ
ส่ งออกเนื้อ ไก่ แ ละเนื้อ ไก่ แ ปรรูปทั่ว โลก ประกอบกับสิ นค้ าอาหารแปรรูปของไทยได้รับ ความ
ยอมรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภคทั้งในมาเลเซียและในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ดังนั้นการผลิตเนื้อไก่
แปรรูปฮาลาลจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่นักลงทุนจากไทยน่าจะมีศักยภาพ
จุ ด เด่ น ที่ ส าคั ญ ของการลงทุ น ผลิ ต อาหารฮาลาลในมาเลเซี ย คื อ การที่ ม าเลเซี ย เป็น
ประเทศมุสลิมประเทศใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้สถานการณ์ที่หลักเกณฑ์ใน
การรับรองมาตรฐานฮาลาลของหน่วยงานในแต่ละประเทศยังมีความแตกต่างกัน การที่สินค้าได้รับ
การรับรองมาตรฐานฮาลาลจากหน่วยงานของประเทศมุสลิมจึงน่าจะสร้างความยอมรับและความ
สบายใจให้แก่ผู้บริโภคชาวมุสลิมที่มีความเคร่งครัดได้เป็นอย่างดี

5

อ้างถึงใน HDC (2012), Halal Parks and Halal Incentives in Malaysia
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นอกจากนี้ ในแง่ของความพร้อมในการรองรับการลงทุน มาเลเซียยังมีโครงสร้างพื้นฐาน
ในด้ า นต่ า งๆ ที่ ก้ า วหน้ า เป็ น อั น ดั บ ต้ น ๆ ของอาเซี ย น ตลอดจนมี แ รงงานที่ มี ทั ก ษะสู งและมี
ความสามารถในการสื่อสารในภาษาต่างประเทศได้เป็นอย่างดี รวมทั้งรัฐบาลมาเลเซียยังมีความ
มุ่ ง มั่ น ให้ ม าเลเซี ย ก้ า วขึ้ น มาเป็ น ศู น ย์ ก ลางอาหารฮาลาลของโลก (Global Halal Food Hub)
ภายในปี พ.ศ. 2563 นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นประเทศมุสลิมขนาดใหญ่
อีก ประเทศหนึ่ง ในภู มิ ภ าค จะเห็ นได้ว่า มาเลเซี ย มีค วามได้เ ปรีย บโดยเปรี ย บเที ยบอยู่ ห ลาย
ประการ ดังแสดงในตารางที่ 7-1 จึงทาให้มาเลเซียเป็นประเทศที่มีความโดดเด่นมากในการลงทุน
ในอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล
ตารางที่ 7-1 จุดเด่นและจุดด้อยของมาเลเซียเมื่อเปรียบเทียบกับอินโดนีเซีย
ประเด็น
การคมนาคมขนส่ง
ภายในประเทศ

มาเลเซีย
มีเส้นทางการคมนาคมทีม่ ี
คุณภาพดีครอบคลุมทัว่ ประเทศ

ระบบสาธารณูปโภค

มีระบบสาธารณูปโภคที่
เพียบพร้อมทั่วทัง้ ประเทศ

การสนับสนุนอุตสาหกรรม
ฮาลาลจากภาครัฐ

มีการสนับสนุนจากหลาย
หน่วยงานเพื่อมุ่งไปสู่การเป็น
Halal Hub
Corruption Perception Index: 50 Corruption Perception Index: 36
คะแนน (อันดับ 54 ของโลก)
คะแนน (อันดับ 88 ของโลก)6
Global Food Security Index –
Global Food Security Index –
Quality and Safety: 71.1 คะแนน Quality and Safety: 42.0 คะแนน
(อันดับ 38 ของโลก)
(อันดับ 87 ของโลก)7
ใกล้เคียงกัน กล่าวคือ ทัง้ สองประเทศสามารถผลิตเนื้อไก่พอดีกบั ความ
ต้องการในประเทศ แต่ต้องนาเข้าข้าว ข้าวสาลี น้าตาล เนื้อวัว
ผลิตภัณฑ์นม และผัก

ความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ
มาตรฐานความปลอดภัยของ
อุตสาหกรรมอาหาร
วัตถุดิบ

อินโดนีเซีย
ภูมิประเทศเป็นหมู่เกาะ และ
เส้นทางถนนหรือระบบรางรถไฟ
ยังไม่เอื้ออานวยมากนัก
ยังมีปญ
ั หาเรื่องการผลิต
กระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอ และมี
ราคาแพง
ไม่มีนโยบายการสนับสนุน
อุตสาหกรรมฮาลาลอย่างชัดเจน

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด

6

Corruption Perception Index เป็นดัชนีที่จัดทาโดยองค์กร Transparency International โดยมีคะแนนระหว่าง 0-100 และคะแนน
ที่สูงสะท้อนว่ามีการทุจริตน้อยกว่า (ข้อมูลที่นาเสนอเป็นค่าดัชนีของปี พ.ศ. 2558)
7 Global Food Security Index เป็นดัชนีที่จัดทาโดยหน่วยงาน The Economist Intelligence Unit (EIU) โดยประเมินความมั่นคง
ทางอาหารใน 113 ประเทศ จาก 3 ปัจจัย ได้แก่ Affordability, Availability และ Quality and Safety
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7.2 สถิติการค้าและการลงทุนในอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลในสหพันธรัฐมาเลเซีย
7.2.1 สถิตกิ ารค้าในอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล
จากตารางที่ 7-2 จะเห็ นได้ว่า นอกจากการส่ งออกน้ามันปาล์ มซึ่งเป็นอุต สาหกรรม
เกษตรแปรรูปที่สาคัญของมาเลเซียแล้ว มาเลเซียมีการนาเข้าสุทธิสินค้าเกษตรเป็นส่วนใหญ่ ทั้ง
น้าตาล ธัญพืช (ส่วนใหญ่เป็นข้าวโพด ข้าว ข้าวสาลี) เนื้อสัตว์ (ส่วนใหญ่เป็นเนื้อวัว) ผัก ผลไม้
และผลิตภัณฑ์นม แต่ก็มีการส่งออกสุทธิมากพอสมควรในสินค้าเกษตรแปรรูปในกลุ่มของปรุงแต่ง
จากธัญพืช (เช่น ขนมปัง เพสทรี เค้ก บิสกิต) ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ (ส่วนใหญ่เป็นชา
และกาแฟสาเร็จรูป) และโกโก้ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในอุตสาหกรรมเนื้อไก่และเนื้อไก่แปรรูปดังแสดง
ในภาพที่ 7-4 และภาพที่ 7-5 จะเห็นภาพที่คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ มาเลเซียมีการนาเข้าสุทธิเนื้อ
ไก่แช่แข็งเป็นจานวนพอสมควร และมีการส่งออกสุทธิเนื้อไก่แปรรูปจานวนหนึ่ง
ตารางที่ 7-2 มูลค่าการนาเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
ของมาเลเซียในปี พ.ศ. 2558
HS
Chapter
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

คาอธิบาย
สัตว์มีชีวิต
เนื้อสัตว์และส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได้
ปลา สัตว์น้าจาพวกครัสตาเซีย โมลลุสก์ และสัตว์
น้าที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ น ม ไข่ สั ต ว์ ปี ก น้ า ผึ้ ง ธรรมชาติ
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่บริโภคได้ ซึ่งไม่ได้ระบุหรือ
รวมไว้ในที่อื่น
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น
ต้ น ไม้ แ ละพื ช อื่ น ๆ ที่ มี ชี วิ ต หั ว รากและสิ่ ง ที่
คล้ายกัน ดอกไม้และใบไม้ที่ใช้ประดับ
พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้
ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ เปลือกผลไม้จาพวก
ส้มหรือเปลือกแตง
กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ
ธัญพืช

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ
มูลค่าการ มูลค่าการ
ดุลการค้า
ส่งออก
นาเข้า
182.31
95.00
87.31
57.53
861.94
-804.40
503.73

783.50

-279.77

507.36

863.13

-355.77

4.64

23.00

-18.36

126.78

11.77

115.01

196.87

897.16

-700.29

149.74

639.55

-489.81

178.15
37.35

495.47
1,694.53

-317.32
-1,657.18
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HS
Chapter
11

12

13
14

15

16
17
18
19
20
21
22
23
24

คาอธิบาย
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องอุ ต สาหกรรมโม่ สี เ มล็ ด ธั ญ พื ช
มอลต์ สตาร์ช อินูลิน และกลูเทนจากข้าวสาลี
เมล็ดพืชและผลไม้ ที่มีน้ามัน เมล็ดธัญพืช เมล็ด
พืชและผลไม้เบ็ดเตล็ด พืชที่ใช้ในอุตสาหกรรม
หรือใช้เป็นยา ฟางและหญ้าแห้งที่ใช้เป็นอาหาร
สัตว์
ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้าเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัด
อื่นๆ จากพืช
วัตถุจากพืชที่ใช้ถักสาน ผลิตผลจากพืช ที่ไม่ได้
ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น
ไขมั น และน้ ามั น ที่ ไ ด้ จ ากสั ต ว์ ห รื อ พื ช และ
ผลิตภัณฑ์ที่แยกได้จากไขมันและน้ามันดังกล่าว
ไขมันที่บริโภคได้ซึ่งจัดทาแล้ว ไขที่ได้จากสัตว์
หรือพืช
ของปรุ ง แต่ ง จากเนื้ อ สั ต ว์ ปลา หรื อ สั ต ว์ น้ า
จาพวกครัสตาเซีย โมลลุสก์ หรือจากสัตว์น้าที่ไม่
มีกระดูกสันหลังอื่นๆ
น้าตาลและขนมทาจากน้าตาล
โกโก้และของปรุงแต่งที่ทาจากโกโก้
ของที่ปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม
ผลิตภัณฑ์อาหารจาพวกเพสทรี
ของปรุงแต่งทาจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจาก
ส่วนอื่นของพืช
ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้
เครื่องดื่ม สุรา น้าส้มสายชู
กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร
อาหารที่จัดทาไว้สาหรับเลี้ยงสัตว์
ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ

7-9

มูลค่าการ
ส่งออก

มูลค่าการ
นาเข้า

ดุลการค้า

87.10

365.67

-278.58

41.29

547.24

-505.95

13.00

49.45

-36.45

69.86

4.04

65.82

12,590.21

1,821.63

10,768.57

224.36

146.85

77.51

231.76
1,290.92

844.23
1,088.07

-612.47
202.85

1,244.36

749.35

495.01

161.22

341.94

-180.72

1,273.90
814.93

917.83
694.01

356.08
120.92

416.16

1,024.00

-607.85

378.26

494.75

-116.49

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมข้อมูลจาก International Trade Centre
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ภาพที่ 7-4 มูลค่าการส่งออกเนื้อไก่และเนื้อไก่แปรรูปของมาเลเซีย

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมข้อมูลจาก International Trade Centre
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ภาพที่ 7-5 มูลค่าการนาเข้าเนื้อไก่และเนื้อไก่แปรรูปของมาเลเซีย

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมข้อมูลจาก International Trade Centre

ถึงแม้ว่ามูลค่าการส่งออกเนื้อไก่และเนื้อไก่แปรรูปของมาเลเซียในตลาดโลกจะน้อยมาก
เมื่อเทียบกับไทย แต่ในตลาดตะวันออกกลางซึ่งผู้บริโภคส่วนมากเป็นชาวมุสลิม 8 และเป็นตลาด
สาคัญของการนาเข้าเนื้อไก่และเนื้อไก่แปรรูป9 มาเลเซียกลับสามารถทาส่วนแบ่งตลาดได้ค่อนข้าง
ดีใ กล้ เ คี ยงกั บไทยซึ่งเป็ นผู้ ส่ งออกอัน ดับต้ นๆ ของโลก จึงอาจมองได้ว่ าความได้เ ปรี ย บของ
มาเลเซียในการเป็นประเทศมุสลิ มช่วยเพิ่มความเชื่อ มั่นต่อมาตรฐานฮาลาลให้แก่ผู้ บริโ ภคใน
ประเทศกลุ่มตะวันออกกลาง

8

ประเทศตะวันออกกลางในที่นี้หมายถึง ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อิรัก คูเวต กาตาร์ โอมาน จอร์แดน อียิปต์ บาห์เรน
เยเมน เลบานอน ซีเรีย ตุรกี อิหร่าน ปาเลสไตน์ และอิสราเอล
9 ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศตะวันออกกลางนาเข้าเนื้อไก่และเนื้อไก่แปรรูปเป็นมูลค่าทั้ง สิ้น 4,298 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 15.70 ของการนาเข้าทั่วโลก
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ภาพที่ 7-6 ประเทศหลักผู้ส่งออกเนื้อไก่และเนื้อไก่แปรรูปไปยังตะวันออกกลาง

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมข้อมูลจาก International Trade Centre

7.2.2 สถิตกิ ารลงทุนในอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล
จากภาพที่ 7-7 จะเห็นได้ว่าในปี พ.ศ. 2558 มีการลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร
ในมาเลเซียทั้งสิ้น 51 โครงการ เป็นมูลค่ารวม 2,648 ล้านริงกิต และมีการจ้างงานทั้งสิ้น 2,930
ตาแหน่ง ซึ่งลดลงจากช่วงหลายปีก่อนหน้าพอสมควร โดยเฉพาะในส่วนของการจ้างงานที่ลดลงใน
อัต รามากกว่าจานวนเงินลงทุน ซึ่งอาจจะสะท้อ นให้เ ห็น ว่าผู้ ล งทุนมีแนวโน้มจะใช้เ ครื่อ งจักร
ทดแทนแรงงานคนในการผลิตมากขึ้น ทั้งนี้ ยังจะเห็นได้ว่าโครงการลงทุนราว 2 ใน 3 มีมูลค่า
โครงการ 100 ล้ า นริ ง กิ ต ขึ้ น ไป และการลงทุ น ในแต่ ล ะปี ร าวร้ อ ยละ 60 เป็ น การลงทุ น ใน
โครงการใหม่ ในขณะที่อีกประมาณร้อยละ 40 เป็นการขยายโครงการเดิม
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เมื่อพิจารณาต่อไปในแง่ของประเภทอาหาร จากตารางที่ 7-3 จะเห็นได้ว่าการลงทุ นใน
กิจกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์จากธัญ พืชและแป้งมีสัดส่วนมากที่สุด ในขณะที่การผลิตสารปรุงแต่ง
อาหารมีมูลค่าการลงทุนสูงเป็นพิเศษในปี พ.ศ. 2558 จากการลงทุนในโรงงานผลิตน้าตาลโดย
บริษัทมาเลเซียแห่งหนึ่งเป็นมูลค่าถึง 1.3 พันล้านริงกิต 10 เช่นเดียวกับกิจกรรมการผลิต โกโก้
ช็อกโกแลต และขนมหวาน ที่มีการลงทุนในโรงงานผลิตช็อกโกแลตโดยบริษัทข้ามชาติแห่งหนึ่ง
เป็นมูลค่าถึง 816 ล้านริงกิตในปี พ.ศ. 2556 11 ส่วนการลงทุนในอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์แปรรูปนั้น
นอกจากในปี พ.ศ. 2554 แล้ว การลงทุนในปีต่อๆ มามีมูลค่าไม่มากนัก โดยมีการลงทุนเพียง
ประมาณ 22 ล้านริงกิตในปี พ.ศ. 2558
ภาพที่ 7-7 โครงการลงทุนที่ได้รับการอนุมัติในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารในมาเลเซีย

10

ในรายงานของ MIDA ไม่ได้ระบุชื่อบริษัทแต่อย่างใด แต่คาดว่าน่าจะหมายถึงการลงทุนของบริษัท MSM Malaysia Holdings
Bhd ในเขตอุตสาหกรรม Tanjung Langsat
11 ในรายงานของ MIDA ไม่ได้ระบุชื่อบริษัทแต่อย่างใด แต่คาดว่าน่าจะหมายถึงการลงทุนของบริษัท Hershey Co ในรัฐ Johor
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ตารางที่ 7-3 มูลค่าการลงทุนในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในมาเลเซีย
จาแนกตามประเภทของอาหาร
ประเภทอาหาร
ผลิตภัณฑ์จากธัญพืชและแป้ง
สารปรุงแต่งอาหาร
โกโก้ ช็อกโกแลต และขนมหวาน
ผลิตภัณฑ์นม
เครื่องดื่ม
เนื้อสัตว์แปรรูป
สัตว์ทะเลแปรรูป
อาหารสัตว์
ผลิตภัณฑ์ชาและกาแฟ
อื่นๆ
รวม

2554
309
223
74
442
52
679
251
0
219
80
2,327

2555
1,082
101
7
196
370
90
96
225
0
255
2,422

2556
488
160
1,300
397
212
92
158
50
0
79
2,936

2557
897
88
252
10
309
64
162
237
0
230
2,249

หน่วย: ล้านริงกิต
รวม
2558
(2554-2558)
2,951
176
1,980
1,408
1,721
88
1,111
66
1,073
132
947
22
821
154
534
22
219
0
776
132
2,200
12,133

หมายเหตุ: ข้อมูลในปี 2558 เป็นตัวเลขเบื้องต้นจากการคานวณของผูว้ ิจัย
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลข้อมูลจาก Malaysian Investment Development
Authority

นอกจากนี้ หากพิจารณามูลค่าการลงทุนในอุตสาหกรรมสินค้าฮาลาล จากข้อมูลของ
HDC12 พบว่า มูลค่าการลงทุนสะสมสุทธิในเขตอุตสาหกรรมที่ได้สถานะ HALMAS ได้เพิ่มขึ้น
อย่ า งรวดเร็ ว จากมู ล ค่ า การลงทุ น สุ ท ธิ ป ระมาณ 7.2 พั น ล้ า นริ ง กิ ต และการจ้ า งงาน 4,967
ตาแหน่ง ในปี พ.ศ. 2555 เพิ่มขึ้นเป็น มูลค่าการลงทุนสุทธิ 9.43 พันล้านริงกิต และการจ้างงาน
7,749 ตาแหน่ง ในปี พ.ศ. 2558 (ดูรายละเอียดของมูลค่าการลงทุนในเขตอุตสาหกรรมฮาลาล
แต่ละแห่งในตารางที่ 7-4) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมฮาลาลใน
มาเลเซีย

12

ถูกอ้างอิงอยู่ในรายงาน Investment Performance ที่จัดทาโดย MIDA เป็นประจาทุกปี
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ตารางที่ 7-4 มูลค่าการลงทุนในเขตอุตสาหกรรมฮาลาลที่สาคัญบางแห่ง
เขตอุตสาหกรรม
Selangor Halal Hub
Techpark@Enstek
Tanjung Manis Halal Food Park
POIC Tanjung Langsat
PKFZ National Halal Park
Penang International Halal Park
Melaka Halal Park
Pedas Halal Park
รวม

มูลค่าการลงทุน
(ล้านริงกิต)
2,453.00
2,413.16
1,802.50
974.00
561.77
345.00
114.85
20.00
8,684.28

การจ้างงาน
1,265
1,751
245
330
228
960
301
120
5,200

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลข้อมูลจาก Halal Industry Development Corporation
(สืบค้นเมื่อเดือนกรกฎาคม 2559)

7.3 พื้นที่เป้าหมายสาหรับการลงทุนในอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลใน
สหพันธรัฐมาเลเซีย
มาเลเซียเป็นประเทศที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่ค่อนข้างเพียบพร้อมต่อการรองรับการลงทุน
ในทุกพื้นที่ โดยมีเขตอุตสาหกรรมกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ ในจานวนนี้ มีเขตอุตสาหกรรมที่เน้น
สนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมฮาลาล หรือที่เรียกว่าเขตอุตสาหกรรมฮาลาล (Halal Park)
ทั้งสิ้น 25 แห่ง โดยในจานวนนั้น มี 14 แห่งที่ได้รับสถานะ HALMAS จาก HDC ซึ่งหมายถึงว่า
เป็นเขตอุตสาหกรรมฮาลาลที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ HDC กาหนด และจะได้รับสิทธิประโยชน์ใ น
การลงทุนเพิ่มเติม (ดูรายละเอียดในหัวข้อ 7.5.1)
ทั้งนี้ รายชื่อและรายละเอียดของเขตอุตสาหกรรมฮาลาลในมาเลเซียเป็นดัง แสดงใน
ตารางที่ 7-5 และตารางที่ 7-6 และมีตาแหน่งที่ตั้งดังแสดงในภาพที่ 7-8
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ตารางที่ 7-5 เขตอุตสาหกรรมฮาลาล (Halal Park) ในมาเลเซีย
เขตอุตสาหกรรม
Selangor Halal Hub
PKFZ National Halal Park
Melaka Halal Park
Techpark@enstek
POIC Lahad Datu
Tanjung Manis Halal Food Park
Penang International Halal Park
ECER Pasir Mas Halal Park
ECER Gambang Halal Park
Pedas Halal Park
POIC Tanjung Langsat
PERDA Halal Park
Sedenak Industrial Park
Kota Kinabalu Industrial Park
Kedah Halal Park, Sg Petani
Perlis Halal Park, Padang Besar
Terengganu Halal Park
Pengkalan Chepa Halal Park
MARA Halal Park Kuala Perlis
MARA Halal Park Tambun
MARA Halal Park Kuching
Labuan Halal Distributive Hub
Sabah Halal Park, Sepanggar
Perak Halal Park, Simpang Pulai
Prima Agri Halal Park

สถานะ HALMAS
ได้รับ
ได้รับ
ได้รับ
ได้รับ
ได้รับ
ได้รับ
ได้รับ
ได้รับ
ได้รับ
ได้รับ
ได้รับ
ได้รับ
ได้รับ
ได้รับ
ไม่ได้รับ
ไม่ได้รับ
ไม่ได้รับ
ไม่ได้รับ
ไม่ได้รับ
ไม่ได้รับ
ไม่ได้รับ
ไม่ได้รับ
ไม่ได้รับ
ไม่ได้รับ
ไม่ได้รับ

พื้นที่ (เอเคอร์)13
1,000
100
135
480
292
190,271
100
108
200
100
261
165
700
8,320
35
50
ไม่มขี ้อมูล
ไม่มขี ้อมูล
ไม่มขี ้อมูล
ไม่มขี ้อมูล
ไม่มขี ้อมูล
100
ไม่มขี ้อมูล
ไม่มขี ้อมูล
100

ที่มา: Halal Industry Development Corporation

13

1 เอเคอร์เท่ากับประมาณ 4,046.86 ตารางเมตร
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ตารางที่ 7-6 ข้อมูลเปรียบเทียบเขตอุตสาหกรรมฮาลาล (Halal Park)
ที่ได้รับสถานะ HALMAS บางแห่ง
เขตอุตสาหกรรม
Selangor Halal Hub
PKFZ National Halal Park
Melaka Halal Park

ระยะทางการขนส่ง
ติด Port Klang
ติด Port Klang
250 กม. จาก Port Klang

ECER Pasir Mas Halal Park
ECER Gambang Halal Park
Palm Oil Industrial Cluster (POIC)
Lahad Datu
Pedas Halal Park

15 กม. จากสุไหงโก-ลก
30 กม. จาก Kuantan Port
3 กม. จากสนามบิน Lahad
Datu
100 กม. จากสนามบิน
นานาชาติกัวลาลัมเปอร์
ติด Port Tanjung Langsat

Palm Oil Industrial Cluster (POIC)
Tanjung Langsat Halal Park
PERDA Halal Park
Sedenak Industrial Park

5 กม. จาก Penang Port
46 กม. จาก Johor Bahru

การถือครองที่ดิน
Leasehold
ไม่มขี ้อมูล
ขายที่ดิน
เช่าโรงงาน
Freehold
Freehold

ระยะเวลาเช่า
60 ปี
30 ปี

Freehold

99 ปี

Freehold

99 ปี

Freehold

60 ปี

60 ปี
60 ปี
60 ปี

ขายที่ดิน
เช่าโรงงาน
Freehold

60 ปี
99 ปี

ที่มา: Halal Industry Development Corporation

ภาพที่ 7-8 ที่ตั้งของเขตอุตสาหกรรมฮาลาล (Halal Park) ในมาเลเซีย

ที่มา: Halal Industry Development Corporation
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นอกจากการพิจารณาถึงพื้นที่เขตอุตสาหกรรมดังที่ได้นาเสนอข้างต้นแล้ว ผู้ลงทุนอาจ
ต้องพิจารณาถึงปัจจัยอื่นๆ เช่น สภาพเศรษฐกิจในพื้นที่ ต้นทุนในการประกอบธุรกิจ โครงสร้าง
พื้นฐาน การเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบ ฯลฯ ดังรายละเอียดในตารางที่ 7-7 และตารางที่ 7-8 ต่อไปนี้
ตารางที่ 7-7 ข้อมูลพื้นฐานของรัฐต่างๆ ในมาเลเซีย

Perlis

ประชากร
(ล้านคน)
0.23

Kedah

1.95

17,321 Sultan Abdul Halim Airport

Penang

1.56

Perak

2.35

Selangor

5.46

42,186 Port of Penang, Penang
International Airport
24,207 Lumut Port, Sultan Azlan
Shah Airport
40,701 Port Klang, Kuala Lumpur
International Airport

Negeri
Sembilan

1.02

35,969 -

Melaka

0.82

38,766 -

Johor

3.35

Pahang

2.35

28,466 Tanjung Pelepas Port,
Johor Port, Senai
International Airport
29,575 Kuantan Port

Terengganu

1.04

26,573 Kemaman Port

Kelantan

1.54

11,815 -

รัฐ

รายได้เฉลี่ย
(ริงกิต/คน)
21,084 -

ท่าเรือขนาดใหญ่/
สนามบินนานาชาติ

หน่วยงานท้องถิ่นด้านการลงทุน
Perlis State Economic
Development Corporation (PKENP)
http://www.pkenps.gov.my/
Invest Kedah
http://www.investkedah.com.my/
Invest Penang
http://www.investpenang.gov.my/
Invest Perak
http://www.investperak.gov.my/
Selangor State Investment Centre
Berhad (SSIC)
http://investselangor.my/Home
Negeri Sembilan Investment
Centre (NSIC)
http://www.nsic.com.my/
Invest Melaka
http://invest-melaka.com.my/
Johor State Investment Centre
(JSIC) http://jsic.com.my/cgibin/webman/webv6/index.cgi
Pahang State Development
Corporation (PKNP)
http://www.pknp.gov.my/
Terengganu State Economic
Planning Unit
http://upen.terengganu.gov.my/
Kelantan State Economic Planning
Unit
http://www.kelantan.gov.my/
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รัฐ
Sabah

Sarawak

ทั้งประเทศ

ประชากร
(ล้านคน)
3.21

2.47

รายได้เฉลี่ย
ท่าเรือขนาดใหญ่/
(ริงกิต/คน)
สนามบินนานาชาติ
19,672 Labuan Port, Kota Kinabalu
Port, Kota Kinabalu
International Airport
44,437 Bintulu Port, Kuching
International Airport

28.30
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หน่วยงานท้องถิ่นด้านการลงทุน
Ministry of Industrial Development
Sabah
http://ww2.sabah.gov.my/mid/
Ministry of Industrial Development
Sarawak
http://www.mid.sarawak.gov.my/

36,165

ที่มา: Department of Statistics Malaysia และ Malaysian Investment Development Authority
หมายเหตุ: ข้อมูลประชากรมาจากการสารวจสามะโนประชากร ณ ปี พ.ศ. 2553, ข้อมูลรายได้เฉลี่ยเป็นข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2557
โดยใช้ระดับราคาปัจจุบัน

ตารางที่ 7-8 จานวนไก่และฟาร์มเลี้ยงไก่ในแต่ละรัฐของมาเลเซีย
รัฐ
Pelis
Kedah
Penang
Perak
Selangor
Negeri Sembilan
Melaka
Johor
Pahang
Terengganu
Kelantan
Sabah
Sarawak
รวม

จานวนฟาร์ม (แห่ง)
ไม่มขี ้อมูล
247
326
621
212
195
166
709
190
299
257
157
412
3,791

จานวนไก่ (ตัว)
1,210,282
47,732,317
12,399,717
37,310,154
21,750,880
19,507,388
20,618,506
62,463,176
13,785,240
5,497,432
1,536,928
5,571,223
40,613,010
289,996,253

ที่มา: Department of Veterinary Services และ Federation of Livestock Farmers’ Associations of Malaysia
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2557

จากข้อมูลที่ได้นาเสนอข้างต้น จะเห็นได้ว่ารัฐ Penang, Selangor, Johor และ Sarawak
ต่างก็มีความโดดเด่นทั้งในแง่ของการเป็นที่ตั้งเขตอุตสาหกรรมฮาลาลที่ได้รับสถานะ HALMAS
กาลังซื้อของผู้บริโภค เป็นที่ตั้งของท่าเรือสาคัญ และปริมาณการผลิตไก่ จึงเป็นพื้นที่ที่นักลงทุน
ควรให้ความสนใจในการพิจารณาเข้าไปลงทุน
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อย่างไรก็ดี รัฐข้างต้นอาจมีจุดอ่อนในด้านต้นทุนในการทาธุรกิจที่ค่อนข้างสูงกว่ารัฐอื่น
(ดูรายละเอียดในบทที่ 6) ดังนั้น รัฐข้างเคียง เช่น Kedah, Perak และ Negeri Sembilan ซึ่งอาจจะ
มีราคาที่ดินและต้นทุนอื่นๆ ต่ากว่า และยังสามารถเดินทางขนส่งสินค้าได้ง่ายผ่านทางเส้ นทาง
หลวงสาย AH2 หรื อ ทางหลวงสายอื่ น ๆ จึ ง อาจจะเป็ น อี ก ทางเลื อ กหนึ่ ง ส าหรั บ นั ก ลงทุ น ได้
เช่นเดียวกัน ในขณะเดียวกัน รัฐ Pahang ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกและมีความหนาแน่นของ
ประชากรน้อยกว่า ก็มีความน่าสนใจในแง่มุมที่ยังคงมีจานวนคู่แข่งไม่มากนัก และหน่วยงานใน
พื้นที่ก็มีความต้องการให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลเป็นอย่างดี

7.4 การวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่าการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลใน
สหพันธรัฐมาเลเซีย
เนื่อ งจากอุต สาหกรรมอาหารฮาลาลครอบคลุ มผลิ ต ภั ณฑ์ ที่มีค วามหลากหลายมาก
คณะผู้ วิ จั ย จึ ง ไม่ ส ามารถน าเสนอข้ อ มู ล ของอุต สาหกรรมทั้ ง หมดในที่ นี้ ไ ด้ และคณะผู้ วิจั ย จะ
นาเสนอเนื้อหาในส่วนนี้โดยเน้นเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องธุรกิจเนื้อไก่แปรรูปเป็นหลักเท่านั้น
ภาพรวมของโครงสร้ า งมู ล ค่ า ของอุ ต สาหกรรมเนื้ อ ไก่ แ ละเนื้ อ ไก่ แ ปรรู ป ฮาลาลใน
มาเลเซียสามารถแสดงได้ดังภาพที่ 7-9 ต่อไปนี้
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ภาพที่ 7-9 โครงสร้างห่วงโซ่มูลค่าการผลิตอุตสาหกรรม
เนื้อไก่และเนื้อไก่แปรรูปฮาลาลในมาเลเซีย

7.4.1 ผู้เล่นสาคัญในอุตสาหกรรมเนื้อไก่แปรรูป
ผู้เล่นรายสาคัญ ของไทยที่เข้าไปลงทุนในธุรกิจเนื้อไก่แปรรูป ในมาเลเซียคือบริษัทใน
เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) ที่ได้เข้าไปลงทุนในธุรกิจอาหารสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงไก่ และผลิตภัณฑ์
เนื้อไก่แปรรูป รวมถึงมีการลงทุนในอุตสาหกรรมฟาร์มเลี้ยงกุ้งด้วย โดย CP Malaysia มีสานักงาน
ใหญ่ อ ยู่ ที่ Port Klang และมี โ รงงานแปรรู ป เนื้ อ ไก่ แ ละห้ อ งทดลอง (Laboratory) อยู่ ใ นเขต
อุตสาหกรรม PKA Senawang ในรัฐ Negeri Sembilan ตลอดจนมีฟาร์มเลี้ยงไก่ โรงงานอาหาร
สัตว์ โรงเพาะพันธุ์ ร้านค้าปลีก และสานักงานสาขา อีกหลายแห่งในหลายพื้นที่ทั่วทั้งมาเลเซีย
ตะวันตก14

14

จากการสารวจของ Euromonitor พบว่า CP มีส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 1.0 ของยอดขายเนื้อสัตว์และสัตว์ทะเลแปรรูปใน
มาเลเซีย
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นอกจาก CP แล้ว ในมาเลเซียยังมีผู้เล่นรายใหญ่อีกจานวนมากในธุรกิจเนื้อไก่แปรรูป
และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังรายละเอียดที่จะนาเสนอต่อไปนี้
7.4.1.1 ผู้เล่นสาคัญในธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่และโรงฆ่าสัตว์
ผู้เล่นสาคัญในธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่ในมาเลเซีย ได้แก่
 บริ ษั ท ในเครื อ CAB Group ประกอบธุ ร กิ จ ฟาร์ ม เลี้ ย งไก่ ใ นรั ฐ Selangor,
Malacca, Kelantan, Penang, Kedah, Perlis และ Perak รวมถึ ง มี ก ารลงทุ น ใน
ฟาร์มพ่อพันธุ์/แม่พั นธุ์ รุ่นแรก (Grand Parent Stock) ในรัฐ Kedah นอกจากนั้น
บริษัทในเครือ CAB ยังมีการทาธุรกิจเพาะเลี้ยงและจับสัตว์ทะเล ธุรกิจเนื้อสัตว์และ
สั ต ว์ ท ะเลแปรรู ป ภายใต้ ต ราสิ น ค้ า Likes, Garing และ Ayam Likes และธุ ร กิ จ
ร้านอาหาร Kyros Kebab
 บริษัทในเครือ DBE Gurney ประกอบธุรกิจการเลี้ยงไก่เนื้ออย่างครบวงจร ตั้งแต่
โรงงานอาหารสัตว์ ฟาร์มเพาะพันธุ์ไก่ (6 แห่ง ผลิตไข่ไก่ได้ 1 ล้านฟองต่อเดือน)
โรงฟักไข่ (ผลิตลูกไก่ได้ 800,000 ตัวต่อเดือน) ฟาร์มเลี้ยงไก่ (24 แห่ง ผลิตไก่เนื้อ
ได้ 1 ล้านตัวต่อเดือน) โรงฆ่าสัตว์ โรงงานชาแหละไก่ ไปจนถึงการขนส่งและจัด
จาหน่ายเนื้อไก่สด แช่เย็น และแช่แข็ง
 บริษัทในเครือ Farm’s Best มีธุรกิจฟาร์มเพาะพันธุ์ไก่ (Breeder Farm) 6 แห่ง
และฟาร์มเลี้ยงไก่ 27 แห่ง ในรัฐ Johor, Melaka และ Negeri Sembilan รวมถึงมี
การทาธุรกิจอาหารสัตว์ และมีโรงงานแปรรูปไก่ในรัฐ Melaka ซึ่งสามารถแปรรูปไก่
ได้ประมาณ 75,000 ตัวต่อวัน และสามารถผลิตเนื้อไก่แปรรูปได้ประมาณ 1,350
ตันต่อเดือน โดยสินค้า เนื้อไก่และเนื้อไก่แปรรูปถูก จัด จาหน่ายภายใต้ตราสิ นค้ า
Farm’s Best และ Segaria15
 บริษัทในเครือ Huat Lai Resources ทาธุรกิจอาหารสัตว์ ฟาร์มพ่อพันธุ์/แม่พันธุ์
รุ่นแรก โรงฟักไข่ ฟาร์มไก่เนื้อ ฟาร์มไก่ไข่ โรงฆ่าสัตว์ และโรงงานแปรรูปเนื้อไก่
โดยมีฐานการผลิตหลักในรัฐ Melaka และจาหน่ายผลิตภัณฑ์เนื้อไก่แปรรูปภายใต้
ตราสินค้า Valley Fresh16
 บริษัทในเครือ Malayan Flour Mills (MFM) ทาธุรกิจผลิตแป้งสาลี อาหารสั ต ว์
ฟาร์มเพาะพันธุ์ไก่ (ผลิตลูกไก่เนื้อได้ 20 ล้านตัวต่อปี) ฟาร์มเลี้ยงไก่ และเนื้อไก่
15
16

นอกจากนี้ บริษัทในเครือ Farm’s Best ยังทาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ภายใต้ชื่อ Sinmah Development ด้วย
นอกจากนี้ บริษัทในเครือ Huat Lai ยังมีการลงทุนในธุรกิจปาล์มน้ามันด้วย
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แปรรูป โดยมีฐานการผลิตหลักอยู่ในรัฐ Perak และจาหน่ายผลิตภัณฑ์เนื้อไก่และ
เนื้อไก่แปรรูปภายใต้ตราสินค้า Ayam Dindings, Ayam Fiesta และ Ayam Jimat
Fiesta
 บริษัทในเครือ PPB Group มีธุรกิจหลากหลายประเภท ซึ่งรวมถึงฟาร์มเพาะเลี้ยง
ไก่ในรัฐ Negeri Sembilan และ Kedah โดยมีพ่อพันธุ์/แม่พันธุ์ไก่ (Parent Stock)
406,000 ตัว สามารถผลิตลูกไก่ได้ประมาณ 3.10 ล้านตัวต่อเดือน นอกจากนี้ยังมี
ฟาร์มเลี้ ยงไก่ ไ ข่ใ นรัฐ Perak และโรงงานผลิ ต อาหารแปรรูปในรัฐ Selangor ซึ่ง
สามารถผลิ ต อาหารแปรรูปแช่ แข็ง ภายใต้ต ราสิ นค้ า Marina และ Seri Muni ได้
ประมาณ 250 ตันต่อเดือน17
ในส่วนของธุรกิจโรงฆ่าสัตว์ จากฐานข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจฮาลาลของ HDC พบว่ามี
โรงฆ่าสัตว์ฮาลาลอยู่ในมาเลเซียทั้งสิ้น 68 แห่ง จาแนกเป็นกิจการขนาดใหญ่ 13 แห่ง ขนาดกลาง
26 แห่ง และขนาดเล็ก 29 แห่ง โดยโรงฆ่าสัตว์ขนาดใหญ่ 13 แห่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้














17

Advance Chicken Processing (M) Sdn Bhd ในรัฐ Perlis
Ayamas Food Corporation Sdn Bhd ในรัฐ Selangor
Central Coldstorage Kuching Sdn Bhd ในรัฐ Sarawak
DBD Poultry Sdn Bhd - Processing Division ในรัฐ Perak
Dindings Poultry Processing Sdn Bhd ในรัฐ Selangor
FY Sdn Bhd ในรัฐ Perak
Farm’s Best Food Industries Sdn Bhd ในรัฐ Melaka
Jaya Gading Farm Sdn Bhd ในรัฐ Pahang
Jimat Jaya Sdn Bhd ในรัฐ Kedah
KL Supreme Processing Sdn Bhd ในรัฐ Selangor
NB Poultry Processing Industries Sdn Bhd ในรัฐ Selangor
PK Agro-Industrial Products (M) Sdn Bhd ในรัฐ Negeri Sembilan
Sumbang Bitara Sdn Bhd ในรัฐ Johor

นอกจากนี้ บริษัทในเครือ PPB Group ยั งมีการลงทุน ในธุร กิจอื่น ๆ อีกหลายประเภท เช่น แป้งสาลี อาหารสั ต ว์ ขนมปั ง
โรงภาพยนตร์ ระบบบริหารจัดการน้า อสังหาริมทรัพย์ เคมีภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
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7.4.1.2 ผู้เล่นสาคัญในธุรกิจเครื่องจักรผลิตอาหารแปรรูป
ผู้เล่นสาคัญในธุรกิจเครื่องจักรผลิตอาหารแปรรูป ได้แก่18
 Clarity Excel Sdn Bhd เป็นผู้ จาหน่ายเครื่อ งจักรส าหรับแปรรูปอาหารกว่า 20
ชนิด และยังจาหน่ายเครื่องจักรอื่นๆ เช่น เครื่องจักรสาหรับบรรจุภัณฑ์ ภายใต้ตรา
สินค้า Fullwell รวมถึงมีบริการซ่อมบารุงและปรับแต่ ’เครื่องจักรตามความต้องการ
ของลูกค้าอีกด้วย
 Safe World Enterprise (M) Sdn Bhd เป็ น ผู้ ผ ลิ ต และจั ด จ าหน่ า ยเครื่ อ งจั ก ร
สาหรับแปรรูปอาหารหลายชนิด เช่น เนื้อไก่ เนื้อปลา ผัก ผลไม้ ฯลฯ รวมทั้งยัง
จาหน่ายเครื่องจักรสาหรับบรรจุภัณฑ์ด้วย
 Duro Pack (M) Sdn Bhd เป็นผู้ จัดจาหน่ายเครื่อ งจักรส าหรับบรรจุภัณฑ์หลาย
ชนิ ด ซึ่ ง เหมาะกั บ การบรรจุ อ าหารแปรรู ป อาหารแช่ แ ข็ ง ขนมขบเคี้ ย ว และ
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
7.4.1.3 ผู้เล่นสาคัญในธุรกิจเนื้อสัตว์แปรรูป
มาเลเซียมีผู้เล่นรายใหญ่ในธุรกิจเนื้อสัตว์แปรรูปเป็นจานวนมาก โดยนอกเหนือจาก
ผู้ ประกอบธุ รกิ จฟาร์มไก่ ที่ทากิ จกรรมการแปรรูปเนื้อ ไก่ด้ว ย เช่น CAB Group, Farm’s Best,
Huat Lai Resources, MFM Group, PPB Group ฯลฯ ดังที่กล่าวถึงในหัวข้อ 7.4.1.1 ก่อนหน้านี้
แล้ว ยังมีผู้เล่นรายสาคัญรายอื่นอีก เช่น19
 Ramly Food Processing Sdn Bhd เป็นผู้ผลิตเนื้อไก่แปรรูป เนื้อวัวแปรรูป และ
สัตว์ทะเลแปรรูปภายใต้ตราสินค้า Ramly โดยมีสินค้าหลักคือแฮมเบอร์เกอร์ และมี
แผงขายอาหารจานด่วนอีกหลายแห่งในรัฐ Selangor
 Ayamas Food Corp เป็นผู้ผลิตเนื้อไก่และเนื้อไก่แปรรูปจาหน่ายภายใต้ตราสินค้า
Ayamas รวมถึงเป็นผู้จาหน่ายเนื้อไก่สาหรับร้านอาหารจานด่วน เช่น KFC, Pizza
Hut และ Rasamas ในมาเลเซียอีกด้วย
18

นอกจากนี้ ยั งมีผู้ จาหน่ายเครื่องจักรผลิต อาหารแปรรูปอื่น ๆ ที่ไ ม่เกี่ย วข้ องกับธุรกิจเนื้อไก่แปรรูปที่น่าสนใจอีก เช่น KBP
Multiprocess Machinery Sdn Bhd (เครื่องจักรสาหรับ Bakery) หรือ Hup Sheng Machinery & Industry Sdn Bhd (เครื่องจักร
สาหรับผลิตขนมขบเคี้ยวและบรรจุภัณฑ์) เป็นต้น
19 นอกจากนี้ยังมีผู้ผลิตเนื้อสัตว์ แปรรูปอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเนื้อไก่แปรรูปที่เป็นผู้เล่นรายใหญ่ในตลาด เช่น Clouet & Co
(KL) Sdn Bhd (ผู้ผลิตปลากระป๋องภายใต้ตราสินค้า Ayam) หรือ Euro Deli Sdn Bhd (ผู้ผลิตไส้กรอกจากเนื้อหมู) เป็นต้น
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 Figo Foods Sdn Bhd เป็ น ผู้ ผ ลิ ต อาหารฮาลาลแปรรู ป แช่ แ ข็ ง หลายประเภท
รวมถึงผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่แปรรูปแช่แข็งด้วย (สินค้าอื่นๆ เช่น สัตว์ทะเลแปรรูป
แช่แข็ง อาหารว่างแช่แข็ง ฯลฯ) และมีการส่งออกสินค้าไปยังหลายประเทศทั่วโลก
 Prima Agri-Products Sdn Bhd เป็ น ผู้ ผ ลิ ต เนื้ อ สั ต ว์ ฮ าลาลแปรรู ป ภายใต้ ต รา
สินค้า Prima Halal, Baguz และ Le Sate Mas
7.4.1.4 ผู้เล่นสาคัญในธุรกิจการขนส่งและจัดจาหน่ายอาหารแปรรูป
จากฐานข้อมูลของ HDC ผู้ประกอบการในธุรกิจโลจิสติกฮาลาลที่น่าสนใจ ได้แก่
 MISC Integrated Logistics Sdn Bhd ให้ บ ริ ก ารการขนส่ ง คลั ง สิ น ค้ า ศู น ย์
กระจายสินค้า ห้องเย็น การส่งสินค้าทางทะเลและทางอากาศ การทาความสะอาด
ตามหลักศาสนาอิสลาม (Samak) การอานวยความสะดวกด้านศุลกากร ฯลฯ
 Kontena Nasional Bhd ให้บริการคลังสินค้า การขนส่ง การกระจายสินค้า การส่ง
สิ น ค้ า ทางทะเลและทางอากาศ การท าความสะอาดตามหลั ก ศาสนาอิ ส ลาม
(Samak) การอ านวยความสะดวกด้ า นศุ ล กากร การติ ด ฉลากและบรรจุ ภั ณ ฑ์
การให้คาแนะนาด้านคารับรองมาตรฐานฮาลาล ฯลฯ
 Century Logistics Holdings Bhd ให้บริการการขนส่ง คลังสินค้า ศูนย์กระจาย
สินค้า ฯลฯ
 Penang Port Sdn Bhd ให้บริการการยกตู้สินค้า เก็บตู้สินค้า คลังสินค้า ฯลฯ
 Freight Management Holdings Bhd ให้บริการการขนส่ ง คลั งสิ นค้ า การยกตู้
สินค้า ฯลฯ
สาหรับผู้เล่นสาคัญในธุรกิจการจัดจาหน่ายอาหารแปรรูป ได้แก่
 Dairy Farm International Holdings Ltd เป็นเจ้าของกิจการห้าง Giant (มากกว่า
120 สาขา), Cold Storage (17 สาขา), Jasons Food Hall (สาขาเดียวใน Kuala
Lumpur) และ Mercato (2 สาขาใน Kuala Lumpur)
 Tesco Plc เป็นเจ้าของกิจการห้าง Tesco และ Tesco Extra (รวม 52 สาขา)
 Seven & I Holdings Co Ltd เป็นเจ้าของร้าน 7-Eleven (1,905 สาขา)
 AEON Group เป็นเจ้าของห้าง AEON (58 สาขา)
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7.4.2 โครงสร้างห่วงโซ่มูลค่าการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล
7.4.2.1 การนาเข้าปัจจัยการผลิตและวัตถุดิบ
จากข้อมูลของ Federation of Livestock Farmers’ Associations of Malaysia (FLFAM)
ร้อยละ 96.5 ของพ่อพันธุ์/แม่พันธุ์ไก่ (Parent Stock) ในมาเลเซีย มาจากฟาร์มพ่อพันธุ์/แม่พันธุ์
ไก่รุ่นแรก (Grand Parent Stock) 4 แห่ง20 ซึ่งพ่อพันธุ์/แม่พันธุ์ไก่เหล่านั้นจะกระจายอยู่ในฟาร์ม
23 แห่ง บนฝั่งมาเลเซียตะวันตก และผลิตลูกไก่ได้ 772 ล้านตัวในปี 2557 โดยไก่ร้อยละ 98.77
ที่ผลิตได้เป็นพันธุ์ Cobb และ Ross
จากสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงในตลาด ทาให้จานวนฟาร์มไก่ในมาเลเซียมีแนวโน้ม
ลดลงและมีขนาดใหญ่ขึ้น ไก่ส่วนใหญ่ในมาเลเซียจึงถูกผลิตจากฟาร์มขนาดใหญ่ หรือผ่านระบบ
การเกษตรแบบมีพันธะสัญญา (Contract Farming) โดยฟาร์มเลี้ยงส่วนใหญ่เป็นฟาร์มปิด และ
บางส่ ว นมีก ารใช้ร ะบบอัต โนมัติใ นการให้อ าหารและเก็ บไข่ ส่ ว นอาหารไก่ส่ ว นใหญ่ ผ ลิ ต จาก
ข้าวโพดและถั่วเหลืองนาเข้า ไก่ที่ผลิตได้ราวร้อยละ 30 จะถูกส่งไปยังโรงงานแปรรูป ส่วนที่เหลือ
จะถูกจาหน่ายในตลาดสด
7.4.2.2 กระบวนการผลิต
จากภาพที่ 7-10 จะเห็นได้ว่าปริมาณการผลิตเนื้อไก่ของมาเลเซียมีการขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่องในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา โดยมีอัตราการเติบโตอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสม (Compound
Annual Growth Rate: CAGR)21 ร้อยละ 4.81 อย่างไรก็ต าม เนื่องด้วยความต้อ งการบริ โ ภคที่
สู งขึ้นมากเช่นเดียวกั น ทาให้ ก าลั งการผลิ ต เนื้อ ไก่ของมาเลเซียในปัจจุบันเกินความต้อ งการ
บริโภคภายในประเทศเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และจากภาพที่ 7-11 แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างราคา
20

FLFAM ไม่ได้ระบุชื่อฟาร์มเหล่านั้นแต่อย่างใด แต่หากพิจารณาจากข้อมูลในหัวข้อ 7.4.1.1 จะเห็นได้ว่าฟาร์มในเครือ CAB
Group และ Huat Lai Resources มีการผลิตพ่อพันธุ์/แม่พันธุ์ไก่รุ่นแรก
21 อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (CAGR) เป็นอัตราการเติบโตที่เสมือนว่าการเติบโตเกิดขึ้นเท่าๆ กันทุกปี โดยวัดจากมูลค่าในปี
แรกและปีสุดท้าย ซึ่งมีสูตรการคานวณดังต่อไปนี้

โดย

V(t0)
V(tn)
(tn - t0)

คือ มูลค่าของปีที่เริ่มคานวณ
คือ มูลค่าของปีที่สิ้นสุดการคานวณ
คือ ปีที่สิ้นสุดคานวณลบด้วยปีที่เริ่มคานวณ
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ของไก่และเนื้อไก่ในมาเลเซีย โดยราคาขายปลีกเนื้อไก่แปรรูปในมาเลเซียโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ
7.88 ริงกิตต่อกิโลกรัมในปี พ.ศ. 2556 และมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสม (CAGR) ร้อยละ 4.35
ภาพที่ 7-10 กาลังการผลิตเนื้อไก่ในมาเลเซีย

หมายเหตุ: Self-Sufficiency Ratio แสดงสัดส่วนระหว่างกาลังการผลิตกับความต้องการบริโภคในประเทศ โดยค่าดัชนีที่ 100
แสดงว่ามีการผลิตเพียงพอต่อการบริโภคพอดี และค่าดัชนีที่มากกว่านั้นแสดงว่ามีกาลังการผลิตมากกว่าการบริโภคภายในประเทศ
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ภาพที่ 7-11 ราคาขายไก่และเนื้อไก่ในมาเลเซีย

หากพิจารณาสภาวะตลาดเนื้อสัตว์และสัตว์ทะเลแปรรูปของมาเลเซียดังแสดงในภาพที่
7-12 จะเห็นได้ว่ามีผู้ประกอบการรายใหญ่อยู่ในตลาดเป็นจานวนมาก ทั้งจากในประเทศและจาก
ต่างประเทศ และมีการแข่งขันค่อนข้างรุนแรง22 โดยจากภาพที่ 7-13 จะเห็นได้ว่าสินค้าเนื้อไก่แปร
รูปที่จาหน่ายอยู่ใ นตลาดมาเลเซียมีความคล้ ายคลึ งกันมากเพียง 5 ประเภทหลัก โดยมีสิ นค้ า
ประเภทอื่นๆ วางจาหน่ายเพี ยงร้อ ยละ 3.6 ของสิ นค้ าทั้งหมด จึงทาให้การแข่งขันด้านราคา
ค่อนข้างรุนแรง นอกจากนี้ยังไม่พบว่ามีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รูปแบบบรรจุภัณฑ์ หรือกลยุทธ์ทาง
การตลาดใหม่เกิดขึ้นมากนักในปี พ.ศ. 2558 ประกอบกับเทคโนโลยีในการผลิตที่ยังไม่ก้าวหน้า
22

อย่ า งไรก็ ดี ผู้ ผ ลิ ต รายใหญ่ ที่ สุ ด 2 ราย คื อ Ayam (ปลากระป๋ อ ง) และ Euro-Deli (ไส้ ก รอกหมู ) ไม่ ใ ช่ คู่ แ ข่ ง โดยตรงใน
อุตสาหกรรมเนื้อไก่ฮาลาลแปรรูป
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มากนักเมื่อเทียบกับมาตรฐานตะวันตก 23 จึงอาจจะเป็นช่องว่างให้แก่นักลงทุนในการนาเสนอ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ให้แก่ผู้บริโภคได้
ภาพที่ 7-12 ส่วนแบ่งตลาดเนื้อสัตว์และสัตว์ทะเลแปรรูปในมาเลเซียในปี พ.ศ. 2558
จาแนกตามตราสินค้า

หมายเหตุ: ตราสินค้า Prima มีส่วนแบ่งตลาดถึงร้อยละ 3.1 ในปี พ.ศ. 2557 แต่เนื่องจากไม่มีข้อมูลในปี พ.ศ. 2558 จึงไม่ได้ถูก
นาเสนอในภาพนี้

23

จากรายงานของ Converging Knowledge Pte. Ltd. (2012)
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ภาพที่ 7-13 ส่วนแบ่งตลาดของผลิตภัณฑ์เนื้อไก่แปรรูปในมาเลเซียในปี พ.ศ. 2558
จาแนกตามประเภทสินค้า

7.4.2.3 การขนส่งและการกระจายสินค้า
จากภาพที่ 7-14 จะเห็นได้ว่า ช่องทางการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และสัตว์ทะเล
แปรรูปในมาเลเซียส่วนใหญ่เป็นการจาหน่ายผ่านทาง Hypermarket (ร้อยละ 38.9) Supermarket
(ร้อยละ 35.8) และร้านของชาขนาดเล็ก (ร้อยละ 21.1) โดยห้าง Hypermarket ที่มีส่วนแบ่งตลาด
สูงในตลาดค้าปลีกของชาในมาเลเซียได้แก่ Giant (ร้อยละ 9.6) Tesco (ร้อยละ 5.5) AEON Big
(ร้อยละ 3.1) และ Tesco Extra (ร้อยละ 2.4)24 อย่างไรก็ดี การที่รัฐบาลมาเลเซียเริ่มจัดเก็บภาษี
Goods and Services Tax (GST) เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ทาให้ผู้บริโภคมีความ
ระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น ประกอบกับการแข่งขันจากห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ ทาให้ร้านขายของ
ชาขนาดเล็กบางส่วนต้องปิดตัวลงไป
24

ส่วน 7-Eleven ซึ่งเป็นร้านสะดวกซื้อ มีส่วนแบ่งในการจาหน่ายเนื้ อสัตว์และสัตว์ทะเลแปรรูปเพียงร้อยละ 1.2 ของยอดขาย
เนื้อสัตว์และสัตว์ทะเลแปรรูปทั้งหมดเท่านั้น
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ภาพที่ 7-14 ส่วนแบ่งตลาดของร้านค้าปลีกของชาในมาเลเซียในปี พ.ศ. 2558

ทั้งนี้ ช่องทางการจาหน่ายที่ครอบคลุมทั่วถึงทั้งประเทศ เป็นปัจจัยที่สาคัญพอสมควรต่อ
ความสาเร็จของธุรกิจ โดยเห็นได้จากตัวอย่างของสินค้าตรา Botan และ Kanika ซึ่งมีช่องทาง
จาหน่ายเฉพาะรัฐทางใต้ของมาเลเซีย ทาให้ผู้บริโภคในรัฐทางเหนือไม่รู้จักสินค้ามากนัก และไม่
สามารทาส่วนแบ่งตลาดได้มาก (ร้อยละ 0.6 และ 0.2 ตามลาดับ) ในขณะที่ผู้ผลิตรายใหญ่ที่มี
เครือข่ายการกระจายสินค้าทั่วถึงอย่างเช่น Ayam, Euro-Deli, Ramly, Ayamas และ Gourmessa
สามารถทายอดขายได้ดีกว่า
7.4.2.4 ขนาดของตลาดและความต้องการผู้บริโภค
ดังที่กล่าวถึงก่อนหน้าในหัวข้อ 7.1.2 จานวนประชากรมุสลิมและกระแสผู้อพยพ ทาให้
ความต้องการอาหารฮาลาลในตลาดโลกเพิ่มขึ้น อย่างรวดเร็ว และมีแนวโน้มจะเติบโตต่อไปอีกใน
อนาคต โดยมูลค่าการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มฮาลาลทั่วโลกคาดว่าจะขยายตัวจากประมาณ
1.09 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี พ.ศ. 2556 เป็น 1.63 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี พ.ศ. 2561 ซึ่ง
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ผลักดันให้ยอดขายเนื้อสัตว์ฮาลาลเพิ่มขึ้นตามไปด้ว ย โดยยอดขายเนื้อสัตว์ฮาลาลในภู มิภ าค
ตะวั น ออกกลางและแอฟริ ก าเหนื อ เพิ่ ม ขึ้ น ถึ ง ร้ อ ยละ 19 ในช่ ว งปี พ.ศ. 2552-2557 และใน
ขณะเดียวกันความต้องการบริ โภคเนื้อไก่ในตลาดโลกก็มีการเติบโตมากกว่าการบริโภคเนื้อสัตว์
อื่นๆ (ดูตารางที่ 7-9)
ตารางที่ 7-9 ปริมาณยอดขายเนื้อสัตว์ชนิดต่างๆ ทั่วโลก
หน่วย: พันตัน

เนื้อสัตว์
เนื้อหมู
เนื้อไก่
เนื้อวัว
เนื้อแกะและเนื้อแพะ
เนื้อสัตว์อื่นๆ

2551
79,186
73,546
44,061
9,267
3,170

2556
CAGR 2551-2556
88,343
2.77%
86,781
4.22%
47,154
1.71%
10,576
3.36%
3,536
2.77%

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลข้อมูลจาก Euromonitor International

สาหรับขนาดตลาดในประเทศมาเลเซีย จากภาพที่ 7-15 จะเห็นได้ว่าปริมาณการบริโภค
เนื้อไก่ในมาเลเซียมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีปริมาณการบริโภคเนื้อไก่โดยเฉลี่ยมากถึ ง
47.12 กิโลกรัมต่อคนในปี พ.ศ. 2557 25 และมีขนาดตลาดเนื้อไก่รวมทั้งประเทศประมาณ 1.43
ล้านตัน และเมื่อพิจารณาภาพที่ 7-16 และภาพที่ 7-17 จะเห็นได้ว่า เนื้อสัตว์แปรรูปส่วนใหญ่ที่
ขายในมาเลเซียจะอยู่ในรูปของเนื้อสัตว์แปรรูปแช่แข็ง และเนื้อสัตว์แปรรูปที่เก็บรักษาได้นาน
(Shelf-Stable) ส่วนเนื้อสัตว์แปรรูปแช่เย็นมีสัดส่วนค่อนข้างน้อยในแง่ปริมาณ แต่ก็มียอดขายที่
ใกล้เคียงกันเนื่อ งจากมีราคาต่อหน่วยสูงกว่า และมีขนาดบรรจุภัณฑ์ที่เล็กกว่าโดยเฉลี่ย ทั้งนี้
ปริมาณยอดขายเนื้อ สั ต ว์แ ปรรูปในมาเลเซีย มีแ นวโน้ม จะขยายตัว ต่อ ไปในอนาคต แต่มูล ค่ า
ยอดขายอาจจะเพิ่มขึ้นอย่างจากัดเนื่องจากสถานการณ์การแข่งขันด้านราคาที่ค่อนข้างรุนแรง

25

ไทยมีการบริโภคเนื้อไก่เฉลี่ยต่อคนประมาณ 13 กิโลกรัมเท่านั้น
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ภาพที่ 7-15 ปริมาณการบริโภคเนื้อไก่ในมาเลเซีย
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ภาพที่ 7-16 ปริมาณยอดขายเนื้อสัตว์แปรรูปในมาเลเซีย
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ภาพที่ 7-17 มูลค่ายอดขายเนื้อสัตว์แปรรูปในมาเลเซีย

ในแง่ของทิศทางความต้องการของผู้บริโภค จากการวิเคราะห์ส่วนแบ่งตลาดในปี พ.ศ.
2558 ที่ผ่านมาของ Euromonitor พบว่าผู้ประกอบการในประเทศทาส่วนแบ่งตลาดได้ค่อนข้างดี
ซึ่งสาเหตุหนึ่งที่เป็นไปได้คือเกิดจากสินค้าของบริษัทในประเทศมีรสจัดจ้านและถูกปากคนท้องถิ่น
มากกว่าสิ นค้ าของบริษัท จากต่างประเทศ ซึ่งสะท้อนทิศ ทางของผู้บริโภคที่ให้ความส าคั ญ กั บ
รสชาติที่มีค วามเป็นท้อ งถิ่ นมากขึ้น ในขณะเดียวกันผู้ บริโภคในหลายๆ ประเทศทั่ว โลกยังมี
แนวโน้มที่จะให้ความสาคัญกับคุณค่าทางอาหารและการดูแลสุขภาพมากขึ้นด้วย
ในทางกลับกัน สภาพสังคมเมืองที่มีความเร่งรีบมากขึ้น ก็ทาให้ผู้บริโภคทาอาหารกินเอง
น้อ ยลง และหั นมาบริโภคอาหารส าเร็จ รูปและอาหารแช่แข็ งมากขึ้ น นอกจากนี้ยอดขายของ
ร้านอาหารจานด่ว นฮาลาลก็ มีอัต ราการเติบโตที่สู งมากในช่ว งหลายปีที่ผ่ านมา โดยยอดขาย
ร้านอาหารจานด่วนที่ขายเมนูไก่เป็นหลักในมาเลเซียขยายตัวถึงร้อยละ 51 ในช่วงปี พ.ศ. 25522557 เช่นเดียวกันกับร้านอาหารจานด่วนที่ขายเมนูแฮมเบอร์เกอร์เป็นหลักที่ขยายตัวถึงร้อยละ
82 ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นในประเทศมุสลิมอื่นๆ เช่น อินโดนีเซีย อียิปต์
และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ด้วย นอกจากนี้ หลายประเทศในสหภาพยุโรปก็มีจานวนร้านอาหาร
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จานด่วนที่ขายเนื้อไก่ฮาลาลเพิ่มขึ้นเป็นจานวนมากเพื่อตอบสนองจานวนผู้บริ โภคชาวมุสลิ มที่
เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน

7.5 นโยบาย กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล
ในสหพันธรัฐมาเลเซีย
7.5.1 นโยบาย กฎหมาย และกฎระเบียบภายในประเทศ
อุ ต สาหกรรมอาหารฮาลาลเป็ น หนึ่ ง ในอุ ต สาหกรรมหลั ก ที่ รั ฐ บาลมาเลเซี ย ให้ ก าร
สนับสนุน โดยในแผนพั ฒนาอุต สาหกรรมฉบับที่ 3 หรือ Third Industrial Master Plan (IMP3)
2006-2020 มีก ารวางเป้าหมายให้ มาเลเซียเป็นศูนย์กลางการผลิ ต และจัดจาหน่ายอาหารใน
ภูมิภาค รวมถึงตั้งเป้าหมายให้มีการลงทุนในอุตสาหกรรมแปรรูปเป็นมูลค่ารวม 24,600 ล้านริงกิต
ในระหว่างปี พ.ศ. 2549-2563 และเพิ่มมูลค่าการส่งออกเป็น 24,200 ล้านริงกิต ในปี พ.ศ. 2563
ผ่านทางยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนหลัก 7 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
1) สร้างความมั่นใจว่าจะมีวัตถุดิบเพียงพอ
2) ขยายกาลังการผลิตและประเภทของกิจกรรมการแปรรูปอาหาร รวมถึงส่งเสริมการ
เติบโตในสาขาเป้าหมาย (ซึ่งหมายรวมถึงอาหารฮาลาลด้วย)
3) ส่งเสริมความเชื่อมโยงในอุตสาหกรรม และความเชื่อมโยงกับบริการสนับสนุน
4) เพิ่มการวิจัยและพัฒนา
5) ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มมูลค่าการส่งออก (ซึ่งหมายรวมถึง
การส่งเสริมบทบาทของมาตรฐานฮาลาลในตลาดโลก)
6) ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
7) เพิ่ ม การสนั บ สนุ น จากสถาบั น ต่ า งๆ (ซึ่ ง หมายรวมถึ ง การจั ด ตั้ง หน่ ว ยงานเพื่อ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาล)
นอกจากนี้รัฐบาลมาเลเซียยังได้มีการจัดทาแผนส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาล หรือ Halal
Industry Master Plan 2008-2020 ที่ตั้งเป้าหมายให้อุตสาหกรรมเป็นกาลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
แหล่ ง ใหม่ ภายใต้ วิ สั ย ทั ศ น์ ว่ า มาเลเซี ย จะเป็ น ผู้ น าในอุต สาหกรรมฮาลาลของโลก โดยแผน
ดังกล่าวแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2553 มีเป้าหมายให้มาเลเซีย
เป็นผู้ นาด้านมาตรฐานฮาลาลของโลก ระยะที่ 2 ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2558 มีเ ป้าหมายให้
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มาเลเซียเป็นสถานที่สาหรับการลงทุนในธุรกิจฮาลาล และระยะที่ 3 ระหว่างปี พ.ศ. 2558-2563 มี
เป้าหมายในการขยายธุรกิจฮาลาลในประเทศไปยังต่างประเทศ
ในส่วนของสิทธิประโยชน์การลงทุน ในขณะที่ผู้ลงทุนในธุรกิจสินค้าเกษตรแปรรู ป ซึ่ง
รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปหลายชนิด จะได้รับการส่งเสริมจากสิทธิประโยชน์ของ Malaysian
Investment Development Authority (MIDA) (ดูรายละเอียดในหัวข้อ 4.2.2) ผู้ประกอบการที่ทา
ธุรกิ จในพื้นที่เ ขตอุตสาหกรรมฮาลาลที่ได้รับสถานะ HALMAS สามารถรับสิ ทธิ ประโยชน์จาก
HDC ดังต่อไปนี้ได้
 การหั ก ลดหย่ อ นภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลตามมู ล ค่ า สิ น ค้ า ทุ น ที่ ไ ด้ รั บ การเห็ น ชอบ
(Qualifying Capital Expenditure) เป็ น เวลา 10 ปี หรื อ การหั ก ลดหย่ อ นภาษี
เงินได้นิติบุคคลในรายได้ที่เกิดจากการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศในช่วง 5 ปี
แรก
 การยกเว้นภาษีนาเข้า (Import Duty) และภาษีการขาย (Sales Tax) สาหรับการ
จัดซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าฮาลาล
 การหั ก ลดค่ าใช้จ่ายได้เ ป็น 2 เท่า ในการขอรับการรับรองมาตรฐานต่างๆ เช่น
HACCP, GMP, Codex Alimentarius26 ฯลฯ รวมไปถึ งการปฏิ บัติต ามมาตรฐาน
ของประเทศที่เป็นตลาดส่งออกด้วย
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ HALMAS จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1) ต้องประกอบธุรกิจอาหารแปรรูปเฉพาะอย่าง (Specialty Processed Food) ยา
และเครื่องสาอาง วัตถุดิบสาหรับปรุงอาหารฮาลาล หรือผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์และ
เนื้อสัตว์
2) มีก ารจ้างงานบุค ลากรที่มีค วามรู้ค วามสามารถสู งอย่างน้อ ยร้อ ยละ 15 ของ
แรงงานทั้งหมด และต้องมี Halal Compliance Officers อย่างน้อย 2 คน
3) ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมฮาลาลที่ HDC รับรอง
4) ไม่ทาธุรกิจเป็นผู้ค้า (Trading Activity) หรือที่ปรึกษา
5) ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านคุณภาพ สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่กาหนดไว้
6) ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และเงื่อนไขการรับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง

26

มาตรฐานอาหารขององค์การการค้าโลก
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7) ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ Halal Integrity Criteria ของ HDC ด้วยการรับการ
ตรวจสอบสินค้าจากห้องทดสอบที่ได้รับการรับรอง
8) ต้องดาเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับฮาลาล และต้องจัดตั้งเป็นนิติบุคคลในมาเลเซีย
สาหรับการขอรับ Halal Certificate นั้น ผู้ประกอบการสามารถยื่นคาร้องต่อ JAKIM ได้
ผ่านทางเว็บไซต์ www.halal.gov.my โดยกรอกข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท วัตถุดิบที่ใช้ กระบวนการ
ผลิต มาตรฐานต่างๆ ที่ได้รับ และที่ตั้งโรงงาน ลงในแบบฟอร์ม และชาระค่าธรรมเนียม จากนั้นจึง
รอรับการตรวจสอบสถานที่ทาการผลิตและการตรวจสอบอื่นๆ ที่จาเป็น แล้วจึงรอรับการพิจารณา
อนุมัติเพื่อออก Halal Certificate ให้
นอกเหนือ จากการขอรับ Halal Certificate แล้ ว ผู้ ที่ประกอบธุ รกิจเกี่ยวกับอาหารใน
มาเลเซียยังต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง อันหมายรวมถึง Food Act 1983
(Act 218) ซึ่งวางหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความสะอาด ความปลอดภัยต่อการบริโภค และการ
ติดฉลากอาหาร และ Food Regulations 1985 ซึ่งกาหนดมาตรฐานของอาหารประเภทต่างๆ เช่น
อุณหภูมิการเก็บรักษา ปริมาณสารปรุงแต่งที่ได้รับอนุญาต การติดฉลาก เป็นต้น
7.5.2 มาตรการด้านการค้าระหว่างประเทศ
มาเลเซียมีการจัดทาความตกลงการค้าเสรีกับประเทศคู่ค้าหลายประเทศ (ดูรายละเอียด
ในหัวข้อ 2.2.2) ซึ่งช่วยให้มาเลเซียได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรในการส่งออกสินค้าไปยัง
ประเทศคู่ภาคี ซึ่งรวมถึงสินค้าในพิกัด ศุลกากร 1602.32 หรือเนื้อไก่แปรรูป โดยสิทธิประโยชน์ที่
มาเลเซียได้รับสาหรับเนื้อไก่แปรรูปในกรอบความตกลงการค้าเสรีต่างๆ ที่น่าสนใจเป็นดังนี้27
 ASEAN Free Trade Area (AFTA): ยกเว้นภาษีศุลกากรจากประเทศอาเซียนทุก
ประเทศ ยกเว้นกัมพูชาและลาว ที่จะลดภาษีศุลกากรจากร้อยละ 5 เหลือร้อยละ 0
ในปี พ.ศ. 2561 และเวียดนามที่ยังคงเก็บภาษีศุลกากรในอัตราร้อยละ 5
 ASEAN – Australia – New Zealand Free Trade Area (AANZFTA): ได้รับการ
ยกเว้นภาษีศุลกากรจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

27

คณะผู้วิจัยไม่ได้นาเสนอข้อมูลสิทธิประโยชน์ในทุกความตกลงที่มาเลเซียเป็นภาคีในที่นี้ หากสิทธิประโยชน์ดังกล่าวทับซ้อนกัน
ภายใต้ ค วามตกลงกรอบอื่น แล้ ว เช่ น มาเลเซี ย ได้ รั บ การยกเว้น ภาษี ศุ ล กากรจากนิว ซีแ ลนด์ ทั้ ง ในความตกลงอาเซีย น ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ ความตกลงมาเลเซีย-นิวซีแลนด์ และความตกลง TPP เป็นต้น
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 ASEAN – China Free Trade Agreement (ACFTA): ไ ด้ รั บ ก า ร ย ก เ ว้ น ภ า ษี
ศุลกากรจากจีน
 ASEAN – India Free Trade Agreement (AIFTA): คงอั ต ราภาษี ศุ ล กากรไว้ ใ น
อัตราเดิม (ร้อยละ 100)
 ASEAN – Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP): ไ ด้ รั บ
การยกเว้นภาษีศุลกากรเฉพาะเครื่องในไก่ต้ม ส่วนผลิตภัณฑ์อื่นๆ จะทยอยลดภาษี
ศุลกากรจากร้อยละ 6 เหลือร้อยละ 5 ในปี พ.ศ. 2563 และไม่ได้รับการลดภาษี
ศุลกากรหากมีส่วนประกอบของเนื้อหมูหรือเนื้อวัว
 ASEAN – Republic of Korea Free Trade Agreement (AKFTA): คงอัตราภาษี
ศุลกากรไว้ในอัตราเดิม (ร้อยละ 30)
 Malaysia-Chile Free Trade Agreement (MCFTA): ไ ด้ รั บ ก า ร ย ก เ ว้ น ภ า ษี
ศุลกากรจากชิลี
 Malaysia-Pakistan Closer Economic Partnership Agreement (MPCEPA):
คงอัตราภาษีศุลกากรไว้ในอัตราเดิม (ร้อยละ 20)
 Malaysia-Turkey Free Trade Agreement (MTFTA): คงอัตราภาษีศุลกากรไว้ใน
อัตราเดิม (ร้อยละ 121.5)
ทั้งนี้ มาเลเซียยังเป็นประเทศภาคีในความตกลง Trans-Pacific Partnership Agreement
(TPP) ซึ่ ง หากมี ผ ลบั ง คั บ ใช้ จะท าให้ ม าเลเซี ย ได้ รั บ สิ ทธิ ป ระโยชน์ เ พิ่ ม เติ ม จากประเทศภาคี
บางประเทศดังต่อไปนี้
 แคนาดา: สินค้าที่นาเข้าเกินโควตาของ WTO จะได้รับโควตายกเว้นภาษีเพิ่มเติม
อีก 3,917-26,754 ตันต่อปี (จากอัตราภาษีเดิมกว่าร้อยละ 250) ส่วนสินค้าอื่นๆ จะ
ได้รับการยกเว้นภาษี (ทันทีหรือในปีที่ 11 หลังจากความตกลงมีผลบังคับใช้)
 ญี่ปุ่น: ได้รับการยกเว้นภาษีภายใน 6 ปีหลังจากที่ความตกลงมีผลบังคับใช้ (11 ปี
หากมีส่วนประกอบของเนื้อหมูหรือเนื้อวัว)
 เม็กซิโก: ได้รับการยกเว้นภาษีศุลกากรทันทีที่ความตกลงมีผลบังคับใช้
 เปรู: ได้รับการยกเว้นภาษีศุลกากรทันทีที่ความตกลงมีผลบังคับใช้ (ภายในปีที่ 6
หากเป็นไก่ติดกระดูก)
 สหรัฐฯ: ได้รับการยกเว้นภาษีศุลกากรทันทีที่ความตกลงมีผลบังคับใช้
 เวียดนาม: ได้รับการยกเว้นภาษีภายใน 10 ปีหลังจากที่ความตกลงมีผลบังคับใช้
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7.6 ปัญหาและอุปสรรคที่อาจพบในการลงทุนในอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลใน
สหพันธรัฐมาเลเซีย
ในการลงทุนในธุรกิจอาหารฮาลาลในมาเลเซีย คณะผู้วิจัยพิจารณาแล้วเห็นว่ามีประเด็น
ที่อาจเป็นปัญหาและอุปสรรคดังต่อไปนี้
 การแข่งขันที่รุนแรง: ตลาดอาหารฮาลาลและตลาดเนื้อไก่แปรรูปในมาเลเซียมี
ผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่และรายย่อยเป็นจานวนมาก ซึ่งผู้ประกอบการเหล่านั้น
ต่างก็มีจุดแข็งของตนเอง จึงมีความท้าทายพอสมควรในการแย่งชิงส่วนแบ่งตลาด
ภายในประเทศ รวมทั้งยังเป็นปัจจัยที่กดดันไม่ให้สามารถตั้งราคาสินค้าได้สูงนัก
 ต้นทุนแรงงาน: เนื่อ งจากแรงงานส่ ว นใหญ่ ของมาเลเซียเป็นแรงงานที่มีระดับ
การศึกษาและทักษะที่ค่อนข้างสูง ประกอบกับค่าครองชีพในมาเลเซียที่สูงกว่าใน
ไทย ทาให้ต้นทุนค่าจ้างแรงงานในมาเลเซียค่อนข้างสูงกว่าประเทศส่วนใหญ่ ใ น
อาเซียน และอาจเพิ่มต้นทุนต่อการกิจกรรมที่ต้องพึ่งพิงแรงงานที่ไม่มีทักษะได้
 ภาวะเศรษฐกิจอาจกระทบกาลังซื้อ: สถานการณ์ราคาน้ามันดิบที่ตกต่าลง ส่งผล
กระทบต่อรายได้ประชาชาติของมาเลเซีย ประกอบกับการเก็บภาษี GST ส่งผลให้
กาลังซื้อของผู้บริโภคลดลง และมีความระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น
 วัตถุดิบบางอย่างอาจต้องนาเข้า : สิ นค้ าเกษตรหลายชนิดของมาเลเซีย เช่น
ธัญพืช ผัก ผลไม้ มีกาลังการผลิตภายในประเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการใน
การบริโภคในประเทศ ทาให้ผู้ประกอบการอาจต้องนาเข้าวัตถุดิบบางชนิดในการ
ผลิตอาหารแปรรูป
 กฎหมายอิส ลามและกฎหมายท้ องถิ่ น : มาเลเซี ย มี ร ะบบการปกครองระบบ
สหพันธรัฐ ซึ่งแตกต่างจากไทยที่เป็นรัฐเดี่ยว ทาให้ผู้ประกอบการต้องทาความ
เข้าใจกฎหมายท้องถิ่นที่จะเข้าไปลงทุน นอกเหนือไปจากกฎหมายของรัฐบาลกลาง
ด้วย นอกจากนี้ มาเลเซียซึ่งเป็นประเทศมุสลิมยังมีหลักกฎหมายอิสลามบางอย่างที่
แตกต่างจากประเทศไทย และยังมีระบบ Bumiputera ซึ่งผูล้ งทุนต้องทาความเข้าใจ
เพิ่มเติมด้วย
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7.7 ข้อเสนอแนะสาหรับนักลงทุนไทยในการลงทุนในอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล
ในสหพันธรัฐมาเลเซีย
จากข้อมูลทั้งหมดที่นาเสนอมาข้างต้น จะเห็นได้ว่ามาเลเซียเป็นประเทศที่มีความโดดเด่น
และเหมาะสมแก่การลงทุนในอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลเป็นอย่างยิ่ ง โดยเฉพาะในธุรกิจเนื้อไก่
แปรรูป ซึ่งเป็นสินค้าที่มีความต้องการที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วทั่วโลก แต่ในขณะเดียวกันการลงทุน
ในมาเลเซียก็มีความท้าทายจากการแข่งขันของผู้ประกอบการรายใหญ่รายราย คณะผู้วิจัยจึงมี
ข้อเสนอแนะต่อนักลงทุนไทยดังต่อไปนี้
7.7.1 รูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมสาหรับนักลงทุนไทย
จากการเดินทางลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลเชิงลึกในมาเลเซีย คณะผู้วิจัยได้พบปะหารือกับ
ผู้ประกอบการไทยในธุรกิจเนื้อไก่แปรรูป และได้ทราบมาว่า ธุรกิจอาหารสัตว์และฟาร์มไก่มีการ
แข่งขันรุนแรงมาก ดังนั้นผู้ลงทุนรายใหม่ที่ยังไม่พร้อมจะเผชิญการแข่งขันที่รุนแรง จึง ควรเข้าไป
ลงทุนในส่วนของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ซึ่งมีทางเลือกมากกว่า โดยอาจหาเนื้อไก่ ม าเป็ น
วัตถุดิบผ่านการทา Contract Farming กับฟาร์มไก่ในประเทศ แต่วัตถุดิบบางอย่าง เช่น น้าตาล
ธัญพืช ผัก ผลิตภัณฑ์นม ฯลฯ อาจต้องนาเข้าจากต่างประเทศ
สาหรับประเภทสินค้าที่ควรทาการผลิตนั้น คณะผู้วิจัยเห็นว่า อาหารสาเร็จรูปแช่เย็นและ
แช่แข็งมีแนวโน้มจะได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากความต้องการของผู้บริโภคที่ให้คุณค่ากับ
ความสะดวกสบายมากขึ้นภายใต้สภาวะสังคมเมืองที่มีความเร่งรีบ โดยคณะผู้วิจั ยเห็นว่าตลาดใน
ประเทศมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเล็กน้อย แต่อาจจะยังต้องเผชิญการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรง ส่วน
ช่ อ งทางการจ าหน่ า ยที่ มี ศั ก ยภาพได้แ ก่ Supermarket และ Hypermarket ซึ่ ง ช่ ว ยให้ ส ามารถ
เข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มใหญ่ได้ทั่วทั้งประเทศ และอาจเลือกใช้ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ฮาลาลในการขนส่ง
เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคชาวมุสลิม
ในขณะเดียวกัน การส่งออกสินค้าไปยังประเทศในภูมิภาคอื่นๆ ที่มีประชากรชาวมุสลิม
หนาแน่น เช่น ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการลดการพึ่งพิงตลาด
ในประเทศที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูง โดยเมื่อพิจารณาจากข้อมูลการส่งออกเนื้อไก่แปรรูปในหัวข้อ
ที่ 7.2.1 จะเห็นได้ว่ายังคงมีช่องว่างที่ยังไม่ถูกใช้ประโยชน์อยู่ ค่อนข้างมาก ผู้ประกอบการจึงอาจ
เลือกที่จะส่งออกสินค้าไปยังตลาดในประเทศเหล่านี้ ด้วย นอกจากนี้ ตลาดในภูมิภาคยุโรปหลาย
ประเทศ เช่น ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร และเยอรมนี ก็มีจานวนผู้บริโภคชาวมุสลิมเพิ่มขึ้น และมี
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ความต้องการอาหารฮาลาลมากขึ้น แต่ ก็มีความเสี่ยงด้านการยอมรับจากกลุ่มผู้บริโภคที่ไม่ใช่
มุสลิมที่อาจจะมีทัศนคติในเชิงลบต่อสินค้าฮาลาลได้เช่นเดียวกัน28
ทั้งนี้ รูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมสาหรับนักลงทุนไทย ทั้งผู้ประกอบธุรกิจขนาดใหญ่และ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก อาจสรุปได้ดังตารางที่ 7-10 ต่อไปนี้
ตารางที่ 7-10 สรุปรูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมสาหรับนักลงทุนไทย
ห่วงโซ่การลงทุนที่
เหมาะสม
รูปแบบการทาธุรกิจที่
เหมาะสม

ตลาดเป้าหมายที่สาคัญ

ประเด็นอื่นๆ ที่ต้อง
คานึงถึง

28

ธุรกิจขนาดใหญ่
สามารถลงทุนได้ตงั้ แต่ตั้งแต่ส่วนธุรกิจ
ฟาร์มเลี้ยงไก่ การแปรรูป ไปจนถึงการจัด
จาหน่าย
นักลงทุนอาจลงทุนในธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่
ด้วยตนเอง หรืออาจมีการทา Contract
Farming กับเกษตรกรท้องถิ่นเป็น
บางส่วนเพื่อเพิ่มปริมาณวัตถุดบิ จากนั้น
จึงนาไก่มาเข้าสู่โรงงานแปรรูป โดยเน้น
การใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรเข้ามา
ช่วยในการผลิต จากนั้นจึงจาหน่ายสินค้า
ผ่านทาง Supermarket และ
Hypermarket และอาจจัดตั้งร้านค้าปลีก
ของตนเองด้วย
ตลาดมาเลเซียและตลาดประเทศมุสลิม
อื่นๆ โดยเฉพาะในตะวันออกกลางและ
แอฟริกาตอนเหนือ ต่างก็มศี ักยภาพใน
การเติบโตสูง และเป็นตลาดเป้าหมายที่
สาคัญ
 อาหารสาเร็จรูปแช่เย็นและแช่แข็ง
กาลังอยู่ในความสนใจของผูบ้ ริโภค
ในขณะเดียวกัน การสร้างความ
แตกต่างและโดดเด่นให้กับสินค้ามี
ความสาคัญ โดยอาจนาเสนอสินค้าใน
รูปแบบใหม่ๆ รวมถึงอาจจะ
ผสมผสานจุดเด่นของอาหารไทยที่มี

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
อาจเน้นการลงทุนในส่วนของการแปรรูป

นักลงทุนอาจร่วมทุนกับนักลงทุนท้องถิ่น
เพื่อกระจายความเสี่ยงและอาศัยความ
ชานาญด้านกฎระเบียบและสภาวะตลาด
โดยอาจจัดหาวัตถุดบิ หลักผ่านการทา
Contract Farming กับเกษตรกรท้องถิ่น
เพื่อนามาทาการแปรรูป และควรใช้
เทคโนโลยีและเครื่องจักรเข้ามาช่วยใน
การผลิต จากนั้นจึงจาหน่ายสินค้าผ่าน
ทาง Supermarket และ Hypermarket
รวมถึงร้านค้าขนาดเล็กในท้องถิน่
สามารถจาหน่ายสินค้าในประเทศ และ
อาจส่งออกสินค้าไปยังประเทศมุสลิมอื่น
ในอาเซียน เช่น อินโดนีเซียและบรูไนฯ

 อาหารสาเร็จรูปแช่เย็นและแช่แข็ง
กาลังอยู่ในความสนใจของผูบ้ ริโภค
ในขณะเดียวกัน การสร้างความ
แตกต่างและโดดเด่นให้กับสินค้ามี
ความสาคัญ โดยอาจนาเสนอสินค้าใน
รูปแบบใหม่ๆ รวมถึงอาจจะ
ผสมผสานจุดเด่นของอาหารไทยที่มี

เช่น ผู้บริโภคบางกลุ่มมองว่าการฆ่าสัตว์ตามหลักศาสนาอิสลามมีวิธีการที่เป็นการทรมานสัตว์ เนื่องจากมีข้อจากัดในการทาให้
สัตว์หมดสติด้วยไฟฟ้าก่อนฆ่า เป็นต้น

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310
http://toi.boi.go.th

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทาศูนย์ข้อมูลการลงทุนไทยในต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ 2559

7-43

ธุรกิจขนาดใหญ่
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
รสชาติจัดจ้านและถูกปากผูบ้ ริโภคใน
รสชาติจัดจ้านและถูกปากผูบ้ ริโภคใน
ท้องถิ่น
ท้องถิ่น
 รัฐ Penang, Selangor, Johor และ  รัฐ Kedah, Perak, Negeri Sembilan
Sarawak มีความโดดเด่นในด้านของ
และ Pahang มีความโดดเด่นที่เป็น
การเป็นที่ตั้งเขตอุตสาหกรรมฮาลาล
รองจากรัฐใหญ่ แต่ก็มตี ้นทุนในการ
ที่ได้รับสถานะ HALMAS กาลังซื้อ
ทาธุรกิจที่ต่ากว่า และยังสามารถ
ของผู้บริโภค รวมถึงเป็นที่ตั้งของ
ขนส่งสินค้าไปจาหน่ายได้โดยสะดวก
ท่าเรือสาคัญ
ผ่านทางเส้นทางหลวงสายต่างๆ
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด

7.7.2 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสาหรับนักลงทุนไทย
เนื่อ งจากสถานการณ์ ก ารแข่งขันที่ค่ อนข้างรุนแรงในตลาดเนื้อไก่แปรรูป และความ
คล้ายคลึงกันของสินค้าที่วางจาหน่าย และไม่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดมากนักในช่วง
ปีที่ผ่านมา ทาให้ผู้ประกอบการต้องเผชิญกับการแข่งขันด้านราคาค่อนข้างมาก ทางออกหนึ่งที่
เป็นไปได้คือการพัฒนาสินค้าใหม่ ให้มีความแตกต่าง โดยอาจนาเสนอสินค้าในรูปแบบอื่นๆ เช่น
อาหารพร้อมรับประทาน (Ready Meal) ไก่ย่าง แกงกะหรี่ ติ่มซาไก่ ฯลฯ รวมถึงอาจจะผสมผสาน
จุดเด่นของอาหารไทยที่มีรสชาติจัดจ้านและถูกปากผู้บริโภคในท้องถิ่น อันจะเป็นการสร้างจุดขาย
ให้แก่สินค้าและลดแรงกดดันจากการแข่งขันด้านราคาลง
ในขณะเดียวกั น เนื่องจากต้นทุนค่ าจ้างแรงงานในมาเลเซียค่อ นข้างสูงเมื่อเที ย บกับ
ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค ดังนั้นนักลงทุนไทยในมาเลเซียจึงควรพิจารณาลงทุนในการใช้เทคโนโลยี
ต่างๆ เพื่อทดแทนการใช้แรงงานมนุษย์ให้ได้มากที่สุด เพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนแรงงาน และยัง
เป็ น การสอดคล้ อ งกั บ นโยบายการลงทุ น ของมาเลเซี ย ที่ เ น้ น ส่ ง เสริ ม การลงทุ น ในธุ ร กิ จ ที่ ใ ช้
เทคโนโลยีขั้นสูงเป็นหลัก
สาหรับพื้นที่ที่เหมาะสมแก่การลงทุนนั้น คณะผู้วิจัยเห็นว่า นักลงทุนอาจพิจารณาลงทุน
ในเขตอุตสาหกรรมฮาลาลที่ได้รับสถานะ HALMAS โดยเฉพาะในรัฐ Penang, Selangor, Johor
และ Sarawak ซึ่งประชากรมีกาลังซื้อสูง และมีท่าเรือขนาดใหญ่สาหรับส่งออกสินค้า จึงเป็นพื้นที่
ที่มีความน่าสนใจสูง และในขณะเดียวกัน รัฐข้างเคียงอย่างเช่น Kedah, Perak, Negeri Sembilan
และ Pahang ซึ่งมีต้นทุนในการทาธุรกิจต่ากว่า ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจเช่นเดียวกัน

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310
http://toi.boi.go.th

7-44

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทาศูนย์ข้อมูลการลงทุนไทยในต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ 2559

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310
http://toi.boi.go.th

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทาศูนย์ข้อมูลการลงทุนไทยในต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ 2559

บ-1

บรรณานุกรม
ภาษาไทย
กรมส่ งเสริมการค้าระหว่างประเทศ. “ข้อ มูล ด้านการลงทุนในมาเลเซีย: โครงการส่ งเสริมการ
ลงทุน.” 10 มีนาคม 2558.
ตลาดหลั ก ทรัพ ย์แ ห่ งประเทศไทย. “แนวทางเบื้อ งต้น การควบรวมกิจการบริษัทจดทะเบี ย น
ต่างประเทศ.” 2556.

ภาษาอังกฤษ
"Companies Act 1965 (Revised - 1973) (Act 125)." Law State Profile of Negeri Sembilans
of Malaysia. 1965.
Companies Comission of Malaysia. "Guidelines for Naming a Company." n.d. April 2016.
Converging Knowledge Pte. Ltd. "Processed Food and Food Processing Machinery and
Equipment Sectors in ASEAN." 2012.
Department of Veterinary Services, Ministry of Agriculture & Agrobased Indusry Malaysia.
"Malaysia : Ex-Farm Price of Livestock Products, 2004-2013." n.d. July 2016.
—. "Malaysia : Retail Price of Livestock Products, 2004-2013." n.d. July 2016.
—. "Malaysia : Self-Sufficiency In Livestock Products (%), 2005-2014." n.d. July 2016.
—. "Malaysia : Wholesale Price of Livestock Products, 2004-2013." n.d. July 2016.
—. "Malaysia: Consumption of Livestock Products, 2005-2014." n.d. April 2016.
—. "Malaysia: Livestock Population by States, 2014." n.d. April 2016.
—. "Malaysia: Output of Livestock Products, 2005-2014." n.d. April 2016.
—. "Malaysia: Per Capita Consumption of Livestock Products, 2005-2014." n.d. April
2016.

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310
http://toi.boi.go.th

บ-2

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทาศูนย์ข้อมูลการลงทุนไทยในต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ 2559

East Coast Economic Region Development Council. "Introduction of East Coast Economic
Region Development Council." 5 April 2016.
Economic Planning Unit, Prime Minister’s Department. "Eleventh Malaysia Plan 20162020: Anchoring Growth on People." 21 May 2015. April 2016.
Euromonitor International. "Consumer Lifestyles in Malaysia." 2015.
—. "Cultural Diversity and Its Impact on Global Consumer Markets." 2015.
—. "Doing Business in the Halal Market: Products, Trends and Growth Opportunities."
2015.
—. "Grocery Retailers in Malaysia." 2016.
—. "Meat Consumption Trends in Asia Pacific, and What They Mean for Foodservice
Strategy." 2015.
—. "Packaged Food in Malaysia." 2015.
—. "Processed Meat and Seafood in Malaysia." 2015.
Farm's Best Berhad. "Annual Report 2015." 2015. July 2016.
"Food Act 1983 (Act 281)." Laws of Malaysia. 1983.
"Food Regulations 1985." Laws of Malaysia. 1985.
Halal Industry Development Corporation. "Halal Parks and Halal Incentives in Malaysia."
2012. Malaysian Investment Development Authority. Apr 2016.
Huat Lai Resources Berhad. "Annual Report 2015." 2015. July 2016.
Malaysian Investment Development Authority. "Guidelines to Apply for Compliance of
Investment Tax Allowance Conditions (ITA ll)." 2014. April 2016.
—. "Guidelines to Apply for Pioneer Status Certificate." 2014. April 2016.
—. "Guidelines To Apply For The Determination On The Effective Date Of The Investment
Tax Allowance Incentives (ITA I)." 2014. April 2016.
—. "Investment Opportunities in Food Technology Industry in Malaysia." n.d. April 2016.
—. "Malaysia Investment Performance 2011." 2011. July 2016.

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310
http://toi.boi.go.th

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทาศูนย์ข้อมูลการลงทุนไทยในต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ 2559

บ-3

—. "Malaysia Investment Performance 2012: Investment for Transformation." 2012. July
2016.
—. "Malaysia Investment Performance Report 2013: Shifting into High Gear." 2013. July
2016.
—. "Malaysia Investment Performance Report 2014: Making Our Mark." 2014. July 2016.
—. "Malaysia Investment Performance Report 2015: Driving Sustainable Growth." 2015.
July 2016.
Ministry of International Trade and Industry. "Third Industrial Master Plan (IMP3)." 2006.
July 2016.
—. "World Halal Week 2016." 2016.
Negeri Sembilan Investment Centre (NSIC). "State Profile of Negeri Sembilan." 6 April
2016.
The Economist Intelligence Unit. Global Food Security Index 2016. 9 June 2016.
World Bank. Doing Business 2016: Malaysia. Washington DC: World Bank Group, 2016.

เว็บไซต์ภาษาไทย
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ. http://www.dtn.go.th
ไทย-เอฟทีเอ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ. http://www.thaifta.com
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย. http://www.exim.go.th
ธนาคารแห่งประเทศไทย. http://www.bot.or.th
ศูนย์ข้อมูลการลงทุนไทยในต่างประเทศ. http://toi.boi.go.th
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. http://www.nesdb.go.th
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน. http://www.boi.go.th
สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. http://www.sme.go.th

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310
http://toi.boi.go.th

บ-4

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทาศูนย์ข้อมูลการลงทุนไทยในต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ 2559

เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
Bank Negara Malaysia. http://www.bnm.gov.my/
Charoen Pokphand Malaysia. http://www.cp-malaysia.com/
Companies Commission of Malaysia. http://www.ssm.com.my/
Department of Statistics Malaysia. https://www.statistics.gov.my/
Department of Veterinary Services, Ministry of Agriculture & Agrobased Indusry Malaysia.
http://www.dvs.gov.my/
Doing Business, World Bank Group. http://www.doingbusiness.org/
Farm's Best Berhad. http://www.farmsbest.com.my/
Figo Foods Sdn Bhd. http://www.figofoods.com.my/
Food and Agriculture Organization. http://faostat3.fao.org/
Halal Industry Development Corporation. http://www.hdcglobal.com/
Malaysian Floor Mills Bhd. http://www.mfm.com.my/
Malaysian Investment Development Authority. http://www.mida.gov.my/
Prima Agri-Products Sdn Bhd. http://www.primahalal.com/
QSR Trading Sdn. Bhd. http://www.ayamas.com.my/
Ramly Food Processing Sdn. Bhd. http://www.ramly.com.my/
Trade Map, International Trade Centre. http://www.trademap.org/
World Trade Organization, Statistics Database. http://stat.wto.org/

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310
http://toi.boi.go.th

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทาศูนย์ข้อมูลการลงทุนไทยในต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ 2559

ผ-1

ภาคผนวก
รายชือ่ ผู้ประกอบการไทยในสหพันธรัฐมาเลเซีย

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310
http://toi.boi.go.th

ผ-2

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทาศูนย์ข้อมูลการลงทุนไทยในต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ 2559

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310
http://toi.boi.go.th

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทาศูนย์ข้อมูลการลงทุนไทยในต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ 2559

ผ-3

รายชื่อผูป้ ระกอบการไทยในสหพันธรัฐมาเลเซีย
ชื่อบริษัท
A1 Glove Sdn. Bhd.
AAE-ZF Steering Sdn. Bhd.
Alpha Silk Screen Printing Sdn. Bhd.
Asean Bintulu Fertilizer Sdn. Bhd.
Asean Bintulu Fertilizer Sdn. Bhd.
Asean Bintulu Fertilizer Sdn. Bhd.
Asean Bintulu Fertilizer Sdn. Bhd.
Asia Aquaculture (M) Sdn. Bhd.
Asia Aquaculture (M) Sdn. Bhd.
Automotive Component Eng. Centre Sdn.
Bhd.
Brightyield Sdn. Bhd.
Charoen Pokphand Feedmills (M) Sdn.
Bhd.
Charoen Pokphand Jaya Farm (M) Sdn.
Bhd.
Concept ผลิตภัณฑ์ยาง Sdn. Bhd.
DSG (Malaysia) Sdn. Bhd.
DSG (Malaysia) Sdn. Bhd.
Dunlop M'sia IND Bhd.
Eastern Partek (M) sdn. Bhd.
Emeryoleo Specialties (M) Sdn. Bhd.
Emico Plastic Indutries Sdn.Bhd.
Emico Plastic Indutries Sdn.Bhd.
EN.MOHD.Hashim (Trengganu Buttons)
Everthrough Corporation Sdn.Bhd.
Everthrough ผลิตภัณฑ์ยาง Sdn.Bhd.
Flexoresearch Malaysia Sdn. Bhd.
Frontier Rooftiles Sdn Bhd.

อุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ยาง
อุปกรณ์ขนส่ง
กระดาษและสิ่งพิมพ์
เคมีภัณฑ์
เคมีภัณฑ์
เคมีภัณฑ์
เคมีภัณฑ์
การผลิตอาหาร
การผลิตอาหาร
โลหะขึ้นรูป

มูลค่าการ
ลงทุน (ริงกิต)
13,500,000
1,618,500
525,000
662,840
91,000,000
45,740,045
0
40,000,000
43,392,000
3,096,300

รัฐที่ตั้ง
Negeri Sembilan
Pulau Pinang
Johor
Sarawak
Sarawak
Sarawak
Sarawak
Sabah
Sarawak
Selangor

ผลิตภัณฑ์พลาสติก
การผลิตอาหาร

43,200 Selangor
4,900,000 Selangor

การผลิตอาหาร

8,841,000 Selangor

ผลิตภัณฑ์ยาง
กระดาษและสิ่งพิมพ์
กระดาษและสิ่งพิมพ์
ผลิตภัณฑ์ยาง
ผลิตภัณฑ์พลาสติก
เคมีภัณฑ์
เบ็ดเตล็ด
เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์
เบ็ดเตล็ด
ผลิตภัณฑ์ยาง
ผลิตภัณฑ์ยาง
กระดาษและสิ่งพิมพ์
ผลิตภัณฑ์แร่อโลหะ

590,775
1,112,000
130,000,000
0
2,650,000
114,299,682
438,048
0

Pulau Pinang
Selangor
Selangor
Selangor
Selangor
Selangor
Pulau Pinang
Pulau Pinang

450,000
2,375,000
7,375,000
3,000,000
1,134,474

Terengganu
Perak
Perak
Perlis
Pulau Pinang
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ชื่อบริษัท
German Malaysian Precision Engin. Sdn.
Bhd.
Golden Palmolina Sdn. Bhd.
Indextra Well Sendirian Berhad
Kam Wah Stainless Steel Sdn. Bhd.
Kauluan Sdn. Bhd.
Keihin Malaysia Manufacturing Sdn. Bhd.
Keihin Malaysia Manufacturing Sdn. Bhd.
Kemaman Bitumen Company Sdn. Bhd.
Kiang Huat Seagull Trdg Frozen Food
Sdn. Bhd.
Master Aim Sdn. Bhd.
Max Precision (M) Sdn. Bhd.
Max Precision (M) Sdn. Bhd.
Medisafe Industries Sdn. Bhd.
MWE Spinning Mills Sdn.Bhd.
N.P.Packing Co. Sdn.Bhd.
Nidec Precision Malaysia Sdn. Bhd.
NJ Manufacturing Industries Sdn.Bhd.
NPE Precision IND. Sdn. Bhd.
Oriental Summit Industries Sdn. Bhd.
Oriental Summit Industries Sdn. Bhd.
Oriental Summit Industries Sdn. Bhd.
Oriental Summit Industries Sdn. Bhd.
Pan Century Oleochemicals Sdn. Bhd.
Paragon Carpetmaker Sdn. Bhd.
Pertanian Charoen Pokphand (M) Sdn.
Bhd.
PK Agro-Industrial Products (M) Sdn.
Bhd.
PK Agro-Industrial Products (M) Sdn.
Bhd.

อุตสาหกรรม
อุปกรณ์ขนส่ง

มูลค่าการ
รัฐที่ตั้ง
ลงทุน (ริงกิต)
30,798 Pulau Pinang

การผลิตอาหาร
ผลิตภัณฑ์พลาสติก
โลหะขึ้นรูป
การผลิตอาหาร
อุปกรณ์ขนส่ง
อุปกรณ์ขนส่ง
ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
การผลิตอาหาร

9,000,000
8,100,000
300,000
100,000
9,533,800
2,996,535
212,645,010
9,133,577

Selangor
Selangor
Selangor
Sabah
Melaka
Melaka
Terengganu
Sabah

เครื่องจักรและอุปกรณ์
เครื่องจักรและอุปกรณ์
เครื่องจักรและอุปกรณ์
ผลิตภัณฑ์ยาง
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
อุปกรณ์ขนส่ง
เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์
อุปกรณ์ขนส่ง
เครื่องจักรและอุปกรณ์
อุปกรณ์ขนส่ง
อุปกรณ์ขนส่ง
อุปกรณ์ขนส่ง
อุปกรณ์ขนส่ง
เคมีภัณฑ์
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
การผลิตอาหาร

737,000
396,000
0
2,010,000
0
160,000
58,920,000

Kuala Lumpur
Selangor
Selangor
Kuala Lumpur
Pulau Pinang
Kedah
Selangor

การผลิตอาหาร

51,321,000 Selangor

การผลิตอาหาร

46,592,000 Pulau Pinang

122,606
389,800
5,944,339
1,769,856
1,384,380
3,369,000
7,500,000
4,500,000
2,848,000

Selangor
Johor
Perak
Selangor
Kedah
Melaka
Johor
Selangor
Negeri Sembilan
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ชื่อบริษัท
PK Agro-Industrial Products (M) Sdn.
Bhd.
PK Agro-Industrial Products (M) Sdn.
Bhd.
Pong Codan Rubber (M) Sdn. Bhd.
Pong Codan Rubber (M) Sdn. Bhd.
Pong Codan Rubber (M) Sdn. Bhd.
S.K. Industries (M) Sdn. Bhd.
SCK Wooden Industries Sdn. Bhd.
SCK Wooden Industries Sdn. Bhd.
SCK Wooden Industries Sdn. Bhd.
Sea Horse Frozen Food (M) Sdn.Bhd.
Seal Polymer Industries Sdn. Bhd.
Semfood Sdn. Bhd.
Star Feedmills (M) Sdn. Bhd.
Star Feedmills (M) Sdn. Bhd.
Star Feedmills (M) Sdn. Bhd.
Star Feedmills (M) Sdn. Bhd.
Star Feedmills (M) Sdn. Bhd.
Syarikat Mustapha & Ngu Timber Sdn.
Bhd.
Syarikat Mustapha & Ngu Timber Sdn.
Bhd.
TCG Rengo Subang (M) Sdn. Bhd.
Techniray Sdn. Bhd.
Tiga Gajah Cho Heng Sdn.Bhd.
TPS Wooden Industries Sdn. Bhd.
TRW Steering & Suspension (M)
Sdn.Bhd.
TS Hi Tech Seat Sdn. Bhd.
TS Hi-Tech Seat Sdn. Bhd.
TS Hi-Tech Seat Sdn. Bhd.
Unichamp Mineral Sdn.Bhd.
United Bintang Berhad

อุตสาหกรรม
การผลิตอาหาร
การผลิตอาหาร
ผลิตภัณฑ์ยาง
ผลิตภัณฑ์ยาง
ผลิตภัณฑ์ยาง
อุปกรณ์ขนส่ง
ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้
ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้
ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้
การผลิตอาหาร
ผลิตภัณฑ์ยาง
การผลิตอาหาร
การผลิตอาหาร
การผลิตอาหาร
การผลิตอาหาร
การผลิตอาหาร
การผลิตอาหาร
ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้
ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้

ผ-5

มูลค่าการ
รัฐที่ตั้ง
ลงทุน (ริงกิต)
42,870,000 Selangor
40,455,200 Negeri Sembilan
617,100
403,000
0
500,000
3,640,000
7,690,620
8,890,000
7,000,000
99,450
570,000
23,807,711
51,725,000
106,841,140
119,999,998
33,217,800
1,184,280

Selangor
Selangor
Selangor
Selangor
Pahang
Pahang
Pahang
Perak
Perak
Selangor
Selangor
Selangor
Selangor
Selangor
Selangor
Sarawak

0 Sarawak

กระดาษและสิ่งพิมพ์
ผลิตภัณฑ์ยาง
การผลิตอาหาร
ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้
อุปกรณ์ขนส่ง

24,620,000
19,140
7,869,106
10,170,000
780,000

Selangor
Pulau Pinang
Pulau Pinang
Pahang
Pulau Pinang

อุปกรณ์ขนส่ง
อุปกรณ์ขนส่ง
อุปกรณ์ขนส่ง
ผลิตภัณฑ์แร่อโลหะ
เครื่องจักรและอุปกรณ์

1,800,000
25,000,000
15,000,000
653,222
30,329

Selangor
Perak
Selangor
Terengganu
Selangor
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ชื่อบริษัท
Water Dragon Fishing Net Industry Sdn.
Bhd.
Yosogo Writing Instrument Sdn. Bhd.
Yuta Plastics Sdn.Bhd.

อุตสาหกรรม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
เบ็ดเตล็ด
ผลิตภัณฑ์พลาสติก

มูลค่าการ
รัฐที่ตั้ง
ลงทุน (ริงกิต)
2,400,000 Perlis
1,700,000 Pulau Pinang
44,000 Selangor
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THAILAND BOARD OF INVESTMENT
Head Office: 555 Vibhavadi-Rangsit Rd.,
Chatuchak, Bangkok 10900
T +66 2 553 8111 | F +66 2 553 8222
www.boi.go.th

Bolliger & Company (Thailand) Ltd.
Level 31, Sathorn Square Office Tower
98 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
T +66 (0) 2 230 6399 | F +66 (0) 2 230 6333
www.bolliger-company.com

