โอกาสของ SMEs ไทย สู่ตลาดมาเลเซีย (ตอนที่ 1)
เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา สสว. ร่วมกับคณะกรรมการ AEC Prompt หอการค้าไทยและสภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย ได้ดาเนินกิจกรรม ส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ไทยออกสู่ตลาด มาเลเซีย เนื่องจากมาเลเซีย
(Malaysia) เป็นประเทศที่มี ขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน ที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศไทย
และมีการดาเนินนโยบายเศรษฐกิจและการค้าเสรี รัฐบาลมาเลเซียได้ประกาศกรอบนโยบาย และแผนในการยกระดับ
ประเทศ เพื่อให้เป็นประเทศที่มีรายได้สูงภายในปี 2020 โดยดาเนินการภายใต้โครงการหลัก 2 ด้านเพื่อปฏิรูปการ
บริหารจัดการประเทศ (Government Transformation Programme - GTP) และเพื่อปฏิรูปเศรษฐกิจ
(Economic Transformation Programme - ETP)
สาขาธุรกิจ SMEs ของไทยที่มีศักยภาพในการทาตลาดมาเลเซีย
มาเลเซียมีนโยบายเปิดกว้างด้านการค้าการลงทุน เปิดรับการลงทุนจากต่างประเทศอย่างมาก มีการให้
สิ่งจูงใจ (incentives) ทางภาษีทั้งทางตรงและทางอ้อมในอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น ภาคการผลิต การเกษตร
การท่องเที่ยว การวิจัยและพัฒนา การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม การฝึกอบรม และภาคบริการ และหากเป็นการลงทุนใน
ธุรกิจบริการโดยใช้ประโยชน์ภายใต้ความตกลงการค้าบริการของอาเซียน (AFAS) สมาชิกอาเซียนก็จะได้แต้มต่อ
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับนักลงทุนต่างชาติที่ไม่ใช่สมาชิกอาเซียน ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยจึงควรรีบสร้างโอกาส จาก
ความได้เปรียบจากความเป็นสมาชิ กอาเซียนและทาเลที่ตั้งซึ่งมีพรมแดนติดกัน ในการขยายโอกาสด้านการค้า การ
ลงทุนในมาเลเซียทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และภาคบริการ
อุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพเข้าไปลงทุนในมาเลเซีย
1) การแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหาร โดยเฉพาะสินค้าฮาลาล เนื่องจากมาเลเซียเป็นตลาดฮาลาลข นาด
ใหญ่ เพื่อส่งออกไปจาหน่ายยังตลาดมุสลิมทั่วโลก นับว่ามีลู่ทางที่ดี เนื่องจากไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สาคัญของ
โลก ขณะที่ประชากรมุสลิมทั่วโลกมี จานวนประมาณ 1,800 ล้านคน หรือร้อยละ 25 ของประชากรโลก ซึ่งมีการ
บริโภคอาหารฮาลาลเป็นมูลค่ากว่า 2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี ผนวกกับความต้องการของผู้บริโภค
ภายในประเทศมาเลเซียที่เพิ่มขึ้นทุกปี วัตถุดิบที่หลากหลาย มีคุณภาพ และความสามารถในการผลิตอาหารของไทย
จึงถือเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยที่จะเข้าไปขยายตลาดอาหารฮาลาลในมาเลเซีย รวมถึงต่อยอดในการเพิ่ม
โอกาสด้านการเข้าถึงและเชื่อมโยงไปยังตลาดฮาลาลขนาดใหญ่อื่นๆต่อไป

ข้อมูลอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลในประเทศมาเลเซีย
ประเทศมาเลเซียเป็นประเทศที่มีการนาเข้าอาหารสุทธิ (Net Food Importer) โดยในปี
2555 มาเลเซีย มีการนาเข้าสินค้าอาหารกว่า 15,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉลี่ยร้อยละ 23 ต่อปี
การส่งออกอาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม (Processed Food and Beverage)
มาเลเซียมีจานวนผู้ผลิตที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปกว่า 3,200 รายและ
อุตสาหกรรมดังกล่าวคิดเป็นมูลค่าเกือบ 10% ของภาคการผลิตทั้งหมดของมาเลเซีย โดยส่ง
อาหารแปรรูปจาหน่ายกว่า 200 ประเทศคิดเป็นมูลค่า 4.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (ปี 2556)
ในช่วงที่ผ่านมา มาเลเซียมีมูลค่าการส่งออกอาหารและเครื่องดื่มไปต่างประเทศลดลง
เนื่องจากประสบปัญหาข้อจากัดทางการค้ากับประเทศคู่ค้า ทาให้มาเลเซียต้องจาหน่ายสินค้าใน
ราคาที่ต่าลง
อาหารแปรรูปที่ส่งออก ได้แก่ โกโก้และผลิตภัณฑ์จากโกโก้ อาหารทาจากธัญพืชและแป้ง
อาหารแปรรูปที่ส่งออก ได้แก่ โกโก้และผลิตภัณฑ์จากโกโก้ (1.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) อาหารทา
จากธัญพืชและแป้ง (490 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ) เนยเที ยมและเนยขาว (400 ล้านเหรียญสหรัฐฯ )
โดยมีประเทศที่ส่งออกสาคัญ ได้แก่ สิงคโปร์ คิดเป็นร้อยละ 16 (672 ล้านเหรียญสหรัฐฯ )
สหรัฐอเมริกาคิดเป็นร้อยละ 9.4 (423 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) และอินโดนีเซีย คิดเป็นร้อยละ 6.8
(285.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
การนาเข้าอาหารแปรรูป (Processed Food) ของประเทศมาเลเซีย
ในช่วงปี 2555 มาเลเซียนาเข้าอาหารแปรรูปจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด อาหาร
แปรรูปที่นาเข้า ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากนม น้าตาล และของหวานทาจากน้าตาล ผักและผลไม้แปรรูป
โดยนาเข้าจากประเทศต่างๆที่สาคัญ ได้แก่ ออสเตรเลีย บราซิล และนิวซีแลนด์
2) ภัตตาคารและร้านอาหารไทย เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่ตลาดยังเปิดกว้างสาหรับนักลงทุนไทย เนื่องจากชาว
มาเลเซียกว่า 20 ล้านคน คุ้นเคยและชื่นชอบอาหารไทย อย่างไรก็ตามร้านอาหารไทยกระจุกตัวอยู่มากใน
กัวลาลัมเปอร์ เพราะเป็นศูนย์รวมเศรษฐกิจและแหล่งรวมประชากรที่มีรายได้สูง ประกอบกับพฤติกรรมของชาว
มาเลเซียนิยมรับประทานอาหารนอกบ้าน และไม่นิยมทาอาหารรับประทานอาหารเองเนื่องจากยุ่งยาก
โดยร้านอาหารไทยที่เป็นสมาชิกของสมาคมผู้ประกอบการร้านต้มยาไทยในประเทศมาเลเซีย ปัจจุบันมี
จานวนกว่า 5,000 ร้าน ในจานวนนี้ตั้งอยู่ในเขตกรุงกัวลาลัมเปอร์ รวมถึงในรัฐสลังงอร์รวมกันกว่า 1,000 ร้าน

อย่างไรก็ตาม ในอนาคตรัฐบาลมาเลเซียมีนโยบายให้ร้านอาหารที่ชาวต่างชาติเป็นเจ้าของกิจการต้องร่วมทุน
กับชาวมาเลเซีย รวมถึงต้องมีเงินทุนขั้นต่า 2.6 แสนดอลลาร์สหรัฐฯ แม้นโยบายใหม่ยังไม่มีผลบังคับใช้ แต่
ผู้ประกอบการที่ต้องการลงทุนในธุรกิจนี้จาเป็นต้องติดตามอย่างใกล้ชิด
3) ธุรกิจท่องเที่ยว ถือเป็นหนึ่งในภาคเศรษฐกิจหลักที่รัฐบาลมาเลเซียให้ความสาคัญเนื่องจากเป็นแหล่ง
รายได้ที่สาคัญของประเทศ หากพิจารณาจากนโย บายของรัฐบาลมาเลเซียที่มุ่งเน้นการเปิดเสรีภาคบริการให้มากขึ้น
และศักยภาพของธุรกิจท่องเที่ยวของมาเลเซียที่แข็งแกร่ง จากการที่ The Travel & Tourism Competitiveness
Report 2013 ของ World Economic Forum (WEF) ได้ปรับเพิ่มอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการ
ท่องเที่ยวของมาเลเซียจากอันดับที่ 35 ในปี 2554 เป็นอันดับที่ 34 ในปี 2556 จากการจัดอันดับทั้งหมด 140
ประเทศ ซึ่งสูงเป็นอันดับที่ 2 ในอาเซียน รองจากสิงคโปร์
ปัจจัยสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยวในมาเลเซีย
1. จานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติมากเป็นอันดับ 1 ในอาเซียน มีจานวน 25.03 ล้านคน ใน
ปี 2555 และสร้างรายได้เข้าประเทศเป็นมูลค่า 60.6 พันล้านริงกิต (ราว 18.7 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐ ) ขณะที่รัฐบาลมาเลเซียตั้งเป้าหมายเพิ่มจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็น 36 ล้านคน และ
เพิ่มรายได้เข้าประเทศเป็น 168 พันล้านริงกิต (ราว 52 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ภายในปี 2563
2. รัฐบาลมาเลเซียให้ความสาคัญกับภาคการท่องเที่ยวอย่างจริงจัง สะท้อนได้จาก
ความสาเร็จของการเปิดตัวแคมเปญ “Malaysia Truly Asia” ซึ่งได้กระแสตอบรับจากทั่วโลกเป็น
อย่างดี และสามารถสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของมาเลเซียได้อย่างชัดเจน ขณะเดียวกันยังทา
ให้มาเลเซีย กลายเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวอันดับ 1 ในภูมิภาค ทั้งนี้ รัฐบาลมาเลเซีย
ได้กาหนดให้ปี 2557 เป็นปีแห่งการท่องเที่ยวมาเลเซีย หรือ Visit Malaysia (VMY) 2014 ซึ่งจัด
ขึ้นเป็นครั้ งที่ 4 โดยใช้สโลแกนประจาปีว่า “One Malaysia Truly Asia” ซึ่งหมายถึงความเป็น
หนึ่งเดียวของความหลากหลายทางวัฒนธรรมของมาเลเซีย
3. รัฐบาลมาเลเซียตั้งเป้าหมายยกระดับการท่องเที่ยวของประเทศ เพื่อก้าวไปสู่ระดับ
High-end ให้สาเร็จภายในปี 2563 โดยมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยว
ต่างชาติเพิ่มระยะเวลาท่องเที่ยวในมาเลเซียให้นานขึ้น และขยายส่วนแบ่งตลาดนักท่องเที่ยวยุโรป
เพิ่มเติมจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์และไทย อีกทั้ งยังเตรียมขยายตลาดไปยังกลุ่ม
นักท่องเที่ยวหน้าใหม่ที่มีศักยภาพ อาทิ นักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลาง แอฟริกาเหนือ และกลุ่ม
ประเทศเครือรัฐเอกราช

โอกาสสาหรับผู้ประกอบการไทย
ไทยและมาเลเซียมีพรมแดนติดกัน และชาวมาเลเซียนิยมเดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยสถานที่ที่นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียนิยมเดินทางมาท่องเที่ยว
คือ หาดใหญ่ สุไหงโกลก เบตง ภูเก็ต และกรุงเทพมหานคร ซึ่งนักท่องเที่ยวจะ เพิ่มมาก
ขึ้นในช่วงวันหยุดติดต่อกันของมาเลเซีย เช่น เทศกาลตรุษจีน วันปีใหม่ วันฮารีรายอ และ
ช่วงปิดภาคเรียน เป็นต้น รวมทั้งเข้าร่วมเทศกาลสาคัญของไทย เช่น สงกรานต์ ลอย
กระทง และคาดว่าในอนาคต กรุงเทพฯ จะเป็นสถานที่สาคัญสาหรับ
Weekend
Holiday ของนักท่องเที่ยวมาเลเซีย
ปัจจุบัน ชาวมาเลเซียเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย
สูงสุด เป็นอันดับ 2 รองจากจีน โดยมีสัดส่วนกว่าร้อยละ 11 ของจานวนนักท่องเที่ยว
ต่างชาติทั้งหมด (ปี 2556) และจัดเป็นอันดับ 1 ของอาเซียน ดังนั้น จึงนับเป็นโอกาสของ
ผู้ประกอบการไทยที่มีจุดแข็งและความเชี่ยวชาญในธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวจะเข้า
ไปขยายธุรกิจท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวเนื่องในมาเลเซีย
สถิติจานวนนักท่องเที่ยวจากประเทศในอาเซียนที่เดินทางมาประเทศไทยในปี 2013

ที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

4) การก่อสร้าง แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 10 ของมาเลเซีย (พ.ศ. 2553-2558) รัฐบาลได้จัดสรร
งบประมาณเพื่อการร่วมทุนกับภาคเอกชนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมไว้เป็นยอดเงิน 2 หมื่นล้านริงกิต
เพื่อเป็นทุนเริ่มต้นโครงการและเปิดให้ภาคเอ กชนเข้าลงทุนพัฒนาต่อยอดโครงการเหล่านั้น ซึ่งปัจจุบันมีการดาเนิน
โครงการใหญ่ของรัฐบาลมาเลเซียหลายโครงการ ได้แก่

1. Southern Economic Corridor หรือ Iskandar Malaysia หรือโครงการพัฒนา
เศรษฐกิจบริเวณแนวพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่รัฐยะโฮร์ นอกจากนี้ ยังมีโครงการพัฒนา
พื้นที่ริมฝั่งอ่าว Danga Bay ในรัฐยะโฮร์ซึ่งมีชายแดนติดกับประเทศสิงคโปร์ ซึ่งคาดว่าจะทาให้
เกิดการสร้างงานด้านการก่อสร้างและการบริการเป็นจานวนมาก
2. Sarawak Corridor of Renewable Energy (SCORE) ซึ่งจะทาให้เกิดการขยายตัว
ของอุตสาหกรรมหลากหลาย สาขา เช่น อุตสาหกรรมหนัก ศูนย์กลางอาหารฮาลาล อุตสาหกรรม
ประเภทพลังงานทางเลือกและใช้เทคโนโลยีสูง รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ การสร้าง
ถนน สนามบิน การสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ผลิตกระแสไฟฟ้า การสร้างโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม
ในเมืองสาคัญๆ
3. โครงการการพัฒนาพื้ นที่ Greater Kuala Lumpur หรือโครงการพัฒนาพื้นที่
กัวลาลัมเปอร์และ กลังแวลลี่ เพื่อยกระดับให้เป็นเมืองที่มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงติด
อันดับ 1 ใน 20 ของโลก ภายในปี 2020 ซึ่งรัฐบาลมาเลเซียมีการอนุมัติโครงการก่อสร้างภายใต้
โครงการดังกล่าวแล้วหลายโครงการ เช่น โครงการขยายเส้นทางรถไฟ Mass Rapid Transit
(MRT) รวมทั้งโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟเชื่อมประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์ (KL –
Singapore Route) ในรูปแบบของ High Speed Rail Link (HSR)
4. Sabah Development Corridor (SDC) หรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจในรัฐซาบาห์
ปัจจุบันรัฐซาบาห์มีโครงการปรับปรุงและยกระดับสนามบินในเมืองโกตากินาบาลู และสนามบินใน
เมืองซันดะกัน
จึงนับเป็นโอกาสให้ผู้รับเหมาก่อสร้างของไทยที่จะขยายการลงทุนในมาเลเซียไม่ว่าจะเป็น
การประมูลโครงการโดยตรง หรือการรับช่วงต่อ (Sub-Contract)
5) อุตสาหกรรมการผลิตต่ างๆ เพื่อป้อนให้กับผู้ผลิตสินค้าในมาเลเซีย ทั้งในรูปของการรับจ้างผลิตหรือ
จัดหาวัตถุดิบให้ อันจะนาไปสู่การดาเนินธุรกิจร่วมกันในอนาคต
6) ภาคการบริการ ความต้องการบริการด้านสุขภาพในอาเซียนมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยมีการ
เพิ่มขึ้นของสัดส่วนผู้สูงอายุ (aging population) เป็นปัจจัยผลักดันสาคัญ ซึ่งสอดคล้องธุรกิจบริการที่ไทยมี
ศักยภาพและความเข้มแข็ง เช่น บริการด้านสุขภาพสา หรับประชากรสูงอายุ ที่อาจขยาย ออกไปเป็นธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์สาหรับผู้ที่เกษียณอายุ และธุรกิจโรงแรมที่พัฒนาไปเป็นการจัดการโรงแรมที่เป็นตราสิ นค้าของไทย
โดยเฉพาะ รวมถึงธุรกิจโรงพยาบาลซึ่งธุรกิจที่ประเทศสมาชิกให้ความสาคัญโดยจัดเป็น 1 ใน 4 สาขาธุรกิจบริการที่

เร่งรัดการรวมกลุ่ม (priority integration sectors) และเป็นธุรกิจที่ไทยมีความได้เปรียบทั้งในเรื่องของชื่อเสียงใน
ระดับสากลและความสามารถในการทากา ไร นอกจากนี้ ธุรกิจบริการด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ และบริการด้าน
ซอฟท์แวร์อินเตอร์เน็ตก็มีโอกาสทากาไรได้มากในมาเลเซีย เช่นกัน
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