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มาเลเซียเปนประเทศที่ป ระสบความสําเร็จอยางสูงในการพัฒ นาเศรฐกิจจนเปนที่คาดหมายวาจะ
สามารถกาวสูการเปนประเทศพั ฒ นาแล วในลําดับ 2 ของอาเซียนตามหลังสิงคโปรภายในป 2020 ภายใต
ยุท ธศาสตรก ารพั ฒ นาที่ มี เป าหมายเพื่ อ ผลัก ดัน ใหม าเลเซียเป น “ประเทศที่มี ความยืดหยุน คงทนและมี
ความสามารถในการแขงขัน” มุงสูการเติบโตบนพื้นฐานของความมีประสิทธิภาพการผลิตโดยรวม เนนการ
ลงทุนคนควาวิจัยเพื่อพัฒ นาเทคโนโลยีระดับสูง เพื่อพัฒนาสูเศรษฐกิจบนฐานความรู (Knowledge based
Economy) กระตุนและเพิ่มพลวัตภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคการบริการ โดยอาศัยความรูและ
เทคโนโลยีวิทยาการ รวมทั้งการลงทุนดานการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพทรัพ ยากรมนุษยใหมีคุณภาพสูง
อยางมีประสิทธิผลและตอเนื่อง
เศรษฐกิจมาเลเซียพึ่งพาเศรษฐกิจระหวางประเทศเปนอยางมาก โดยมูลคาการสงออกสินคามีสัดสวน
รอยละ 87 ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ อัตราการขยายตัวป 2012 และ 2013 อยูในระดับ
ปานกลางที่รอยละ 5.6 และ 4.7 ตามลําดับ เนื่องจากเศรษฐกิจมาเลเซียพึ่งพาการสงออกสูงจึงไดรับอิทธิพล
จากเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแลวที่เปนแหลงรองรับการสงออกหลัก ๆ ไดแก สหรัฐอเมริกาและสหภาพ
ยุโรป ทั้งคาดวาชวงป 2014-2018 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจจะเติบโตเฉลี่ยรอยละ 4.9-5.2 ความเสี่ยง
ที่ตองจับตา คือ คาเงินริงกิตที่มีแนวโนมออนคาและมีความผันผวนมากขึ้น ซึ่งจะสงกระทบตอการไหลเขาของ
เงินทุนจากตางประเทศ ทั้งการลงทุนในตลาดหลักทรัพยและการลงทุนในพันธบัตร ความผันผวนของคาเงิน
ริงกิตจะสงผลตอการสงออกซึ่งเปนกลไกขับเคลื่อนที่สําคัญของเศรษฐกิจมาเลเซีย
มาเลเซียเปนประเทศที่มีศักยภาพในการรองรับการลงทุนจากตางประเทศ โดยมีจุดแข็งจากการเปน
ประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญอันดับ 3 ในอาเซียน รองจากอินโดนีเซียและไทย ประชากรมีรายไดตอหัวสูง
เปนอันดับ 2 รองจากสิงคโปรและบรูไน และเปนประเทศที่พัฒนาเปนอยางดีในดานโครงสรางพื้นฐาน รัฐบาล
มาเลเซียมีนโยบายสงเสริม การลงทุนที่มีความตอเนื่อ ง แรงงานมีคุณภาพ ระบบโลจิสติกสมีประสิท ธิภาพ
อุตสาหกรรมและธุรกิจที่นักลงทุนไทยควรใหความสนใจลงทุน ไดแก อุตสาหกรรมอาหารและแปรรูปสินคา
เกษตร โดยเฉพาะอาหารฮาลาล บริการการทองเที่ยว บริการทางการแพทยและสุขภาพ
รูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมในมาเลเซียควรรวมทุนกับนักธุรกิจมาเลเซียเพื่อใหไดสิทธิพิเศษมากกวา
การลงทุนในรูปแบบที่นักลงทุนตางชาติถือหุนรอยเปอรเซ็นต เพราะรัฐบาลมาเลเซียตองการใหเกิดความ
รวมมือเพื่อการถายทอดเทคโนโลยี โดยเฉพาะควรรวมทุนกับผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ทั้งนี้นัก ลงทุนไทยควรตระหนักวาตนทุนการดําเนินธุรกิจในมาเลเซียอยูในระดับที่คอนขางสูงเมื่อเทียบกับ

ประเทศในภูมิภาคอาเซียนอื่น ๆ โดยเฉพาะคาจางแรงงาน เนื่องจากมาเลเซียประสบปญ หาการขาดแคลน
แรงงานและตองพึ่งพาแรงงานจากตางประเทศ นอกจากนี้มาเลเซียมีโอกาสดานการเปนศูนยกลางธุรกิจฮาลาล
ในภูมิภาคเอเชียอาคเนยและอาหรับที่ตลาดกําลังเติบโต รัฐบาลไทยและมาเลเซียมีความสัมพันธดานเศรษฐกิจ
ภายใต ค วามรว มมื อ ในโครงการพั ฒ นาเขตเศรษฐกิ จ สามฝ าย อิ น โดนี เซี ย -มาเลเซี ย -ไทย (IndonesiaMalaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT) ที่เอื้อประโยชนดานการลงทุนระหวางประเทศรวมกันดวย
มาเลเซี ยเป น ประเทศที่ ป ระสบความสําเร็จ อย างสู ง ในด านการส ง เสริม การลงทุ น โดยตรงจาก
ตางประเทศ โดยในป 2012 มูลคาการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในมาเลเซียสูงเปนอันดับ 3 เมื่อเทียบกับ
ประเทศสมาชิก อาเซียนอื่น ๆ รัฐ บาลมาเลเซียมีนโยบายสงเสริม การลงทุนที่โดดเดนและมีความตอเนื่อ ง
กฎระเบี ย บสํา คั ญ ที่ เ กี่ ยวขอ งกั บ การลงทุ น ของมาเลเซี ย คื อ Industrial Coordination Act 1975 ซึ่ง มี
วัตถุประสงคมุงเนนใหการพัฒนาอุตสาหกรรมมาเลเซียมีพัฒนาการอยางเปนระบบ การเริ่มตนประกอบการใน
มาเลเซียจึงควรศึกษาทําความเขาใจกฎระเบียบที่สําคัญ อาทิ (1) กฎหมายบริษัท 1965 (Companies Act
1965) ที่มีสาระสําคัญเกี่ยวกับการจดทะเบียนบริษัทและการกําหนดประเภทการประกอบธุรกิจในมาเลเซีย
(2) กฎหมายเกี่ยวกับการใหสิทธิ์บริษัทที่ประกอบธุรกิจในเขตปลอดภาษีพิธีการศุลกากรและการยกเวนอากร
การนําเขาวัตถุดิบและเครื่องจักรกล
หนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบหลักดานการสงเสริมและประสานงานดานการลงทุนของมาเลเซีย คือ
Malaysian Industrial Development Authority (MIDA) ซึ่ ง มีห น วยงานย อ ย 2 หน วยงานภายใตสั ง กั ด
ประกอบดวย (1) Advisory Services Centre in MIDA มีหนาที่ใหคําปรึกษาและใหความชวยเหลือในการ
จัดตั้ง โครงการการผลิ ต (2) Industry Support Division in MIDA มีห นาที่ร วบรวมและวิเ คราะห ปญ หา
รวมถึงเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานดานการสงเสริมการลงทุนเชิงรุกตอหนวยงานที่เกี่ยวของ
การคุมครองดานการลงทุนของมาเลเซียถือวาอยูในระดับดี นักลงทุนตางชาติสามารถสงเงินจากการ
ลงทุนทุกประเภทกลับประเทศไดอยางเสรีโดยไมมีขอจํากัด ดานการคุมครองทรัพยสินทางปญญา มาเลเซีย
เปนภาคีส มาชิก ของ World Intellectual Property Organization (WIPO) ที่มีการตรากฎหมายทรัพยสิน
ทางปญญาบังคับใชครบถวน ดานการระงับขอพิพาท รัฐบาลมาเลเซียไดใหสัตยาบันวาดวยการระงับขอพิพาท
การลงทุน(Convention on the Settlement Disputes 1966) ที่ มีวัตถุประสงค เพื่อสง เสริมและคุม ครอง
การลงทุนจากตางชาติ
รัฐบาลมาเลเซียมีนโยบายใหความสําคัญกับการลงทุนจากตางประเทศโดยเฉพาะการลงทุนในภาค
การผลิต โดยสนับสนุนใหเกิดการรวมทุนระหวางนักลงทุนตางชาติกับนักลงทุนมาเลเซีย ดานการถือหุนกิจการ
สาขาบริการ รัฐบาลมาเลเซียอนุญาตใหนักลงทุนตางชาติถือหุนไดรอยเปอรเซ็นตในสาขาธุรกิจบริการสาขา
หลัก ประกอบดวย บริการคอมพิวเตอรและบริการอื่นที่เกี่ยวของ บริการดานสุขภาพและสังคม บริการการ
ทองเที่ยว บริการขนสง บริการทางการกีฬาและกิจกรรมสันทนาการ บริการใหเชาหรือเชาซื้อ บริการเพื่อ
สงเสริมการขนสงและบริการอื่น ๆ

นโยบายสงเสริมการลงทุนของรัฐบาลมาเลเซียใหความสําคัญกับการลงทุนในภาคการผลิตแปรรูป
ยางพาราและปาลมน้ํามัน อุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงที่เนนการวิจัยและพัฒนา อุตสาหกรรมเครื่องจักรและ
อะไหล อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ การขนสงทางเรือและ
อุตสาหกรรมการขนสง อุตสาหกรรมเทคโนโลยีขอมูลและการติดตอสื่อสาร โดยใหสิทธิประโยชนที่สําคัญ คือ
การยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล การยกเวนภาษีการลงทุน (Investment Tax Allowance) การนําคาใชจาย
ดานการวิจัยและพัฒนามาใชคํานวณเพื่อลดหยอนภาษี
นอกจากการเขาไปลงทุนโดยตรงในมาเลเซียแลว การดึงนัก ลงทุนมาเลเซียมาลงทุนในไทยก็เปน
แนวทางหนึ่งในการพัฒ นาเศรษฐกิจรวมกัน เนื่องจากรัฐบาลมาเลเซียใหความสําคัญ เปนอยางมากกับการ
สง เสริ ม การออกไปลงทุ น ในต า งประเทศของผู ป ระกอบการมาเลเซี ย โดยเฉพาะการออกไปลงทุ น ใน
อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรขั้นตน เพื่อการสงสินคากลับไปมาเลเซียและผลิตเปนสินคาสําเร็จรูปที่มีมูลคา
สูงและสงออกไปยังประเทศที่สามโดยเฉพาะในอุตสาหรรมฮาลาล

