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เศรษฐกิจมาเลเซียยังคงมีแนวโน้มมีเสถียรภาพ
เศรษฐกิจมำเลเซียยังคงมีแนวโน้มมีเสถียรภำพเมื่อเทียบกับประเทศเกิดใหม่ (emerging market)
ต่ำงๆของโลกเนื่องจำกตลำดกำรเงินที่แข็งแกร่งและธรรมำภิบำลของธนำคำรกลำงมำเลเซีย
นำย Wellian Wiranto นักเศรษฐศำสตร์จำกธนำคำร OCBC คำดว่ำ กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของ
มำเลเซียจะอยู่ที่ 4.8% ในปี 2558 แต่ปีนี้อำจจะรู้สึกว่ำเศรษฐกิจของมำเลเซียชะลอตัวเมื่อเทียบกับปี
2557 ที่เจิดจรัส กำรเพิ่มขึ้นของรำคำสินค้ำเป็นข้อกังวลหลักของประชำชนเนื่องจำกกำรเก็บภำษี GST แต่ก็
คำดว่ำ กำรเติบโตของของกำรใช้จ่ำยของผู้บริโภคจะกลับคืนมำในไตรมำสที่ 3 และ 4 เมื่ อประชำชนเคยชิน
กับ GST แล้ว ขณะเดียวกัน ตนก็คิดว่ำ เป็นไปไม่ได้ที่ธนำคำรกลำงมำเลเซียจะเพิ่มอัตรำดอกเบี้ยนโยบำย
เมื่อคำนึงถึงอัตรำเงิน เฟ้อ ขณะเดียวกันมำเลเซียก็ไม่ควรกังวลจนเกินไปเกี่ยวกับค่ำเงินริงกิตที่อ่ อนตัว
เนื่องจำกไม่ใช่เฉพำะมำเลเซียเท่ำนั้นที่เผชิญปัญหำนี้ เมื่อเงินดอลลำร์สหรัฐแข็งค่ำก็จะทำให้เงินสกุลอื่นๆอ่อน
ค่ำ ส่วนกำรที่มีกำรพูดคุยที่จะตรึงเงินริงกิตกับดอลลำร์สหรัฐก็เห็นว่ำ เร็วเกินไป แต่ยังมีวิธีอื่นที่ดีกว่ำ เช่ น
กำรใช้ประโยชน์จำกกำรอ่อนตัวของค่ำเงินริงกิตและกำรมุ่งไปที่กำรส่งออก
ที่มำ : New Straits Times
25 กรกฎำคม 2558

มาเลเซียจะยังไม่ลงนามในความตกลง TPP ในการประชุมที่ฮาวาย
“มำเลเซี ย จะยั ง ไม่ ล งนำมในควำมตกลง TPP (Trans-Pacific Partnership Agreement) ในกำร
ประชุมระดับรัฐมนตรี ระหว่ำงวันที่ 28-31 กรกฎำคม 2558 ที่ฮำวำย” Datuk Seri Mustapa Mohamed
รัฐมนตรีกระทรวงกำรค้ำระหว่ำงประเทศและอุตสำหกรรมกล่ำวในกำรนำคณะเจรจำกว่ำ 20 กระทรวงเข้ำ
ร่วมกำรประชุม
สมำชิก TPP แต่ละประเทศจำเป็นจะต้องดำเนินกระบวนภำยในก่อนที่กำรตัดสินใจครั้งสุดท้ำยที่จะลง
นำมและให้ สั ตยำบั น ควำมตกลงฯ โดยตนในฐำนะรัฐ มนตรีที่รับผิ ดชอบกำรเจรจำ TPP จะต้องมั่นใจว่ำ
รัฐธรรมนูญ อธิปไตยและนโยบำยหลักของชำติ (เช่น ประเด็นเรื่องกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยรัฐ รัฐวิสำหกิจ )
รวมถึงผลประโยชน์ของชำวภูมิบุตรได้รับกำรปกป้องและสนับสนุน ส่วนวัตถุประสงค์ของกำรประชุมครั้งนี้ก็
เพื่อที่จะมั่นใจว่ำ ผลประโยชน์และข้อกังวลของมำเลเซียได้รับกำรพิจำรณำ
“TPP ไม่ได้ขัดขวำงรัฐบำลจำกในกำรดำเนินงำนเพื่อวัตถุประสงค์ด้ำนนโยบำยสำธำรณะโดยเฉพำะ
ควำมมั่นคงของชำติ สุขภำพและสวัสดิกำรสังคม โดยในเรื่องกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยรัฐ มำเลเซียจะต้องปกป้อง
ผลประโยชน์ ของชำวภูมิบุ ตรและ SMEs ส่ ว นในเรื่องกำรควบคุมเงินทุน (capital control) มำเลเซีย
ประสบผลสำเร็จในกำรปกป้องสิ ทธิ์เพื่อมั่นใจว่ำ จะมี policy space ที่จะบรรเทำผลกระทบกำรไหลของ
เงินทุน ปกป้องกำรเงินและเสถียรภำพของเศรษฐกิจมหภำค ขณะที่ในกำรเจรจำ TPP มำเลเซียมีข้อกังวล
สำคัญในเรื่องรำคำยำงที่จะแพงขึ้นจำกผลกำรคุ้มครองสิทธิบัตร อย่ำงไรก็ตำม ในควำมเป็นจริงข้อบทในเรื่อง
กำรคุ้มครองสิทธิบัตรใน TPP ไม่ได้แตกต่ำงจำกกฎระเบียบในปัจจุบันของมำเลเซีย ” Datuk Seri Mustapa
Mohamed กล่ำว
ที่มำ : Bernama
29 กรกฎำคม 2558

มาเลเซียได้รับการจัดให้อยู่ในลาดับ 3 ในแง่การเติบโตของการช้อปปิ้งผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
“มำเลเซียได้รั บ กำรจั ดให้ อยู่ ในล ำดับ 3 ในแง่กำรเติบโตของกำรช้อปปิ้งผ่ ำนทำงโทรศัพท์ มื อ ถื อ
(mobile shopping) ในเอเชีย-แปซิฟิก รองจำกไต้หวันและอินเดีย ” ข้อมูลจำกำรสำรวจโดย MasterCards’
Mobile Shopping Survey
“กำรเติบโตของกำรช้อปปิ้งผ่ำนทำงโทรศัพท์มือถือของมำเลเซียขยำยตัวมำกกว่ำ 20% จำกเดิมที่
เติบโต 25.4% ในปี 2555 เป็น 45.6% ในปี 2557” บริษัทด้ำนเทคโนโลยีในอุตสำหกรรมด้ำนกำรชำระ
เงินของโลกกล่ำว
MasterCard กล่ำว่ำ ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญของกำรเติบโตดังกล่ำวของมำเลเซียก็คือจำนวนคนมำเลเซีย
ที่เข้ำถึงอินเตอร์เน็ตผ่ำนโทรศัพท์มือถือซึ่งได้เพิ่มขึ้นอย่ำงมั่นคงจำก 81.2% ในปี 2555 เป็น 94.6% ในปี
2557 คนมำเลเซียกำลังช้อปปิ้งผ่ำนโทรศัพท์มือถือเนื่องจำกกำรเพิ่มขึ้นของจำนวน Application (46.2%)
ที่ทำให้กำรช้อปปิ้งผ่ำนโทรศัพท์มือถือเป็นเรื่องที่ง่ำย ควำมสำมำรถที่จะช้อปปิ้ง (44.8%) ควำมสะดวกสบำย
ของกำรใช้โทรศัพท์มือถือ (42.4%) ส่วนชำวมำเลเซียที่ไม่มีโทรศัพท์มือสำหรับช้อปปิ้งผ่ำนทำงออนไลน์ก็
พอใจที่ช้อปปิ้งผ่ำนทำงคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (77.7%) ช้อปปิ้งในร้ำนค้ำด้วยตนเอง (61.4%) และช้อปปิ้ง
ผ่ำนแทปเล็ต (48.3%) โดยกำรเติบโตของ mobile commerce เป็นไปตำมแนวโน้มเนื่องจำกชำวมำเลเซีย
ก็เกำะติดกับเทคโนโลยีใหม่ในชีวิตประจำวัน ขณะที่ควำมปลอดภัยและนวัตกรรมก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับกำร
ชำระเงิน
อนึ่ง ข้อมูลผลกำรสำรวจมำจำกกำรสัมภำษณ์ชำวมำเลเซียอำยุระหว่ำง 18-64 ปีจำนวนอย่ำงต่ำ
500 คนระหว่ำงเดือนตุลำคม-ธันวำคม 2557
ที่มำ : Bernama
27 กรกฎำคม 2558

บริษัท Perodua ตั้งเป้ายอดขายบริการหลังการขายเพิ่มขึ้น
Perusahaan Otomobil Kedua Sdn.Bhd (Perodua) ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์แห่งชำติของมำเลเซีย
คำดว่ำ กำรเติบโตของรำยรับจำกกำรให้บริกำรหลังกำรขยำยในปี นี้จะขยำยตัวเป็น 8% โดยเฉพำะในส่วน
ของตัวถังและกำรทำสี
ส่วนประเด็นเรื่องกำรอ่อนตัวของค่ำเงินริงกิตนั้น โดยที่บริษัทเป็นผู้ประกอบกำรรถยนต์แห่งชำติที่มี
ส่วนแบ่งตลำดสูงสุดในประเทศ (33%) จึงได้รับผลกระทบไม่มำกเนื่องจำกมำกกว่ำ 90% ของชิ้นส่วนอุปกรณ์
รถยนต์มำจำกกำรผลิตภำยในประเทศ ยกเว้นชิ้นส่วนบำงประเภทที่จะต้องนำเข้ำมำโดยชำระเงินเป็นดอลลำร์
สหรัฐฯ จึงส่งผลให้ต้นทุนกำรนำเข้ำสูงขึ้น
อนึ่ง ในช่วง 6 เดือนแรก บริษัทมียอดขำยเติบโต 14% ซึ่งสูงเป็นอันดับ 3 ของผู้ผลิตรถยนต์ใน
ท้องถิ่น
ทีม่ ำ : New Straits Times
25 กรกฎำคม 2558

คาด ผู้เข้าเยี่ยมชมงาน ARCHICEX ราว 30,000 คน
“คำด ผู้เข้ำเยี่ยมชมงำน ARCHICEX ครั้งที่ 16 ในระหว่ำงวันที่ 12-15 สิงหำคม 2558 จะอยู่รำว
30,000 คน” Malaysian Institute of Architects หรือ Pertubuhan Akitek Malaysia (PAM) และบริษัท
C.I.S Sdn.Bhd. ผู้จัดงำนกล่ำว
ARCHIDEX เป็นงำนแสงสินค้ำประจำปีในเอเชียอำคเนย์ที่ประสบควำมสำเร็จอย่ำงมำกสำหรับด้ำน
สถำปัตยกรรม กำรตกแต่งภำยในและกำรก่อสร้ำง โดยรวบรวมสมำคมสถำปนิก นักตกแต่งภำยใน นักพัฒนำ
นั ก วำงแผนเมื อ ง วิ ศ วกร นั ก วิ ช กำร นั ก ศึ ก ษำและช่ ำ งเทคนิ ค ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ในปี นี้ Theme ของงำนคื อ
“Advancing Architecture in Asia” ซึ่งงำนจะใหญ่มำกขึ้น เนื่ องจำกพื้นที่ กำรจัด งำนขยำยออกไปจนถึ ง
โรงแรมโอเรี ย ลเต็ ล โดยมี exhibitor มำกกว่ำ 1,300 คูห ำ ครอบคลุ ม พื้น ที่จั ดงำนใน Kuala Lumpur
Convention Center ทั้ง 9 Hall และมี exhibitor จำก 19 ประเทศในธุรกิจด้ำนกำรออกแบบอุตสำหกรรม
หน้ำต่ำง ประตู กระจก ห้องครัว เครื่องสุขภัณฑ์ กระเบื้องหลังคำ วัสดุก่อสร้ำง/พื้น/ผนัง เป็นต้น ทั้งนี้ ในช่วง
กำรจัดงำนดังกล่ำวจะมีกำรจัดกิจกรรมอื่นๆคู่ขนำน เช่น กำรประชุม (เช่น Green Building Forum & Kuala
Lumpur Design Forum) กำรเสวนำ (Biz@ARCHIDEX & Biz@ECO-B) เป็นต้น
ที่มำ : New Straits Times
29 กรกฎำคม 2558

ผู้ซื้อจากไทยให้ความสนใจสินค้าอาหารและเครื่องดื่มของมาเลเซีย
สินค้ำอำหำรและเครื่องดื่มของมำเลเซียได้รับควำมสนใจอย่ำงมำกจำกผู้ซื้อของไทยในกำรจัดงำน
Border Trade Fair เมื่อเดือนมิถุนำยนที่ผ่ำนมำ ณ จังหวัดสงขลำ โดยมียอดขำยจำกกำรเจรจำธุรกิจ 4.28
ล้ำนริงกิต
“ผู้ประกอบกำรของมำเลเซียจำกรัฐปำลิส เคดำห์ กลันตัน มะลำกำ และปีนังเข้ำร่วมงำนในครั้งนี้ ซึ่ง
จัดโดยรัฐบำลไทยซึ่งต้องกำรจะส่งเสริมกิจกรรมกำรค้ำชำยแดน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ งเขตเศรษฐกิจพิเศษในเฟส
แรก (Special Economic Zone) ที่ครอบคลุมอำเภอสะเดำ จังหวัดสงขลำ” นำย Niqman Rafaee Mohd
Sahar, Malaysia External Trade Development Corporation (MATRADE), Trade Commissioner ณ
กรุงเทพฯ กล่ำว
นำย Niqman กล่ำวต่อไปว่ำ มำเลเซียยังได้ริเริ่มที่จะเป็นเจ้ำภำพจัดกิจกรรมกำรพูดคุยทำงธุรกิจกับ
ผู้แทนของกลุ่มเซ็น ทรัล (สำขำภำคใต้ ) ที่สถำนกงสุล ใหญ่มำเลเซีย จังหวัดสงขลำ โดยกลุ่มเซ็นทรัล เป็น
เจ้ำของห้ำงสรรพสินค้ำ Central Festival Mall ที่หำดใหญ่ และเป็นกลุ่ม supermarket chain ที่ใหญ่ที่สุด
ด้วยจำนวนห้ำงถึง 150 แห่งทั่วประเทศไทย และยังมีกำรจัดกิจกรรมเครือข่ำยทำงธุรกิจกับผู้ประกอบกำรค้ำ
ปลีกในจังหวัดแถบภำคใต้ เช่น Odean Mall, Diana Mall และสมำชิกของหอกำรค้ำจังหวัดสงขลำกับซับ
พลำยเออร์ของมำเลเซีย
บริ ษัทที่เข้ำร่ ว มงำน Border Trade Fair ครอบคลุ มสิ นค้ำอำหำรและเครื่อ งดื่ ม สิ นค้ำไลฟ์ส ไตล์
ผลิตภัณฑ์สุขภำพและควำมงำม ท่องเที่ยว และอุตสำหกรรมฮำลำล อนึ่ง ในปี 2557 มูลค่ำกำรค้ำชำยแดน
ระหว่ำงไทยกับมำเลเซียอยู่ที่ 507.6 พันล้ำนบำท คิดเป็น 61.4% ของมูลค่ำกำรค้ำรวมสองฝ่ำย ทั้งนี้ จำก
กำรเติบโตของกิจกรรมกำรค้ำชำยแดนและควำมสนใจทำงธุรกิจที่เพิ่มขึ้น ไทยและมำเลเซียจึงควรหำโอกำส
มำกขึ้น โดยจังหวัดในภำคใต้ของไทยเป็น entry hub ที่ดีสำหรับสินค้ำและบริกำรของมำเลเซียที่จะผ่ำนเข้ำ
มำยังตลำดประเทศไทย อนึ่ง ไทยเป็นคู่ค้ำอันดับ 5 ของมำเลเซียในปี 2557 และเป็นอันดับ 2 ของอำเซียน
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สมาคมยานยนต์ของมาเลเซียปรับตัวเลขยอดขายรถยนต์ในปี 2558 ลงจากเดิม
“ยอดขำยรถยนต์ใหม่ในปี 2558 คำดว่ำ จะลดลง 10,000 คัน จำกเดิมที่เคยคำดกำรณ์ไ ว้ก่อน
หน้ำนั้น เนื่องจำกกำรใช้จ่ำยของผู้บริโภคที่อ่อนแอในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ ” สมำคมยำนยนต์ของมำเลเซีย
(Malaysian Automotive Association : MAA) กล่ำว
MAA ได้ปรับตัวเลขกำรคำดกำรณ์ยอดขำยรถยนต์ทั้งหมดใหม่ในปี 2558 เป็น 670,000 คัน จำก
เดิมที่เคยคำดกำรณ์ไว้ที่ 680,000 คัน โดย Datuk Aishah Ahmad ประธำนของ MAA กล่ำวว่ำ กำรเก็บ
ภำษีสินค้ำและบริกำรเมื่อเดือนเมษำยนที่ผ่ำนมำได้ส่งผลต่อควำมรู้สึกของประชำชนอย่ำงมำก แต่ก็คำดว่ำ
ยอดขำยรถยนต์จะฟื้นตัวและเติบโตปำนกลำงในช่วงครึ่งหลังของปี หลังจำกที่ยอดขำยหดตัวลงมำกกว่ำ 3%
ในช่วงเดือนมกรำคม-มิถุนำยน 2558 โดยคำดว่ำ กำรเติบโตของยอดขำยรถยนต์ในปี 2559 จะอยู่ที่ 2%
และ 2.1% และ 2.2% ในปี 2560 และ 2561 ตำมลำดับ
แรงกดดันจำกเงินเฟ้อ กำรตกลงของรำคำน้ำมันดิบและสินค้ำโภคภัณฑ์และกำรอ่อนตัวของค่ำเงิน ริง
กิต รวมทั้งควำมรู้สึกทำงลบของตลำดที่ห้อมล้อมอยู่ภำยในประเทศเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้กำรฟื้นตัวของ
ยอดขำยรถยนต์ช้ำกว่ำที่เคยคำดกำรณ์ไว้เดิม แต่ก็คำดว่ำ ตลำดจะฟื้นตัวขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังนี้เมื่อผู้บริโภค
เคยชินกับกำรเก็บภำษี GST และหันกลับมำจับจ่ำยใช้สอยตำมปกติ
GST ได้ส่ งผลกระทบอย่ ำงมำกต่อกลุ่ มผู้ มีรำยได้ต่ำถึงปำนกลำงโดยยอดขำยรถยนต์ล ดลงเหลื อ
322,184 คัน ลดลง 3.3% ในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้เมื่อเทียบกับ 333,156 คันในช่วงเดียวกันของปี
ก่อน ยอดขำยรถยนต์นั่งส่วนบุคคลลดลง 3.5% ในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ ส่วนยอดขำยรถยนต์เพื่อกำร
พำณิชย์ลดลง 2% ทั้งนี้ นอกจำกประเด็นเรื่อง GST แล้ว กำรฟื้นตัวของภำคอุตสำหกรรมรถยนต์ ยังมำจำก
ควำมก้ำวหน้ ำ ของกำรดำเนิ น กำรตำมแผน Economic Transformation Programme (ETP) กำรเสนอ
รถยนต์รุ่นใหม่และกำรจัดรำยกำรส่งเสริมกำรขำยของบริษัทรถยนต์ต่ำงๆ โดยโครงกำร ETP จะช่วยเพิ่มกำร
ขนส่งและกำรพัฒนำเส้นทำงใหม่ซึ่งอำจจะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจและสร้ำงอุปสงค์ต่อรถยนต์ ขณะที่รถยนต์รุ่น
ใหม่ก็จะดึงดูดควำมสนใจแก่ผู้บริโภค
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