
ข่าวเด่นประจ าสั                        ข่าวเด่นประจ าสัปดาห์จากมาเลเซีย 
                    5-11 กันยายน 2558 

 
          ฉบับที ่124 

      รวบรวมโดยส ำนักงำน                            ส ำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ณ กรุงกัวลำลัมเปอร์ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
         
          

 
 

มูลค่าการค้าของมาเลเซียในเดือนกรกฎาคมโต 4.6% 
 

 “ในเดือนกรกฎำคม 2558  มูลค่ำกำรค้ำรวมของมำเลเซียอยู่ที่ 124.08 พันล้ำนริงกิต ขยำยตัว
เพิ่มขึ้น 4.6%”  แหล่งข้อมูลจำกกระทรวงกำรค้ำระหว่ำงประเทศและอุตสำหกรรม (MITI) ของมำเลเซียระบุ 
 
 มูลค่ำกำรส่งออกของมำเลเซียในเดือนกรกฎำคมอยู่ที่ 63.23 พันล้ำนริงกิต หรือเพิ่มขึ้น 3.5% เมื่อ
เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน  ขณะที่มูลค่ำกำรน ำเข้ำอยู่ที่ 60.85 พันล้ำนริงกิต หรือเพิ่มขึ้น 5.9% ท ำให้
มำเลเซียมีกำรเกินดุลกำรค้ำ 2.38 พันล้ำนริงกิต  โดยตลำดส่งออกที่ขยำยตัว ได้แก่ จีน สหรัฐฯ เวียดนำม 
อินโดนีเซีย ไทย ญี่ปุ่น และสหภำพยุโรป    กำรที่ดุลกำรค้ำเพิ่มขึ้นไม่มำกเน่ืองจำกมูลค่ำกำรน ำเข้ำเพิ่มขึ้น เพื่อ
วัตถุประสงค์ด้ำนกำรผลิตและกำรลงทุน    
 

ส่วนมูลค่ำกำรค้ำรวมของมำเลเซียในช่วง 7 เดือนแรก (มกรำคม-กรกฎำคม) ของปี 2558 อยู่ที่ 
819.06 พันล้ำนริงกิต  โดยมำเลเซียส่งออกมูลค่ำ 231.57 พันล้ำนริงกิต ขยำยตัวลดลง -2.2% ขณะที่
มูลค่ำกำรน ำเข้ำอยู่ที่ 387.49 พันล้ำนริงกิต ขยำยตัวลดลง -1.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

 
 ทั้งน้ี ในภำพรวม ภำคอุตสำหกรรมรำยย่อยมีกำรเติบโตเป็นบวกเมื่อเทียบปีต่อปี  แต่เหมืองแร่และ
สินค้ำโภคภัณฑ์มีกำรเติบโตลดลงเน่ืองจำกรำคำลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ 
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อุตสาหกรรมรถยนต์ยังคงรับพนักงานใหม่ 
 

 “กำรปลดพนักงำนของบริษัท Naza Automotive Manufacturing Snd.Bhd. เป็นคนละกรณี” 
แหล่งข่ำวจำกสถำบันยำนยนต์ของมำเลเซีย (Malaysia Automotive Institute : MAI) ระบุ 
 
 “อุตสำหกรรมรถยนต์ของมำเลเซียยังคงเปิดรับพนักงำนใหม่  โดย MAI ก ำลังด ำเนินงำนเพื่อฝึกอบรม
แรงงำนใหม่ของบริษัท Perodua  ส่วนกำรปลดพนักงำนของบริษัท Naza จ ำนวน 255 คนเมื่อ 2 สัปดำห์ที่
ผ่ำนมำที่โรงงำนที่เมือง Gurun รัฐเคดำห์ น้ัน เป็นคนละกรณีกัน” นำย Madani Sahari กล่ำว 
 
 Datuk Seri Mustapa Mohamed รัฐมนตรีกระทรวงกำรค้ำระหว่ำงประเทศและอุตสำหกรรม 
(MITI) กล่ำวว่ำ คำดว่ำ ยอดขำยรถยนต์ในปี 2558 จะอยู่ที่ 670 ,000 คัน แม้ว่ำยอดขำยรถยนต์ในช่วง 7 
เดือนของปีน้ีได้ลดลง 3.2%  ขณะที่ยอดผลิตรถยนต์ในช่วงดังกล่ำวอยู่ที่ 380 ,830 คัน ลดลง -3.2% เมื่อ
เทียบกับปีก่อนหน้ำ    
 
 MAI เรียกร้องให้ภำครัฐให้สิ่งจูงใจ (incentive) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในภำพรวมและอุตสำหกรรม
รถยนต์  ขณะน้ีเดียวกัน รัฐบำลก็ควรสร้ำงควำมมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคและค่ำเงินริงกิตด้วย  ทั้งน้ี MAI ได้ท ำงำน
ร่วมกับ Malaysia External Trade Development Corporation (MATRADE)  เพื่อเพิ่มกำรส่งออกชิ้นส่วน
ยำนยนต์แก่ซัพพลำยเออร์ของ Tier 1 และชิ้นส่วนที่น ำกลับมำผลิตใหม่ (remanufacturing parts)    โดย
เมื่อปี 2557  มำเลเซียส่งออกชิ้นส่วนยำนยนต์เกือบ 14.5 พันล้ำนริงกิต และส่งออกรถยนต์เป็นมูลค่ำเกิน
กว่ำ 1 พันล้ำนริงกิตเป็นคร้ังแรก 
 
 นำย Madani Sahari กล่ำวว่ำ ยอดขำยรถยนต์ลดลงอย่ำงมีนัยส ำคัญในเดือนเมษำยน แต่ยอดขำยก็
กระเต้ืองขึ้นในเดือนมิถุนำยน    โดยยอดรถยนต์ทั้งภำคอุตสำหกรรมยังไม่ฟื้นตัวอย่ำงสมบูรณ์ แต่ก็หวังว่ำจะดี
ขึ้นในไตรมำสสุดท้ำยของปีน้ี 
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มาเลเซียสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกต้นปาล์มน  ามันใหม่เพ่ือลดสต๊อกน  ามันปาล์ม 
 

มำเลเซียสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกต้นปำล์มน้ ำมันใหม่เพื่อลดสต๊อกน้ ำมันปำล์ม  (CPO) และช่วย
รำคำสูงขึ้นซึ่งปัจจุบันรำคำน้ ำมันปำล์มอยู่ที่ 1,836.50 ริงกิต/ตัน  

 
“น้ ำมันปำล์มเป็นสินค้ำโภคภัณฑ์หน่ึงที่ได้รับผลกระทบจำกควำมไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกโดย

รำคำได้ตกลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำโดยกำรซื้อขำยอยู่ระหว่ำง 1,944-2,921 ริงกิต/ตัน  ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น
ประกอบกับอุปสงค์ที่ลดลงได้ผลักดันให้สต๊อกน้ ำมันปำล์มในเดือนกรกฎำคม 2558  อยู่ที่ 2.27 ล้ำนตัน  
กำรลดลงรำคำน้ ำมันในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศที่ส่งออกน้ ำมันปำล์ม  เช่น มำเลเซีย
และอินโดนีเซียที่มีควำมกังวลต่อแนวโน้มกำรลดลงของรำคำน้ ำมันปำล์ม ” Datuk Amar Douglas Uggah 
Embas รัฐมนตรีกระทรวง Plantation Industries and Commodities กล่ำว  กำรแก้ไขปัญหำเร่ืองน้ี 
กระทรวงฯ จึงก ำลังจะด ำเนินยุทธศำสตร์ที่จะบริหำรจัดกำรสต๊อกน้ ำมันปำล์ม ซึ่งรวมถึงกำรให้สิ่งจูงใจ 
(incentives) ส ำหรับกำรปลูกต้นปำล์มน้ ำมันทดแทนต้นปำล์มที่มีอำยุมำกซึ่งเริ่มต้นจำกเดือนตุลำคม ศกน้ี 

 
Datuk Amar Douglas Uggah Embas  กล่ำวต่อไปว่ำ มำเลเซียเป็นประเทศใหญ่อันดับ 2 ของโลก

ที่ผลิตน้ ำมันปำล์มรองจำกอินโดนีเซียก็จะท ำงำนร่วมกันเพื่อด ำเนินกลยุทธ์ในกำรสร้ำงเสถียรภำพของรำคำ
และกำรด ำเนินโครงกำรไบโอดีเซล โดยปัจจุบันอินโดนีเซียได้เร่ิมใช้ B15 ส่วนมำเลเซียก ำลังจะก้ำวจำก B7 
ไปเป็น B10  ทั้งสองประเทศตกลงที่จะจัดต้ังคณะกรรมกำรร่วมในระดับรัฐมนตรีเพื่อประสำนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ร่วมกันและติดตำมกำรปฏิบัติงำน 

 
อน่ึง ในปี 2557 มำเลเซียผลิตน้ ำมันปำล์มดิบ 19.66 ล้ำนตัน   ส่งออกน้ ำมันปำล์มและผลิตภัณฑ์

น้ ำมันปำล์ม 25.1 ล้ำนตัน  สร้ำงรำยได้จำกกำรส่งออกน้ ำมันปำล์มและผลิตภัณฑ์น้ ำมันปำล์ม 66.1 ล้ำนริง
กิต  ปัจจุบันอุตสำหกรรมเกี่ยวกับน้ ำมันปำล์มมีกำรจ้ำงงำนมำกกว่ำ 5 แสนคน รวมทั้งเกษตรกรสวนปำล์ม 
370,000 รำย   
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Proton คาดยอดขายรถยนต์จะเพ่ิมขึ นในเดือนกันยายน 
 

 “บริษัท Petron Malaysia Refining and Marketing Bhd.  ต้ังเป้ำยอดขำยรถยนต์จะเพิ่มขึ้นจำก
กำรเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ (Blaze 97 Euro-4M gasoline) ในเดือนกันยำยนน้ี” นำย Mohd Shaibi 
Ahmad Hijazi, Retail Sales Manager กล่ำว 
 
 บริษัทหวังว่ำ กำรเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม๋ในเดือนน้ีจะท ำให้ยอดขำยโตขึ้นรำว 5 -10% ในปีน้ี และ
บริษัทยังหวังว่ำยอดขำยจะดีขึ้นโดยเฉพำะขณะน้ียอดขำยเริ่มดีขึ้น  โดยในช่วง 6 เดือนของปีน้ี ก ำไรสุทธิอยู่ที่ 
130.19 ล้ำนริงกิตเทียบกับขำดทุนสุทธิ 8.23 ล้ำนริงกิตเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
 
 ในไตรมำสที่ 2  (สิ้นสุด 30 มิถุนำยน 2558)  ก ำไรก่อนหักภำษีของบริษัทอยู่ที่ 73.38 ล้ำนริงกิต 
เทียบกับ 1.51 ล้ำนริงกิตเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
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ราคารถยนต์แห่งชาติยังคงถูกว่ารถยต์น าเข้า 
 

 “ควำมเป็นไปได้ที่รำคำรถยนต์จะเพิ่มขึ้นเน่ืองจำกกำรอ่อนค่ำของเงินริงกิตอำจจะไม่ได้ส่งผลให้
ยอดขำยรถยนต์ชะลอตัวเน่ืองจำกรำคำรถยนต์แห่งชำติก็ยังถูกว่ำรำคำรถยนต์น ำเข้ำ” นำย Angeline Chin 
นักวิเครำะห์จำก TA Securities กล่ำว 
 
 ควำมเคลื่อนไหวดังกล่ำวเกี่ยวกับกำรที่ผู้ผลิตรถยนต์แห่งชำติต้องกำรจะรักษำยอดขำยของตน
เน่ืองจำกชิ้นส่วนยำนยนต์ที่น ำเข้ำมำจ่ำยเป็นเงินดอลลำร์สหรัฐ  “ตนเชื่อว่ำ รำคำรถยนต์แห่งชำติจะสูงขึ้นไม่
เกิน 10% และแม้ว่ำรำคำรถยนต์ท้องถิ่นจะแพงขึ้นแต่ก็ยังรำคำถูกกว่ำรถยนต์น ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ  บริษัท
รถยนต์ต่ำงชำติไม่อยู่ในสถำนะที่จะลดรำคำเน่ืองจำกควำมท้ำทำยของสภำพตลำดโลก”  นำย Angeline 
Chin กล่ำว 
 
 Proton Holding Bhd. และ Perusahaan Otomobil Kedua Sdn.Bhd. (Perodua) ได้ส่ง
สัญญำณว่ำอำจจะเพิ่มรำคำรถยนต์ทั้งๆที่มองเห็นอุปสงค์ที่แข็งแกร่งขึ้น   
 
 นำย Madani Sahari, CEO ของสถำบันยำนยนต์มำเลเซีย (Malaysia Automotive Institute : 
MAI)  กล่ำวว่ำ ส่วนแบ่งตลำดของรถยนต์แห่งชำติขยำยตัวเป็น 49% ในเดือนกรกฎำคม จำก 47%  ในช่วง
เดียวกันของปีก่อน  ขณะที่ยอดขำยของ Proton ได้แสดงให้เห็นว่ำดีขึ้นโดยเฉพำะภำยหลังจำกกำรใช้ภำษี 
GST เน่ืองจำกรำคำรถยนต์ถูกลง ส่วนยอดขำยรถยนต์ Perodua ก็ถือว่ำดีทั้งๆที่รู้สึกว่ำตลำดชะลอตัว อย่ำงไร
ก็ตำม แม้อุปสงค์ต่อรถยนต์ท้องถิ่นจะน่ำพอใจ  บริษัท Proton และ Perodua ยังคงเผชิญกับต้นทุนกำรผลิต
ที่แพงขึ้นเน่ืองจำกชิ้นส่วนยำนยนต์ที่น ำเข้ำรำคำแพงขึ้น  ผลกระทบต่อ Proton มีนัยส ำคัญเน่ืองจำกชิ้นส่วน
ยำนยนต์จ ำนวนมำกที่บริษัทซื้อจำกต่ำงประเทศเป็นเงินดอลลำร์สหรัฐ   ส่วน Perodua น้ัน 90% ของ
ชิ้นส่วนยำนยนต์มำจำกท้องถิ่น   
 
 เน่ืองจำกเงินดอลลำร์สหรัฐแข็งขึ้น  รำว 5% ของก ำไรของ Perodua จึงได้รับผลกระทบ  ซึ่งบริษัทก็
พยำยำมจะตรึงรำคำขำยรถยนต์ไว้ให้มำกที่สุด 
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การอ่อนค่าของเงินริงกิตไม่ได้ท าให้รัฐบาลมาเลเซียต้องด าเนินมาตรการใดๆ 
  

 กำรอ่อนค่ำของเงินริงกิตไม่ได้ท ำให้รัฐบำลมำเลเซียต้องด ำเนินมำตรกำรใดๆเน่ืองจำกสกุลเงินอื่นๆก็
อยู่ในสถำนะควำมไม่แน่นอนเหมือกันกับเน่ืองเศรษฐกิจโลกที่ไม่ดี โดยค่ำเงินริงกิตเมื่อวันที่ 8 กันยำยน 
2558 อยู่ที่ 4.3540-4.3600 ริงกิต/ดอลลำร์สหรัฐ  เทียบกับ 4.3275-4.3325 ริงกิต/ดอลลำร์สหรัฐ
เมื่อวันที่ 7 กันยำยน 2558 
 
 Datuk Chua Tee Yong  รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง กล่ำวว่ำ สกุลเงินของประเทศ
เศรษฐกิจใหญ่อื่นๆ เช่น บรำซิล และตุรกี ก็อ่อนตัวเมื่อเทียบกับดอลลำร์สหรัฐเช่นกัน  กำรอ่อนตัวของสกุล
เงินต่ำงๆส่วนใหญ่ส่วนหน่ึงมำจำกควำมไม่แน่นอนในเรื่องกำรเพิ่มขึ้นของอัตรำดอกเบี้ยสหรัฐฯและกำรอ่อนตัว
ของรำคำน้ ำมัน  โดยน้ ำมันเป็นบำโรมิเตอร์ของเศรษฐกิจโลก  ปกติแล้วเมื่อรำคำน้ ำมันต่ ำ อัตรำกำรเติบโต
ของโลกจะไม่ดีเกินไป  ทั้งน้ี ที่ประชุมผู้ว่ำกำรธนำคำรระหว่ำงประเทศจำก 20 ประเทศได้กระตุ้นให้สหรัฐฯมี
จุดยืนที่ชัดเจนในเรื่องกำรเพิ่มขึ้นของอัตรำดอกเบี้ยเพื่อหลีกเลี่ยงกำรเก็งก ำไร  โดยหวังว่ำ เมื่อสหรัฐฯมีควำม
แน่นอนในเรื่องอัตรำดอกเบี้ยแล้ว ตลำดอัตรำแลกเปลี่ยนก็จะปกติ  
  
 ในส่วนของผลกระทบของกำรอ่อนค่ำของเงินริงกิตต่อตลำดอสังหำริมทรัพย์ก็เป็นควำมท้ำทำยส ำหรับ
นักพัฒนำอสังหำริมทรัพย์โดยเฉพำะโครงกำรใหม่ๆเน่ืองจำกวัตถุดิบที่น ำเข้ำจะมีรำคำแพงขึ้น  อย่ำงไรก็ตำม
ส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ  ตลำดอสังหำริมทรัพย์ของมำเลเซียดูจะถูกลงในปัจจุบันแต่ก็ไม่ได้เป็นเหตุให้รัฐบำล
ที่จะปรับเงินขั้นต่ ำที่อนุญำตให้ต่ำงชำติเป็นเจ้ำของอสังหำริมทรัพย์ที่ได้ก ำหนดไว้ที่ 1 ล้ำนริงกิต เน่ืองจำกไม่
ควรที่จะเข้ำไปแทรกแซงอุปสงค์ของท้องถิ่น  ทั้งน้ี  อุปสงค์ของคนท้องถิ่นต่ออสังหำริมทรัพย์อยู่ระหว่ำง 5 
แสน-1 ล้ำนริงกิตก็จะยังคงค่อนข้ำง Ok อยู่แล้ว 
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