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มาเลเซียมุ่งหวังสร้างความแข็งแกร่งแก่การส่งออก 

 
 “มำเลเซียมุ่งหวังสร้ำงควำมแข็งแกร่งแก่กำรส่งออกโดยจะด ำเนินข้อริเริ่ม (initiative) หลำยอย่ำงซึ่ง
ภำยใต้ยุทธศำสตร์หนึ่งคือกำรสร้ำงควำมร่วมมือเชิงลึกระหว่ำงภำครัฐและเอกชน” National Export 
Council (NEC) กล่ำว 
 
 ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2558  มูลค่ำกำรส่งออกของมำเลเซียเผชิญกับแรงกดดันเช่นเดียวกัน
ประเทศอ่ืนๆในภูมิภำคเนื่องจำกขำดอุปสงค์ของโลกและกำรชะลอตัวของกำรน ำเข้ำของประเทศคู่ค้ำดั้งเดิม
ของมำเลเซีย ที่ประชุมซึ่งมีนำยกรัฐมนตรีเป็นประธำนมองกลยุทธ์หลักๆ 5 ด้ำน ประกอบด้วย กำรสร้ำง
สินค้ำออกให้มีมูลค่ำเพ่ิมมำกขึ้น  กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งขีดควำมสำมำรถของกำรส่งออก  กำรท ำตลำดเชิงลึก
ในตลำดที่มีศักยภำพสูง  กำรเพ่ิมจ ำนวนผู้ส่งออก  และกำรส่งเสริม “Brand Malaysia”   นอกจำกที่ประชุม
ยังหำรือถึงแผนปฏิบัติกำรและมำตรกำรเพื่อปรับปรุงระบบกำรส่งออกและเสริมสร้ำงกำรสนับสนุนของบริษัทที่
อยู่ในชั้นกลำง (Mid-Tier Companies : MTCs) รวมทั้งผู้ประกอบกำร SMEs เพ่ือกำรส่งออก  ขณะนี้มี 
MTCs จ ำนวน 44 บริษัทที่อยู่ในแผนงำนของคลื่นลูก 1 (Wave 1) และอีก 57 บริษัทที่อยู่ในกลุ่มคลื่นลูก 2 
(Wave 2)  นอกจำกนี้ ยังจะพยำยำมให้สัดส่วนของมูลค่ำกำรส่งออกของ SMEs ต่อมูลค่ำกำรส่งออกเพ่ิมเป็น 
23% 
 
 MITI จะสร้ำงควำมแข็งแกร่งในกำรส่งเสริมกำรส่งออกสินค้ำของมำเลเซียที่มี greater impact  ส่วน
กรณีที่รำคำสินค้ำโภคภัณฑ์ในตลำดโลกอ่อนตัวลงนั้น ที่ประชุมได้ยกตัวอย่ำงอุตสำหกรรมน้ ำมันปำล์มที่
จะต้องก้ำวไปผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีเพ่ิมมูลค่ำมำกขึ้นโดยเฉพำะ oleo-chemicals, nutraceuticals และผลิตภัณฑ์
ยำ  ทั้งนี้ สิ่งจูงใจ (incentives) ของภำครัฐบำลจะให้ควำมช่วยเหลือบริษัทให้ด ำเนินกิจกรรมปลำยน้ ำมำกขึ้น 
ภำคบริกำรโดยเฉพำะท่องเที่ยวซึ่งได้รับกำรคำดหมำยว่ำจะช่วยสนับสนุนกำรส่งออกและมำตรกำรที่จะอ ำนวย
ควำมสะดวกแก่ภำคกำรท่องเที่ยว (ซึ่งช่วยสนับสนุนต่อกำรส่งออกถึง 130 พันล้ำนริงกิต) 
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คณะกรรมการพัฒนาการอุตสาหกรรมก่อสร้างคาดประสิทธิภาพการผลิตเพิ่ม 2.5 เท่า 
 

คณะกรรมกำรพัฒนำกำรอุตสำหกรรมก่อสร้ำง (Construction Industry Development Board : 
CIDB) คำดประสิทธิภำพกำรผลิตจะเพ่ิม 2.5 เท่ำเมื่อมีกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย Construction Industry 
Transformation Programme (CITP) 

 
Datuk Seri Judin Abdul Karim, CEO กล่ำวว่ำ  ระบบกำรก่อสร้ำงอำคำรอุตสำหกรรม (IBS) ซึ่ง

เป็นหนึ่งตัวหลักในกำรขับเคลื่อนแผนงำน CITP  ได้รับกำรคำดหมำยว่ำ จะให้ผลกระทบเชิงบวกอย่ำงมำกที่จะ
ท ำให้บรรลุเป้ำหมำยที่วำงไว้   แม้ว่ำระบบ IBS จะเพ่ิมต้นทุนเล็กน้อยแต่ก็ท ำให้ลดกำรใช้แรงงำนลงถึง 50% 
ในทุกโครงกำร 

 
ปัจจุบัน มีแรงงำนต่ำงชำติในมำเลเซียมำกเกินไป (มำเลเซียมีแรงงำนต่ำงชำติทั่วประเทศใน

อุตสำหกรรมก่อสร้ำงทั้งหมด 470,000 คน) ในอุตสำหกรรมก่อสร้ำงและ CIDB มีควำมกังวลเนื่องจำกจะ
กระทบต่อประเทศ โดยกำรจ้ำงแรงงำนต่ำงชำติส่งผลให้ต้นทุนที่เกี่ยวข้องเพ่ิมขึ้นรวมทั้งต้นทุนด้ำนควำม
ปลอดภัยและกำรดูแลรักษำสุขภำพ  

 
CIDB ได้เสนอให้รัฐบำลมำเลเซียก ำหนดให้โครงกำรก่อสร้ำงของภำคเอกชนต้องใช้ระบบ IBS อย่ำง

น้อย 50%  ทั้งนี้ ในปี 2558  คำดว่ำ อุตสำหกรรมก่อสร้ำงจะรักษำกำรเติบโตได้ 2 digit จำกกำรขับเคลื่อน
ของโครงกำรก่อสร้ำงขนำดใหญ่เมื่อปีที่ผ่ำนมำที่มีมูลค่ำ 160 พันล้ำนริงกิต โดยอุตสำหกรรมก่อสร้ำงคิดเป็น
สัดส่วน 4% ของ GDP และคำดว่ำจะเพ่ิมเป็น 5.5% ภำยในปี 2563 (2020)  อนึ่ง อุตสำหกรรมก่อสร้ำง
สร้ำงโอกำสกำรจ้ำงงำน 1,2 ล้ำนคน คิดเป็น 5.5% ของก ำลังแรงงำนทั้งหมดของมำเลเซีย  และ 75% ของ
ก ำลังแรงงำนในอุตสำหกรรมก่อสร้ำงเป็นชำวมำเลเซีย 
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ยอดขายรถยนต์ในเดือนสิงหาคมเพิ่มข้ึน 4.5% 
  

“ยอดขำยรถยนต์ทั้งหมดในเดือนสิงหำคม 2558 อยู่ที่ 53,452 คัน เพ่ิมขึ้น 4.5% เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดี ยวกันของปีก่อน”  แหล่ งข่ำวจำกสมำคมยำนยนต์ของมำเลเซีย  (Malaysian Automotive 
Association : MAA) กล่ำว  

  
อย่ำงไรก็ตำม ยอดขำยรถยนต์ในเดือนสิงหำคม 2558 ลดลงจำกเดือนกรกฎำคม 2558  ถึง 8.9% 

เนื่องจำกควำมไม่แน่นนอนทำงธุรกิจจำกกำรอ่อนค่ำของเงินริงกิตรวมกันสถำนกำรณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังอึมครึม  
ผู้บริโภคยังระมัดระวังกำรใช้จ่ำยหำกต้องเงินจ ำนวนมำก  
  
 ทั้งนี้ ยอดขำยรถยนต์โดยสำรส่วนบุคคลในเดือนสิงหำคมเพ่ิมขึ้นเป็น 47,302 จำก 44,898 คันใน
เดือนสิงหำคม 2557   ส่วนรถยนต์เพ่ือกำรพำณิชย์ได้ลดลงเป็น 6,150 คันจำก 6,228 คัน   ขณะที่
จ ำนวนยอดผลิตรถยนต์ได้เพ่ิมเป็น 49,335 คันในเดือนสิงหำคม 2558 เมื่อเทียบกับ 43,784 คันในเดือน
สิงหำคม 2557  โดยยอดผลิตรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในเดือนสิงหำคม 2558 ได้เพ่ิมเป็น 44,812 คันจำก 
39,847 คัน ส่วนยอดผลิตรถยนต์เพ่ือกำรพำณิชย์ในเดือนสิงหำคม 2558 ได้เพ่ิมเป็น 4,523 คันจำก 
3,937 คันในเดือนสิงหำคม 2557 
 
 อนึ่ง MAA คำดว่ำ ยอดขำยรถยนต์ในเดือนกันยำยน 2558 จะยังทรงตัวเช่นเดียวกันกับเดือน
สิงหำคมจำกกำรจัดรำยกำรส่งเสริมกำรขำยของค่ำยรถยนต์ต่ำงๆ 
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รัฐบาลมาเลเซียออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
 

 รัฐบำลมำเลเซียได้ออกมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งรวมถึงกำรขอให้บริษัทของมำเลเซียและบริษัท
ต่ำงชำติส่งผลก ำไรกลับมำเลเซียและลงทุนในมำเลเซีย  และรื้อฟ้ืนบริษัท ValueCap Sdn.Bhd. ด้วยกำรอัด
ฉีดเงินจ ำนวน 20 พันล้ำนริงกิตเพ่ือส่งเสริมหุ้นที่ underperform  
 
 ส่วนมำตรกำรอ่ืนๆ เช่น กำรปรับโครงสร้ำงธุรกิจและปรับโครงสร้ำงหนี้เงินกูข้องผู้ประกอบกำร SMEs  
และกำรสร้ำงควำมแข็งแกร่งแก่โครงกำรประกันเงินทุน (working capital) ด้วยวงเงินเพ่ิมเติมอีก 2 พันล้ำน
ริงกิตแก่ sectors อ่ืนๆ นอกเหนือจำกวงเงิน 5 พันล้ำนริงกิตส ำหรับธุรกิจบริกำร 
 
 ในกำรประกำศมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจเพ่ือรับมือกำรพัฒนำเศรษฐกิจในปัจจุบันและสถำนกำรณ์
กำรเงิน  นำยกรัฐมนตรีมำเลเซียยังได้กล่ำวต่อไปว่ำ กำรยกเว้นภำษีน ำเข้ำส ำหรับสินค้ำจ ำนวน 90 tariff line 
ซึ่งครอบคลุมวัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ด้ำนวิจัยที่ใช้ในภำคอุตสำหกรรมจนกว่ำเศรษฐกิจโลกจะฟ้ืนตัว 
นอกเหนือจำกสินค้ำจ ำนวน 319 tariff line ที่ได้ยกเว้นกำรเก็บภำษีน ำเข้ำแล้ว ผู้ผลิตในภำคอุตสำหกรรม
รำว 900 บริษัทจะได้ประโยชน์ในกำรประหยัดต้นทุนต่อปีระหว่ำง 100,000-500,000 ริงกิต  ทั้งนี้ ใน
กำรกระตุ้นกำรลงทุนภำยในประเทศและกำรลงทุนของต่ำงชำติ  กองทุน Domestic Investment Strategic 
Fund จะได้รับกำรจัดสรรเงินทุนต่อเนื่องเพ่ิมเติมอีก 1 ล้ำนริงกิตในช่วงแผนพัฒนำฯฉบับที่ 11 
 
 มำตรกำรเพิ่มเติมจะมีกำรประกำศในวันที่ 23 ตุลำคมเมื่อมีกำรพิจำรณำงบประมำณปี 2559 
ผู้ประกอบกำร SMEs สำมำรถที่จะยื่นขอปรับโครงสร้ำงธุรกิจและปรับโครงสร้ำงหนี้จำกสถำบันกำรเงินหรือ
โครงกำรประกันเครดิตของธนำคำรกลำงมำเลเซีย  (Credit Guarantee Scheme) หำกจ ำเป็น  ส่วนกำร
จัดสรรเงินทุนของ Domestic Investment Strategic Fund นั้นมีจุดมุ่งหมำยเพ่ือเร่งรัดให้บริษัทท้องถิ่น
ปรับเปลี่ยนไปสู่อุตสำหกรรมที่มีมูลค่ำเพ่ิมสูง  เทคโนโลยีสูง  ใช้ควำมรู้อย่ำงเข้มข้น และนวัตกรรม  ส่วน
มำตรกำรในระยะกลำงที่พิจำรณำรวมถึงกำรชะลอกำรพ่ึงพำแรงงำนต่ำงชำติเนื่องจำกท ำให้มีกำรไหลออกของ
เงินตรำถึง 28 พันล้ำนริงกิตในปี 2557 และเป็นอุปสรรคต่ออัตรำกำรเติบโตของค่ำจ้ำงแรงงำนท้องถิ่น 
 
 ทั้งนี้ รัฐบำลจะน ำมำตรกำรเพ่ือเพ่ิมรำยได้และสวัสดิกำรแก่ครัวเรือนที่มีสัดส่วน 40% ที่มีรำยได้ต่ ำ  
ทั้งนี้แม้ว่ำรัฐบำลจะออกมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ รัฐบำลก็ยังคงท่ีจะยึดมั่นกับกำรขำดดุลกำรคลังไว้ที่ 3.2% 
ของ GDP ในปี 2558  
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มาเลเซียควรจะลดภาษีเงินได้นิติบุคคลลงเหลือ 20% 
 

  “รัฐบำลมำเลเซียควรลดภำษีเงินได้นิติบุคคลและภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำลงเหลือ 20% เพ่ือสร้ำง
บรรยำกำศทำงธุรกิจ” แหล่งข้อมูลจำก Deloitte Tax Services ระบ ุ
 
 นำย Yee Wing Peng, Managing Director กล่ำวว่ำ อัตรำภำษีทั้ งสองที่สู งถึง 25% ท ำให้ไม่
สำมำรถแข่งขันกับประเทศเพ่ือนบ้ำนได้  กำรลดอัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคลลงจะดึงดูดกำรลงทุนโดยตรงจำก
ต่ำงประเทศมำกขึ้น  โดยตนต้องกำรเห็นอัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคลลดลงเหลือ 20% ภำยใน 3 ปีข้ำงหน้ำ 
รวมทั้งลดภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำลงเหลือ 20% เพ่ือดึงดูดชำวมำเลเซียที่มีควำมสำมำรถในต่ำงประเทศให้
กลับมำท ำงำนภำยในประเทศและรักษำคนมำเลเซียไม่ให้ออกไปท ำงำนต่ำงประเทศ   
 
 ทั้งนี้ ประเด็นเรื่องภำษีควรเป็นเป้ำหนึ่งระหว่ำงกำรพิจำรณำงบประมำณประจ ำปี 2016 ในเดือน
กันยำยน ศกนี้  นอกจำกนี้ ตนก็คำดว่ำ ในกำรพิจำรณำงบประมำณดังกล่ำว ภำครัฐจะได้มีกำรพิจำรณำ
สิ่งจูงใจ (incentives) เพ่ือกระตุ้นให้บริษัทมำเลเซียส่งออกสินค้ำและบริกำรไปประเทศเพ่ือนบ้ำน เช่น บริกำร
กำรศึกษำ 
 
 Dr.Subramanian Pillay จำก Taylor’s Business School กล่ำวว่ำ ปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังกำรตกลง
ของค่ำเงินริงกิตก็คือ กำรตกต่ ำของรำคำสินค้ำโภคภัณฑ์  เศรษฐกิจจีนที่สั่นสะเทือน และปัญหำกำรเมือง
ภำยในประเทศ 
 

ที่มำ : Bernama 
14 กันยำยน 2558 

 


