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มาเลเซียสามารถถอนตัวจาก TPPA ได้หากรู้สึกไม่สบายใจ 
 

มำเลเซียสำมำรถถอนตัวจำก TPPA เมื่อใดก็ได้แม้กระทั่งเมื่อมีกำรปฏิบัติตำมข้อตกลง TPPA (Trans-
Pacific Partnership Agreement) หำกรู้สึกไม่สบำยใจ  

 
Datuk Seri Mustapa Mohamed รัฐมนตรีกระทรวงกำรค้ำระหว่ำงประเทศและอุตสำหกรรมกล่ำว

ว่ำ  หำกมำเลเซียต้องกำรถอนตัวออกจำก TPPA ก็จะไม่มีบทลงโทษใดๆเน่ืองจำกกำรเข้ำร่วม TPPA เป็นไป
ตำมควำมสมัครใจ  แต่หำกมำเลเซียถอนตัวจำก TPPA ก็จะท ำให้มำเลเซียมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
น้อยลงเมื่อเทียบกับประเทศสมำชิกอื่นๆในควำมตกลงฯ  โดยที่ประชุมรัฐสภำของมำเลเซียจะมีกำรพิจำรณำ 
TPPA ในเร็วๆน้ี และจะใช้เวลำรำว 3 เดือนก่อนที่จะติดสินใจว่ำมำเลเซียจะลงนำมในควำมตกลงฯ น้ีหรือไม่  
หำกมำเลเซียลงนำมควำมตกลงฯ ก็จะใช้ระยะเวลำเตรียมกำรเพื่อให้สัตยำบันรำว 2 ปี เพื่อปรับปรุงกฎหมำย/
กฎระเบียบต่ำงๆเพื่อปฏิบัติตำมควำมตกลงฯ  ส่วนเน้ือหำของ TPPA จะเปิดเผยต่อสำธำรณะในอีก 2 -3 
สัปดำห์ข้ำงหน้ำเพื่อสร้ำงควำมโปร่งใสและผู้เกี่ยวข้อง 

 
Datuk Seri Mustapa Mohamed ได้สร้ำงควำมมั่นใจว่ำ ในกำรปฏิบัติตำม TPPA จะไม่มีสินค้ำที่

ไม่ได้ผ่ำนกำรรับรองเข้ำมำยังมำเลเซีย  มำเลเซียมีนโยบำยและ SIRIM ก็จะสร้ำงควำมมั่นใจว่ำสินค้ำที่น ำเข้ำ
มำยังมำเลเซียได้รับกำรรับรองแล้ว  ส่วนในประเด็นเรื่องยำน้ัน  TPPA ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อรำคำยำเน่ืองจำก
มำเลเซียได้คงนโยบำยที่มีอยู่เกี่ยวกับเร่ืองน้ีไว้ซึ่งจะค่อยๆปรับให้สอดคล้องกับควำมตกลงฯ ทั้งน้ี สิทธิบัตรมี
อำยุ 20 ปี และให้กำรคุ้มครองนโยบำยที่มีอยู่ ขณะที่กลุ่มยำที่เป็น  nonchemical-based drugs ก็จะมี 
data exclusive กำรคุ้มครอง 5 ปี    ในอนำคต biological-based drug จะน ำไปไว้ภำยใต้นโยบำย 
conventional medicines policy  ซึ่งจะไม่อยู่ภำยใต้ TPPA   ทั้งน้ี TPPA ไม่ได้เปลี่ยนแปลงนโยบำย
แห่งชำติที่จะท ำให้กำรเข้ำถึง generic drug ที่ได้รับกำรยกเว้นในกรณีฉุกเฉิน และมำเลเซียก็ประสบ
ควำมส ำเร็จในกำรเจรจำที่มีกำรคุ้มครองยำซึ่งสอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำล  ส่วน ประเด็นเร่ือง 
government-linked companies น้ัน หน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้องที่บริหำรจัดกำรกองทุนสำธำรณะ เช่น 
Employees Provident Fund, Permodalan Nasional Bhd. และ Khazanah Nasional Bhd. ก็ได้รับ
กำรยกเว้นจำก TPPA 

 
ที่มำ : Bernama 

17 ตุลำคม 2558 
 



 
คาด การเติบโตของธุรกิจค้าปลีกจะชะลอตัวในไตรมาสแรกของปีหน้า 

 
กำรเติบโตของธุรกิจค้ำปลีกท้องถิ่นได้รับกำรคำดหมำยว่ำ จะชะลอตัวในไตรมำสแรกของปี 2559 

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกับปี 2558  เน่ืองจำกกำรเก็บภำษีสินค้ำและบริกำร (GST) และควำมรู้สึกของผู้บริโภค 
 
Datuk Retail Chain Association ประธำนของ Malaysia Retail Association กล่ำวว่ำ กำรเติบโต

ของธุรกิจค้ำปลีกของมำเลเซียในไตรมำสแรกของปี 2558 น้ีเป็นสิ่งที่ดีเพรำะมำเลเซียได้เก็บภำษี FST ในไตร
มำสที่ 2  ส่วนกำรเติบโตของธุรกิจค้ำปลีกในไตรมำสแรกของปี 2559 แม้จะได้รับกำรสนับสนุนจำกช่วง
เทศกำลตรุษจีน อย่ำงไรก็ตำม ทุกๆสิ่งจะขึ้นอยู่กับ GST ดังน้ันจึงไม่คิดว่ำ ในไตรมำสแรกของปี 2559  ธุรกิจ
ค้ำปลีกจะดีเน่ืองจำกเพิ่งจะเริ่มต้นปี 

  
ข้อมูลจำก Retail Group Malaysia Retail Industry Report ในเดือนสิงหำคม ระบุว่ำ  ธุรกิจค้ำ

ปลีกท้องถิ่นขยำยตัว 4.6% ในไตรมำสแรกของปี 2558   ซึ่งเป็นผลจำกกำรเร่งซื้อสินค้ำของผู้บริโภคเพื่อ
หลีกเลี่ยงกำรเก็บภำษี GST ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 1 เมษำยน 2558  ส่วนในไตรมำส 2 ของปี 2558  
ธุรกิจค้ำปลีกหดตัวลง -11.9% 

 
นำย Rechard Chan  อดีตประธำน Malaysian Association for Shopping and High-Rise 

Complex Management กล่ำวว่ำ ตนยังมองธุรกิจค้ำปลีกในช่วงไตรมำสแรกของปีหน้ำไม่ค่อยดีนัก  กำร
เติบโตของธุรกิจค้ำปลีกในแถบ Klang Valley จะชะลอตัวเน่ืองจำกกำรแข่งขัน แต่เชื่อว่ำธุรกิจค้ำปลีกในรัฐ
อื่นๆที่ดีกว่ำ 

 
อน่ึง ในเดือนกรกฎำคม 2558  Malaysia Retailers Association  ได้คำดกำรณ์ว่ำ กำรเติบโตของ

ธุรกิจค้ำปลีกในปี 2558 จะปรับลดลงเหลือ 4% (จำกเดิมที่คำดไว้ 4.9%) เน่ืองจำกผู้บริโภคชะลอกำร
จับจ่ำยใช้สอยจำกต้นทุนค่ำครองชีพที่สูงขึ้น กำรอ่อนค่ำของเงินริงกิต และต้นทุนกำรท ำธุรกิจเพิ่มขึ้น 

 
ที่มำ : The Star 

20 ตุลำคม 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยอดขายรถยนต์ในมาเลเซียในเดือนกันยายนเพ่ิมข้ึน 7% 
 

  “ยอดขำยรถยนต์ทั้งหมดในเดือนกันยำยน 2558 ของมำเลเซีย อยู่ที่  51 ,106 คัน ขยำยตัว
เพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบกับเดือนสิงหำคม 2558 ซึ่งอยู่ที่  47 ,771 คัน”  แหล่งข่ำวจำก Malaysian 
Automotive Association (MAA) กล่ำว 

 
ขณะที่ยอดขำยในช่วง 9 เดือนแรก (มกรำคม-กันยำยน) ของปี 2558 อยู่ที่ 485,388 คัน ลดลง 

-1.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  เน่ืองจำกควำมไม่แน่นอนทำงธุรกิจที่ยังคงต่อเน่ืองจำกกำรอ่อน
ค่ำของเงินริงกิตและเศรษฐกิจที่ยังคลุมเครือ   ส่วนควำมรู้สึกของผู้บริโภคยังคงอ่อนแอ 
 
 อน่ึง MAA คำดว่ำ ยอดขำยรถยนต์ในเดือนตุลำคม 2558 จะยังคงทรงตัวในระดับเดียวกันกับเดือน
กันยำยนจำกกำรด ำเนินกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยอย่ำงต่อเน่ือง 
 

ที่มำ : Bernama 
19 ตุลำคม 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาเลเซียจะยังคงดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 
 

มำเลเซียจะยังสำมำรถดึงดูดกำรลงทุนโดยตรงที่จ ำเป็นเข้ำมำยังประเทศทั้งที่มำเลเซียเผชิญกับควำม
ท้ำทำยทำงเศรษฐกิจจำกกำรที่พื้นฐำนทำงเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง  

 
Datuk Seri Mustapa รัฐมนตรีกระทรวงกำรค้ำระหว่ำงประเทศและอุตสำหกรรมกล่ำวว่ำ มำเลเซีย

ยังคงรับกำรลงทุนใหม่ๆและแม้จะมีกำรปรับเปลี่ยนกำรด ำเนินกำรในประเทศ  โดยในช่วง 7 เดือนแรกของปีน้ี
โครงกำรลงทุนในภำคอุตสำหกรรมที่ได้รับอนุมัติมีจ ำนวนทั้งสิ้น 453 โครงกำรรวมมูลค่ำกำรลงทุน 53.5 
พันล้ำนริงกิตเทียบกับมูลค่ำ 51.8 พันล้ำนริงกิตในช่วงเดียวกันของปีก่อน    

 
รัฐบำลยังได้ตกลงให้มีกำรลดหย่อนกำรลงทุนเพิ่มเติมพิเศษ (special reinvestment allowance : 

RA) เป็นเวลำ 3 ปีแก่บริษัทที่ลงทุนในภำคอุตสำหกรรมและเกษตรกรรมบำงประเภท  โดย RA เทียบเท่ำกับ
กำรลดหย่อนค่ำใช้จ่ำยทุน (capital expenditure)  60% ที่เกิดขึ้นและสำมำรถชดเชยได้ 70% ของรำยได้
พึงประเมิน  ซึ่งสิ่งจูงใจดังกล่ำวจะมีผลบังคับใช้ในปีประเมินภำษี 2559-2561 

 
ที่มำ : Bernama 

 23 ตุลำคม 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งานก่อสร้างในช่วงคร่ึงปีแรกของปีนี้ของมาเลเซียขยายตัว 
 

มูลค่ำงำนก่อสร้ำงทั้งหมดที่แล้วเสร็จในช่วงคร่ึงปีแรกของปีน้ีของมำเลเซียอยู่ที่ 56 พันล้ำนริงกิต 
ขยำยตัวเพิ่มขึ้น 11.6% ด้วยจ ำนวน 20,056 โครงกำรเทียบกับ 19,649 โครงกำรรวมมูลค่ำ 50 พันล้ำน
ริงกิตในช่วงเดียวกันของปีก่อน 

 
ภำคก่อสร้ำงที่ไม่ใช่ที่อยู่อำศัยมีสัดส่วน 34.7% ของมูลค่ำงำนก่อสร้ำงทั้งหมด รองลงมำคือ 

วิศวกรรมโยธำ  งำนก่อสร้ำงที่พักอำศัยและงำนก่อสร้ำงพิเศษ  โดยงำนก่อสร้ำงจำกภำคเอกชนมีสัดส่วนถึง 
67.7% ในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2558  มูลค่ำเพิ่มของงำนก่อสร้ำงขยำยตัวปำนกลำงที่ 7.7% ในช่วงคร่ึงปี
แรกของน้ีเทียบกับ 14.5% ในช่วงเดียวกันของปีก่อนจำกกำรชะลอตัวของวิศวกรรมโยธำและกำรก่อสร้ำงที่
อยู่อำศัย     กลุ่มที่มีส่วนแบ่งสูงสุดคือ กำรก่อสร้ำงที่อยู่อำศัย (27.7%) รองลงมำคือ วิศวกรรมโยธำ  กำร
ก่อสร้ำงที่ไม่ใช่ที่อยู่อำศัย  และกำรก่อสร้ำงพิเศษ  

 
กระทรวงกำรคลังคำดว่ำ ภำคก่อสร้ำงจะขยำยตัวรำว 8.8% ในปี 2558  ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบ

กับปี 2557 ซึ่งอยู่ที่ 11.8%   ทั้งน้ี ในช่วงคร่ึงปีแรกของปีน้ี  ภำคก่อสร้ำงที่อยู่อำศัยขยำยตัวปำนกลำงที่ 
9.8%  เทียบกับ 22.1% ในช่วงเดียวกันของปีก่อนเน่ืองจำกกำรอนุมัติที่อยู่อำศัยลดลงสะท้อนให้เห็นกำร
ระมัดระวังของนักพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ท่ำมกลำงควำมท้ำทำยทำงเศรษฐกิจ  ขณะที่ ภำคเหมืองแร่ในช่วง
คร่ึงปีแรกของปีน้ีขยำยตัว 7.8%  เทียบกับ 1% ในช่วงเดียวกันของปีก่อนจำกกำรขับเคลื่อนของผลผลิต
น้ ำมันดิบที่เพิ่มขึ้นซึ่งไปชดเชยกำรผลิตแก๊สธรรมชำติที่ลดลง  อย่ำงไรก็ตำม กำรด ำเนินกำรผลิตจะยังคง
เป็นไปอย่ำงต่อเน่ืองแม้รำคำน้ ำมันดิบจำกอ่อนตัวลง  ดังน้ันจึงคำดว่ำ ปริมำณกำรผลิตน้ ำมันดิบจะขยำยตัว 
4.5% โดยอยู่ที่ปริมำณ 630,000 บำเรล/วันในปี 2558 จำก 602,815 บำเรลในปี 2557   ส่วน
ปริมำณกำรผลิตแก๊สธรรมชำติอยู่ที่ 6,155 ล้ำนคิวบิกฟุต/วัน ขยำยตัวลดลง 1.5%  ในช่วง 8 เดือนแรกของ
ปีน้ี อย่ำงไรก็ตำม คำดว่ำในปี 2558 ปริมำณกำรผลิตแก๊สธรรมชำติจะอยู่ที่ 6,420 คิวบิกฟุต เพิ่มขึ้น 1.4% 
ดังน้ัน มูลค่ำเพิ่มของภำคเหมืองแร่คำดว่ำจะโต 3.5% ในปี 2558 จำกกำรเพิ่มขึ้นของกำรผลิตน้ ำมันดิบและ
แก๊สธรรมชำติ 

 
ที่มำ : Bernama 

23 ตุลำคม 2558 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายได้ประชาชาติต่อหัวเบื้องต้นของมาเลเซียคาดว่าจะเพ่ิมข้ึน 5.6% ในปี 2559 
  

รำยได้ประชำชำติต่อหัวเบื้องต้น (nominal Gross National Income : GNI) ของมำเลเซียคำดว่ำจะ
เพิ่มขึ้น 5.6% ในปี 2559 เป็น 38,438 ริงกิต จำก 36,397 ริงกิตในปี 2558 

 
GDP ในปี 2559 คำดว่ำจะยังทรงตัวโดยอัตรำกำรเติบโตของ GDP จะอยู่ระหว่ำง 4.5-5% จำกกำร

ขับเคลื่อนของอุปสงค์ภำยในประเทศ  กำรใช้จ่ำยของภำคเอกชนจะยังเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของกำรเติบโต
ด้วยกำรบริโภคภำคเอกชนและกำรลงทุนภำคเอกชนคำดว่ำจะโต 6.4% และ 6.7% ตำมล ำดับ 

  
แม้ค่ำเงินริงกิตจะอ่อนตัว แต่ก็คำดว่ำอัตรำเงินเฟ้อจะยังอยู่รำว 2-3% ในปี 2559 จำกกำรอ่อนตัว

ของน้ ำมัน  
 
ในช่วง 8 เดือนแรกของปีน้ี อัตรำเงินเฟ้ออยู่ที่ 1.9% ลดลงจำก 3.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ

ปีก่อน ทั้งน้ีรัฐบำลคำดว่ำกำรขำดดุลกำรคลังจะลดลงเป็น 3.1% ของ GDP ในปี 2559 เทียบกับ 3.2% ใน
ปี 2558  
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