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การยกเลิกใบอนุญาตน าเข้ารถยนต์มือสองส่งผลกระทบต่อรายรับของรัฐบาลมาเลเซีย 

 
 นโยบำยของรัฐบำลมำเลเซียที่จะยกเลิกกำรออกใบอนุญำตน ำเข้ำ (approved permit : AP) รถยนต์
มือสองจะส่งผลกระทบต่อผู้น ำเข้ำรถยนต์มือสองและรำยรับของรัฐบำล 
 
 Datuk Zainuddin Abd Rahman ป ร ะ ธ ำ น ข อ ง  Malay Vehicle Importers and Traders 
Association of Malaysia (Pekema) กล่ำวว่ำ ในกำรทบทวนนโยบำยรถยนต์แห่งชำติปี 2553  ระบบ AP 
ส ำหรับกำรน ำเข้ำรถยนต์มือสองรวมทั้งรถยนต์เพ่ือกำรพำณิชย์ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล และรถจักรยำนยนต์จะ
สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวำคม 2558  นั่นหมำยควำมว่ำ มำเลเซียจะไม่อนุญำตให้น ำเข้ำรถยนต์มือสองอีกต่อไป
ภำยหลังจำกปี 2558  ซึ่งกำรยกเลิกนโยบำยดังกล่ำวจะท ำให้ผู้ประกอบกำรโดยเฉพำะชำวภูมิบุตรสูญเสีย
แหล่งรำยได้   ประเด็นเรื่องนี้ไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับผู้น ำเข้ำเท่ำนั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อระบบทั้งหมดรวมทั้ง 
car workshop และอ่ืนๆ  ทั้งนี้ สมำชิกของ Pekema  ได้จ่ำยเงินทั้งสิ้นจ ำนวน 3 พันล้ำนริงกิตที่ครอบคลุม
ทั้งภำษีน ำเข้ำและภำษีสรรพสำมิตให้แก่รัฐบำล รวมถึงภำษีเงินได้นิติบุคคลและภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ
ทั้งหมดถึง 5 พันล้ำนริงกิต 
 
 ก่อนหน้ำนั้น กระทรวงกำรค้ำระหว่ำงประเทศและอุตสำหกรรม (MITI) ได้กล่ำวว่ำ จะยังคงนโยบำย
กำรออกใบอนุญำตน ำเข้ำแก่รถยนต์มือสอง  กำรยกเลิกนโยบำยดังกล่ำวอยู่ในระหว่ำงกำรทบทวนและเป็น
เรื่องซับซ้อน 
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FINAS แสวงหาพันธมิตรการร่วมผลิตภาพยนตร์ 
 

 National Film Development Corporation Malaysia (FINAS) จะหำพันธมิตรใหม่ๆในกำรผลิต
ภำพยนต์ร่วมกันในกำรเดินทำงเข้ำร่วม Asia TV Forum and Market (ATF 2015) ในวันที่ 2-4 ธันวำคม 
2558 ณ ประเทศสิงคโปร์ 
 
 Datuk Kamil Othman, Director-General, FINAS  กล่ำวว่ำ  ในงำนดังกล่ำว  จะมีผู้ประกอบกำร
มำกกว่ำ 100 บริษัทที่จะเข้ำร่วมเจรจำธุรกิจเพ่ือเชื่อมโยงธุรกิจระหว่ำงมำเลเซียกับบริษัทต่ำงชำติ  โดยในปีนี้ 
มีบริษัทมำเลเซียจ ำนวน 21 แห่งที่ เข้ำร่วมเดินทำง เช่น บริษัท  Animasia Production Sdn.Bhd., 
Animonsta Studios Sdn.Bhd., Astro, Go ASEAN, Inspidea Sdn.Bhd., Media Prima Bhd., 
Primeworks Studios Sdn.Bhd., Total Sport Asia 
 
 ATF 2015 เป็นงำนเทศกำลอุตสำหกรรมเอนเตอร์เทนเม็นต์ในเอเชีย  ซึ่งจะเป็นสร้ำงโอกำสที่จะ
สร้ำงและร่วมกันผลิต new content โดยเฉพำะภำพยนตร์  แอนิเมชั่น ภำพยนตร์ซีรีส์  สำรคดี เป็นต้น  โดย
ในระหว่ำงกำรเข้ ำร่วมงำน  FINAS จะได้หำรือกับหน่ วยงำน  Media Development Authority of 
Singapore เพ่ือส่งเสริมและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรแลกเปลี่ยน content ระหว่ำงกัน   FINAS คำดว่ำ จะ
สำมำรถดึงดูดพันธมิตรกำรผลิตร่วมกันจำกฝรั่งเศส สเปน เกำหลีใต้ จีน ไต้หวันและญี่ปุ่น  โดยจะมีกำรเสนอ
เงินทุนที่จะให้กำรสนับสนุน โดย FINAS มี “Co-Production Fund” ที่จะให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่
โครงกำรที่ได้รับกำรคัดเลือก (Eligible Project Categories) ที่มีบริษัทของมำเลเซียเข้ำร่วมกำรผลิต (co-
production)  นอจำกนี้ยังมีกำรให้สิ่งจูงใจ (Malaysia Incentive) โดยให้เงินสดคืน (cash debate) 30% 
ของค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิตที่มีคุณสมบัติ (Qualifying Malaysian Production Expenditure)    
 
 FINAS คำดหวังว่ำ ในอีก 2-3 ปีข้ำงหน้ำ อุตสำหกรรม content ของมำเลเซียจะกลำยเป็นผู้เล่นที่
โดดเด่นในภูมิภำคผ่ำนพันธมิตรและกำรผลิตภำพยนตร์ร่วมกัน  ปัจจุบัน FINAS ประสบควำมส ำเร็จในกำร
ร่วมกันผลิตภำพยนตร์กับบริษัทของเนเธอร์แลน์ เยอรมนี ฝรั่งเศส  ญี่ปุ่น  ไอซ์แลนด์ เป็นต้น 
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มาเลเซียติดหนึ่งใน 30 อันดับแรกของโลกในแง่ของกองเรือระหว่างประเทศ 
 

 มำเลเซียเป็นหนึ่งใน 30 อันดับแรกของโลกในแง่ของกองเรือระหว่ำงประเทศด้วยปริมำณขนส่งสินค้ำ 
7.16 ล้ำนตันและพนักงำนในเรือมำกกว่ำ 50,000 คน 
 
 Datuk Seri Liow Tiong Lai รัฐมนตรีกระทรวงกำรขนส่งของมำเลเซียกล่ำวว่ำ  ท่ำเรือ 2 แห่งของ
มำเลเซียติดหนึ่งใน 20 อันดับแรกของโลกที่หนำแน่นที่สุด  มำเลเซียมีจ ำนวนท่ำเรือหลักๆหลำยแห่งส ำหรับ
ด ำเนินกำรค้ำระหว่ำงประเทศด้วยปริมำณกำรขนส่งสินค้ำมำกกว่ำ 500 ล้ำนตัน  โดยช่องแคบมะละกำเป็น
ช่องกำรเดินเรือระหว่ำงประเทศที่ส ำคัญและหนึ่งในเส้นทำงเดินเรือที่หนำแน่นมำกที่สุดในโลกด้วยสัดส่วนที่
มำกกว่ำ 25% ของกำรขนส่งทำงกำรค้ำและจ ำนวนเรือมำกกว่ำ 80,000 ล ำที่เปลี่ยนถ่ำยล ำต่อปี 
 
 มำเลเซียได้รับกำรคัดเลือกอีกครั้งในกำรเข้ำร่วมเป็นสมำชิกในองค์กรกำรขนส่งทำงทะเลระหว่ำง
ประเทศ (International Maritime Organisation : IMO)  Council ส ำหรับปี 2016-2017  โดยนับเป็น
ครั้งที่ 6 ติดต่อกันซึ่งสะท้อนถึงบทบำทของมำเลเซียในด้ำนกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ  อนึ่ง IMO รับผิดชอบ
ในกำรสร้ำงกรอบกำรท ำงำนด้ำนกฎระเบียบส ำหรับกำรเดินเรือระหว่ำงประเทศเพ่ือสร้ำงควำมมั่นใจด้ำนควำม
ปลอดภัย ควำมม่ันคง และกำรเดินเรือที่มีประสิทธิภำพ 
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เศรษฐกิจมาเลเซียยังคงมีเสถียรภาพท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก 
 

 รัฐบำลมำเลเซียได้ด ำเนินมำตรกำรหลำยอย่ำงเพ่ือสร้ำงควำมยืดหยุ่นทำงเศรษฐกิจที่จะต้องเผชิญ
ท่ำมกลำงควำมไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก 
 
 แหล่งข่ำวจำกกระทรวงกำรคลังกล่ำวว่ำ  ในบรรดำมำตรกำรที่รัฐบำลด ำเนินกำรได้แก่ กำรปฏิรูป
เศรษฐกิจให้มีควำมหลำกหลำยมำกขึ้นและมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ขณะเดียวกันก็ลดกำรพึ่งพำสินค้ำ
โภคภัณฑ์ซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนเพียง 18% ของ GDP  ส่วนธนำคำรกลำงมำเลเซียและคณะกรรมกำรตลำด
หลักทรัพย์และหน่วยงำนอ่ืนๆก็ด ำเนินข้อริเริ่มต่ำงๆที่จะพัฒนำตลำดทุน  ตลำดพันธบัตรในท้องถิ่นได้มีกำร
ขยำยตัว 95.3% ของ GDP ในไตรมำส 2 ของปีนี้ เทียบกับ 73.3% ของ GDP ในปี 2553   โดยตลำด
พันธบัตรของมำเลเซียเป็นหนึ่งในตลำดพันธบัตรที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียรองจำกเกำหลีใต้และญี่ปุ่น   ตลำด
พันธบัตรเงินริงกิตได้ช่วยสร้ำงควำมมั่นใจโอกำสควำมเสี่ยงต่อกำรเคลื่อนไหวของสกุลเงินว่ำจะอยู่ในระดับต่ ำ
ทีสุ่ด 
 
 ในกำรบริหำรจัดกำรกำรเคลื่อนไหวของเงินริงกิตประจ ำวัน รัฐบำลได้เฝ้ำติดตำมรำยละเอียดปริมำณ
และรูปแบบกำรไหลออกของเงินริงกิตอย่ำงสม่ ำเสมอและพยำยำมลดผลกระทบต่อกำรไหลออกของมูลค่ำเงิน
ริงกิต  ทั้งนี้ในปีงบประมำณ 2559  ได้มีกำรออกมำตรกำรอย่ำงบูรณำกำรหลำยอย่ำงอย่ำงเพ่ือช่วยลดภำระ
ค่ำครองชีพของผู้มีรำยได้น้อย เช่น กำรยกเว้นภำษี GST ผลิตภัณฑ์ยำทุกประเภท  อำหำรและนมทำรกบำง
ประเภท และสินค้ำน ำเข้ำบำงประเทศ  เป็นต้น  อย่ำงไรก็ตำม กำรลดลงของค่ำเงินริงกิตที่มำกและยืดยำวจะ
ส่งผลกระทบต่อกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของมำเลเซีย  แม้จะคำดว่ำเศรษฐกิจโลกจะเติบโตในระดับปำนกลำง 
แต่กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของมำเลเซียก็อำจได้รับผลกระทบหำกกำรเติบโตของเศรษฐกิจโลกช้ำกว่ำที่
คำดกำรณ์ไว้ 
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คาด การด าเนินธุรกิจในไตรมาสที่ 4 ของปีนี้จะชะลอตัว 

 
กำรด ำเนินธุรกิจในไตรมำสที่ 4 ของปีนี้คำดว่ำ จะชะลอตัว จำกตัวเลขดัชนีควำมเชื่อมั่นที่ -0.8% 

เทียบกับ +2.2% ในไตรมำสที่ 3  โดยดัชนีควำมเชื่อมั่นได้สรุปควำมเห็นโดยรวมต่อสถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจ
ในระยะสั้นในสำขำต่ำงๆในมำเลเซีย 

 
แหล่งข่ำวจำก Department of Statistics กล่ำวว่ำ  กำรด ำเนินธุรกิจในสำขำต่ำงๆได้ชี้ให้เห็นว่ำ 

ภำคอุตสำหกรรมและบริกำรคำดว่ำจะเติบโตในไตรมำสที่ 4 ด้วยดัชนีควำมเชื่อมั่น +1.4% และ +1.2% 
ตำมล ำดับ  อย่ำงไรก็ตำม ภำคค้ำส่งค้ำปลีก และก่อสร้ำงคำดว่ำ ดัชนีควำมเชื่อมั่นจะหดตัวลง -13.2% และ  
-2.9% ตำมล ำดับ  ทั้งนี้ 29.5% คำดว่ำ รำยรับเบื้องต้นจะเพ่ิมขึ้น  25% คำดว่ำรำยรับจะลดลง และ 
45.5% คำดว่ำรำยรับจะไม่เปลี่ยนแปลง 
 
 ส่วนดัชนีรำคำผู้ผลิตภำยในประเทศ (Domestic Producer Price Index :PPI)  ในเดือนตุลำคม 
2558 ได้เพ่ิมขึ้น 1.7% จำกเดือนกันยำยน 2558  เนื่องจำกกำรเพ่ิมขึ้นของดัชนีผลผลิตภำยในประเทศ 
(เช่น ดัชนีกำรผลิตด้ำนเกษตรกรรม ป่ำไม้ ประมง เหมืองแร่ ภำคอุตสำหกรรม ไฟฟ้ำ แก๊สและน้ ำประปำ ) 
และดัชนีรำคำสินค้ำน ำเข้ำที ่+1% และ +0.7% ตำมล ำดับ   อย่ำงไรก็ตำม PPI ของเศรษฐกิจภำยในประเทศ
ในเดือนตุลำคม 2558  ได้ลดลง -2.6%  เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนด้วยดัชนีกำรผลิต
ภำยในประเทศลดลง -4.8% และ ดัชนีรำคำสินค้ำน ำเข้ำเพ่ิมข้ึน +1.8% 
 
 อนึ่ง PPI ของกำรผลิตภำยในประเทศในเดือนตุลำคม 2558  ลดลง -4.8% เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน 
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มูลค่าการส่งออกสินค้าฮาลาลของมาเลเซียในไตรมาส 2 ทะลุ 19.5 พันล้านริงกิต 
 

 
ในไตรมำส 2 ของปี 2558  มูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำฮำลำลอยู่ที่ 19.5 พันล้ำนริงกิต  ขณะที่ในปี 

2557 มำเลเซียส่งออกสินค้ำฮำลำลมูลค่ำ 37.7 พันล้ำนริงกิต 
 
Datuk Seri Dr.Wee Ka Siong รัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี กล่ำวว่ำ ตลำดสินค้ำฮำลำลมี

ขนำดใหญ่มำกและกำรเติบโตของประชำกรมุสลิมก็เป็นไปอย่ำงรวดเร็วโดยคำดว่ำ ประชำกรมุสลิมในโลกจะ
เพ่ิมขึ้นถึง 73% จำก 1.6 พันล้ำนคนในปี 2553 เป็น 2.8 พันล้ำนคนในปี 2593 (2050)  องค์กร
ระหว่ำงประเทศหลำยแห่งและนักธุรกิจต่ำงก ำลังมองเครื่องหมำยฮำลำลของ JAKIM (Department of 
Islamic Development) ของมำเลเซียที่เป็นเครื่องหมำยยอมรับมำตรฐำนและคุณภำพสินค้ำฮำลำล 

 
“ตนสนับสนุนให้ JAKIM ได้เข้ำไปส่งเสริมโลโก้และกำรรับรองฮำลำลในตลำดมำกขึ้นทั้งในตลำด

มำเลเซียและประเทศคู่ค้ำ โดยเฉพำะจีน อินเดียและประเทศในแถบเอเชียตะวันตก  รวมทั้งให้ JAKIM เร่งรัด
ในกำรจัดตั้ง Halal Profession Board ให้เร็วขึ้นเพื่อเป็นฐำนข้อมูลของที่ปรึกษำฮำลำลที่จะให้ค ำแนะแนะแก่
นักธุรกิจเกี่ยวกับขั้นตอนในกำรยื่นขอใบรับรองฮำลำล  และต้องกำรให้นักธุรกิจท ำงำนใกล้ชิดมำกขึ้นกับ
หน่วยงำน Halal Industry Development Corporation (HDC) กับ JAKIM  เพ่ือที่จะพัฒนำฮำลอย่ำง
บูรณำกำรที่เป็นส่วนหนึ่งของ “One Belt, One Road”   Datuk Seri Dr.Wee Ka Siong กล่ำว 

 
Datuk Seri Mustapa Mohamed รัฐมนตรีกระทรวงกำรค้ำระหว่ำงประเทศและอุตสำหกรรมกล่ำว

ว่ำ ในปี 2559  จะเป็นช่วงที่จะส่งเสริมสินค้ำฮำลำลไปสู่ระดับระหว่ำงประเทศมำกขึ้น  และจะมีกำรสร้ำง  
ecosystem ที่ประกอบด้วย JAKIM ธนำคำรและรูปแบบของกำรช่วยเหลือต่ำงๆที่จะช่วยผู้ประกอบกำร 
ฮำลำล ท้องถิ่นในกำรเจำะตลำดต่ำงประเทศ  ทั้งนี้ ญี่ปุ่นและเกำหลีใต้มีควำมสนใจที่ จะเข้ำมำลงทุนใน
อุตสำหกรรมในประเทศอำเซียนมำกข้ึนเนื่องจำกอุปสงค์สินค้ำฮำลำลที่สูง และทั้งสองประเทศก็มีควำมสนใจที่
จะท ำให้มำเลเซียเป็น hub ที่จะเข้ำตลำดเอเชียตะวันตกและกลุ่มประเทศมุสลิมอ่ืนๆ 
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