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ผลผลิตยางธรรมชาติของมาเลเซียในเดือนตุลาคมขยายตัวเพิ่มข้ึน 3.8% 

 
 ผลผลิตยำงธรรมชำติของมำเลเซียในเดือนตุลำคม 2558 อยู่ที่ 70,843 ตัน ขยำยตัวเพิ่มข้ึน 3.8% 
เมื่อเทียบกับเดือนกันยำยน 2558  และผลผลิตยำงธรรมชำติอยู่ที่ 22,791 ตัน ขยำยตัวเพ่ิมขึ้น 47.4%  
เมื่อเทียบกับเดือนตุลำคม 2557  โดยสัดส่วนกำรผลิต 91.8% มำจำกเกษตรกรยำงรำยย่อย 
 
 แหล่งข้อมูลจำก Department of Statistics กล่ำวว่ำ  ในเดือนตุลำคม 2558  มูลค่ำกำรส่งออกยำง
ทั้งหมดอยู่ที่ 55,398 ตัน ลดลง 9.5% เทียบกับเดือนกันยำยน 2558 แต่ถือว่ำเพ่ิมขึ้น 1.3% เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน  โดยกำรส่งออกยำงประเภท SMR  มีสัดส่วนสูงถึง 94.3% 
 
 ในเดือนตุลำคม 2558  มำเลเซียส่งออกยำงธรรมชำติไปจีนมำกที่สุด (51.1%) รองลงมำคือ 
เยอรมนี (12.1%) อิหร่ำน (5.9%) บรำซิล (2.8%)  เกำหลีใต้ (2.6%)  ฝรั่งเศส (2.2%) ตุรกี (2.2%) และ
ไต้หวัน (2%)  ขณะที่มำเลเซียน ำเข้ำยำงธรรมชำติรวม 83 ,925 ตัน ขยำยตัวเพ่ิมขึ้น 3.8% เมื่อเทียบกับ
เดือนกันยำยน 2558   และถือว่ำเพ่ิมขึ้น 9.2% เมื่อเทียบเดือนตุลำคม 2557  โดยมำเลเซียน ำเข้ำน้ ำยำง
ข้นมำกที่สุด (32%) รองลงมำ ได้แก่ ยำงมำตรฐำน (30.8%)  โดยมำเลเซียน ำเข้ำยำงธรรมชำติจำกไทยมำก
ที่สุด (56.1%) รองลงมำคือ เวียดนำม (21.3%) 
 
 ทั้งนี้ มำเลเซียมีกำรบริโภคยำงธรรมชำติภำยในประเทศในเดือนตุลำคม 2558 ที่ 41 ,790 ตัน 
เพ่ิมข้ึน 8% เมื่อเทียบกับเดือนกันยำยน 2558 และเพ่ิมข้ึน 12.3% เมื่อเทียบกับเดือนตุลำคม 2557  โดย
ภำคอุตสำหกรรมที่บริโภคยำงธรรมชำติมำกที่สุดในเดือนตุลำคมคือ อุตสำหกรรมถุงมือยำง (73.6%) ยำง
รถยนต์และท่อยำง (8.3%) และด้ำยยำง (7.3%)  โดยทั้ง 3 อุตสำหกรรม บริโภคยำงธรรมชำติจ ำนวน 
37,277 ตัน (89.2%) ของปริมำณกำรบริโภคยำงธรรมชำติภำยในประเทศในเดือนตุลำคม  ขณะที่สต๊อกยำง
ธรรมชำติเมื่อสิ้นเดือนตุลำคมอยู่ที่ 147,318 ตัน ขยำยตัวเพิ่มข้ึน 7.4% เมื่อเทียบกับเดือนกันยำยน 2558  
และเพ่ิมข้ึน 11.3% เมื่อเทียบกับระดับสต๊อกในช่วงเดียวกันของปีก่อน 
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คาดตลาดอสังหาริมทรัพย์ของมาเลเซียในปีหน้าจะไม่ขยายตัว 
 

 ผู้เชี่ยวชำญด้ำนอสังหำริมทรัพย์เชื่อว่ำ ในปี 2559  ตลำดอสังหำริมทรัพย์ในมำเลเซียจะไม่ขยำยตัว 
แต่จะเริ่มฟ้ืนตัวในปี 2560 และ 2561  โดยคำดว่ำ รำคำอสังหำริมทรัพย์โดยทั่วไปจะลดลง อย่ำงไรก็ตำม 
รำคำอสังหำริมทรัพย์อำจเป็นไปไม่ได้ที่จะตกลงอย่ำงฮวบฮำบเนื่องจำกมีหลำยปัจจัยที่จะขับเคลื่อนรำคำ
อสังหำริมทรัพย์ให้สูงขึ้น เช่น ที่ดินที่หำยำก ควำมรู้สึกของประชำขน ต้นทุนกำรก่อสร้ำง ควำมต้องกำรที่สูง 
และต้นทุนค่ำครองชีพที่สูง 
 
 นำย Siva Shanker, CEO, บริษัท PPC International Sdn.Bhd. กล่ำวถึงกำรคำดกำรณ์สภำพตลำด
อสังหำริมทรัพย์ในปี 2559 ว่ำ ตนเห็นท้องฟ้ำที่มืดครึ้มในช่วง 6 เดือนแรกของปีหน้ำ แต่อย่ำงน้อยท่ีสุดก็เป็น
ข่ำวดีของผู้บริโภคที่จะสำมำรถซื้ออสังหำริมทรัพย์ได้ในรำคำที่ถูกขึ้น  ขณะที่ ผู้เชี่ยวชำญด้ำนอสังหำริมทรัพย์
อ่ืนๆมีควำมเห็นสอดคล้องกันว่ำ ตลำดกำรเช่ำที่พักอำศัยจะได้รับผลกระทบอย่ำงมำกในปีหน้ำ   นักเก็งก ำไร
อสังหำริมทรัพย์จะมีกำรแข่งขันสูงเพื่อเก็บอสังหำริมทรัพย์ไว้และหลีกเลี่ยงกำรผิดนัดช ำระหนี้ 
 
 นำย Gary Chu, CEO บริษัท Smart Financing กระตุ้นให้ภำครัฐผ่อนคลำยควำมเข้มงวดในกำร
ปล่อยสินเชื่อโดยเฉพำะผู้ซื้อบ้ำนหลังแรกและกลุ่มที่มีรำยได้ต่ ำ  ปัจจุบัน ธนำคำรเข้มงวดกำรปล่อยสินค้ำเชื่อ
มำกเกินไปที่ให้แก่กลุ่มผู้มีรำยได้ต่ ำท่ีมีรำยได้ต่ ำกว่ำ 3,0000-5,000 ริงกิต/เดือนในกำรซื้อบ้ำนหลังแรก   
 
 อนึ่ง ปี 2559 จะเป็นปีที่อสังหำริมทรัพย์ถูกขับเคลื่อนจำกผู้ที่ต้องกำรที่อยู่อำศัยจริงๆเนื่องจำกนัก
เก็งก ำไรที่อำจถอนตัวออกจำกตลำด 
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HDC เปิดตัว Halal Datal Pool เป็นครั้งแรกในโลก 
 

 หน่วยงำน Halal Industry Development Corp (HDC)  ได้เปิดตัว “Global Data Halal Pool 
(GDHP) ซึ่งเป็นกำรรวมข้อมูลฮำลำลครั้งแรกในโลก (halal data pool) เพ่ือเชื่อมมำเลเซียกับห่วงโซ่อุปทำน
ฮำลำลระหว่ำงประเทศ 
 
 GDHP จะเป็นกำรน ำและเชื่อมซัพพลำยเออร์ที่ได้รับกำรรับรองฮำลำล ผู้ผลิต ผู้ให้บริกำรสินค้ำ ผู้ซื้อ 
และผู้จัดจ ำหน่ำยในตลำดโลก  Datuk Ahmad Maslan รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
และอุตสำหกรรม (MITI) กล่ำวว่ำ GDHP จะเป็นจุดศูนย์กลำงของกำรควบคุมและกำรเข้ำถึงที่จะเสริมสร้ำง
กำรเจำะตลำดโลกและเป็นแผงส ำหรับกำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน   สิ่งส ำคัญท่ีสุดคือ GDHP จะเป็นพื้นฐำนของ
ข้อมูล กำรวิเครำะหแ์ละกลยุทธ์ที่จ ำเป็นของผู้ผลิต ซัพพลำยเออร์ ผู้ค้ำปลีก และผู้บริโภค 
 
 GDHP เป็นควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำน HDC กับ GS1 (องค์กรที่ไม่แสวงหำผลก ำไรของเบลเยียม
ที่ออกแบบและด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนโลกเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภำพของห่วงโซ่ซัพพลำยและอุปสงค์ของโลก
และสำขำต่ำงๆ)  ได้รับมำตรฐำนจำก BarCodes ไปสู่ eCom (electronic commerce)  
 
 ระบบ GDHP  จะอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเติบโตของสินค้ำและบริกำรฮำลำลโดยกำรสร้ำงโอกำส
ส ำหรับผู้ส่งออกรวมทั้งผู้ประกอบกำร SMEs ผ่ำนกำรเชื่อมโยงกำรรวมข้อมูลฮำลำลที่ตั้งอยู่ใน 34 แห่งทั่วโลก  
ฟอร์แมทมำตรฐำนจะท ำให้ผู้ เป็นเจ้ำของธุรกิจ upload ข้อมูลสินค้ำในรำยละเอียดง่ำยขึ้น รวมทั้ง
ส่วนประกอบ วันหมดอำยุ ขนำดบรรจุภัณฑ์ รำคำและรูปภำพ   
 

ที่มำ : Bernama 
14 ธันวำคม 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บริษัทวิจัยธุรกิจค้าปลีกคาด ยอดค้าปลีกปี 2559 จะยังอ่อนแอ 

 
 กำรเติบโตของอุตสำหกรรมค้ำปลีกในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ ชะลอตัวลงกว่ำที่คำดกำรณ์ไว้เดิมและ
เป็นไปได้ที่จะซบเซำในปี 2559 
 
 รำยงำนจำก Retail Group Malaysia ระบุว่ำ ผู้บริโภคมีควำมระมัดระวังกำรใช้จ่ำยมำกขึ้นภำยหลัง
จำกที่ภำครัฐมีกำรเก็บภำษีสินค้ำและบริกำร (GST) เมื่อเดือนเมษำยน 2558 ประกอบกับค่ำเงินริงกิตที่ตกลง
ซึ่งปัจจัยเหล่ำนี้ได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจค้ำปลีกอย่ำงมำก  โดยยอดขำยของค้ำปลีกระหว่ำงเดือนเมษำยน-
มิถุนำยนแต่ก็ฟ้ืนตัวขึ้นในช่วงเฉลิมฉลองกำรละศีลอดแต่หลังจำกนั้นยอดค้ำปลีกก็ตกลงอีก  ท ำให้ตลอดช่วง 9 
เดือนแรกของปีนี้ ยอดขำยของธุรกิจค้ำปลีกขยำยตัวเพียง 1% 
 
 อุตสำหกรรมค้ำปลีกของมำเลเซียยังไม่ฟ้ืนตัวจำกผลกระทบของกำรเก็บภำษี GST ที่มีต่อกำรใช้จ่ำย
ของผู้บริโภคและกำรตกลงของค่ำเงินริงกิต  อีกทั้งปัจจัยด้ำนกำรกำรเมืองก็ส่งผลต่อควำมรู้สึกของผู้บริโภค
อย่ำงมำกและส่งผลกระทบทำงอ้อมต่อยอดค้ำปลีกในไตรมำส 3   บริษัทวิจัยคำดว่ำ มีควำมเป็นไปได้ที่
ผู้บริโภคอำจจะใช้จ่ำยมำกขึ้นบ้ำงในไตรมำสสุดท้ำยของปีนี้ในช่วงปิดภำคเรียน  แต่ก็คำดว่ำยอดขำยจะ
ขยำยตัวไม่เกิน 1.3%    ยอดขำยของห้ำงสรรพสินค้ำและซุปเปอร์มำร์เก็ตคำดว่ำจะตกลง -2.6%  แต่
ผู้ประกอบกำรซุปเปอร์มำร์เก็ตและห้ำงค้ำปลีกคำดว่ำ ยอดขำยจะฟ้ืนตัวในไตรมำสสุดท้ำยหลังจำกที่ยอดขำย
ได้ตกลง -2.2% มำเป็นเวลำสองไตรมำสติดต่อกันในปีนี้  ขณะที่ควำมรู้สึกของผู้บริโภคสินค้ำแฟชั่นไม่ได้รู้สึก
หดหู่กับสถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจเนื่องจำกผู้ประกอบธุรกิจค้ำปลีกแฟชั่นและเครื่อประดับยังคำดว่ำ กำร
เติบโตของธุรกิจแฟชั่นและเครื่องประดับจะยังคงทรงตัวที่ 4.4% ในช่วงสำมไตรมำสที่ผ่ำนมำ  ส่วนธุรกิจ
อุปกรณ์ถ่ำยรูป อุปกรณ์กีฬำ  สินค้ำเด็ก  แว่นตำ  สินค้ำมือสอง ของที่ระลึก/ของขวัญ ของเด็กเล่น และ
ร้ำนอำหำร ยังคำดหวังว่ำ จะเติบโต 6% ในไตรมำสสุดท้ำยของปีนี้เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
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มูลค่าการลงทุนสะสมในเขตเศรษฐกิจ Iskandar มีถึง 187.96 พันล้านริงกิต  
 

 Iskandar Malaysia ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจทำงตอนใต้ของมำเลเซียในรัฐยะโฮร์ มียอดสะสมของมูลค่ำ
กำรลงทุนที่มีพันธสัญญำ (committed investment) ตั้งแต่ปี 2549-เดือนพฤศจิกำยน 2558 รวมทั้งสิ้น 
187.96 พันล้ำนริงกิต  ในจ ำนวนนี้ มีมูลค่ำกำรลงทุนที่เป็นจริงแล้ว 93.39 พันล้ำนริงกิต 
 
 หน่วยงำน Iskandar Regional Development Authority (IRDA) ซึ่งเป็นหน่วยงำนที่ส่งเสริมและ
อ ำนวยควำมสะดวกในกำรพัฒนำเขตเศรษฐิจ Iskandar กล่ำวว่ำ ในเดือนมกรำคม-พฤศจิกำยน 2558 มี
มูลค่ำกำรลงทุนที่ยืนยันแล้ว 29.83 พันล้ำนริงกิต  ส ำหรับมูลค่ำกำรลงทุนสะสมจำกภำยในประเทศในเขต
เศรษฐกิจ Iskandar อยู่ที่ 111.82 พันล้ำนริงกิต คิดเป็นสัดส่วน 59% ของมูลค่ำกำรลงทุนสะสมทั้งหมด 
ส่วนที่เหลืออีก 76.14 พันล้ำนริงกิต หรือ 41% เป็นกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศ  ในส่วนสำขำที่ส่งเสริมกำร
ลงทุน ปรำกฏว่ำ ภำคอุตสำหกรรมมีมูลค่ำกำรลงทุนสะสมสูงสุด (เช่น ชิ้นส่วนไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ ปิโตร
เคมีและ oleochemical  อุตสำหกรรมกำรเกษตรและอำหำรแปรรูป)  รองลงมำคือ โลจิสติกส์ ท่องเที่ยว 
สุขภำพ กำรศึกษำ บริกำรให้ค ำปรึกษำและกำรเงิน และอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ 
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สินค้าโภคภัณฑ์ของมาเลเซียขยับเข้าไปใกล้คู่แข่ง 
 

สินค้ำโภคภัณฑ์ของมำเลเซียขยับเข้ำไปหำคู่แข่ง เช่น อินโดนีเซีย และไทย ภำยใต้ควำมตกลง 
TPPA(Trans-Pacific Partnership Agreement) 

 
Datuk Amar Douglas Uggah Embas รั ฐ ม น ต รี ก ร ะ ท ร ว ง  Plantations, Industries and 

Commodities กล่ำวว่ำ  TPPA ได้สร้ำงโอกำสให้ประเทศในกำรแข่งขันส ำหรับประเทศผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ท ำ
จำกไม้  โดยภำยใต้ TPPA มำเลเซียจะสำมำรถเข้ำตลำดได้ดีขึ้นในสินค้ำน้ ำมันปำล์ม ผลิตภัณฑ์จำกไม้และ
เฟอร์นิเจอร์ในตลำดสหรัฐฯ เม็กซิโก เปรู และแคนำดำจำกกำรยกเลิกภำษีน ำเข้ำซึ่งจะมีผลใช้บังคับทันทีที่มี
กำรลงนำมในควำมตกลงฯ  ขณะที่มำเลเซียยังคงมีกำรเก็บภำษีส่งออกและ cess   สมำชิก TPPA เป็นหนึ่งใน
ตลำดสินค้ำโภคภัณฑ์ท่ีใหญ่ที่สุดของมำเลเซีย โดยในปี 2557 มูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำโภคภัณฑ์อยู่ที่ประมำณ 
32.64 พันล้ำนริงกิต 

 
Datuk Amar Douglas Uggah Embas กล่ ำ ว ต่ อ ไป ว่ ำ   ส ม ำชิ ก ขอ ง  Council of Palm Oil 

Producing (CPOPC) รวมถึงบรำซิล โคลัมเบีย ไทย กำนำ ลิเบอร์เรีย ไนจีเรีย ปำปัวนิวกีนี้ ฟิลิปปินส์ และอู
กันดำ ทั้งนี้ กระทรวงฯ และกระทรวง Maritime Affairs and Coordination ได้มีกำรลงนำมในกฎบัตรของ 
กำรจัดตั้ง CPOPC เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกำยน 2558 ในช่วงกำรประชุม ASEAN Summit ครั้งที่ 27  โดย
มำเลเซียและอินโดนีเซียจะจ่ำยเงินกองทุนรวม 5 ล้ำนเหรียญสหรัฐส ำหรับกำรด ำเนินงำนของ CPOPC 
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