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กระทรวงการค้าภายในฯ คิดหาแนวทางในการแยกรถเข็นสินค้าฮาลาลและไม่ใช่ฮาลาลออกจากกัน 
 

รถเข็นอำหำรฮำลำลและท่ีไม่ใช่ฮำลำลอำจต้องปฏิบัติตำมข้อก ำหนดในใบอนุญำตกำรประกอบธุรกิจ 
 

กระทรวงกำรค้ำภำยใน สหกรณ์ และกำรบริโภค (The Domestic Trade, Cooperatives and 
Consumerism Ministry) ได้เสนอกำรจัดท ำแนวปฏิบัติในกำรแยกรถเข็นสินค้ำฮำลำลและที่ไม่ใช่ฮำลำลออก
จำกกันในซุปเปอร์มำเก็ต โดยจะบรรจุแนวปฏิบัติดังกล่ำวเป็นข้อก ำหนดไว้ในใบอนุญำตประกอบธุรกิจใน
อนำคต 
 

ดำโต๊ะ เสรี อำลิอำส อำหมัด ปลัดกระทรวงกำรค้ำภำยในฯ กล่ำวภำยหลังกำรเดินส ำรวจ NSK 
ซุปเปอร์มำร์เก็ตใน Kichai Lama ซี่งเป็นซุปเปอร์มำร์เก็ตที่แยกรถเข็นออกจำกกันว่ำ รัฐบำลเพียงแต่ส่งเสริม
ให้ผู้ประกอบกำรซุปเปอร์มำร์เก็ตแยกกำรใช้รถเข็นออกจำกกัน ซึ่งไม่ได้เป็นกำรบังคับแต่อย่ำงใด  “ในปัจจุบัน
ไม่ได้มีกำรบังคับให้มีกำรแยกรถเข็นออกจำกกันแต่กระทรวงฯ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรซุปเปอร์มำร์เก็ตใช้
เป็นแนวปฏิบัติ เพรำะเรำเชื่อว่ำกำรกระท ำแบบนี้จะเป็นตัวอย่ำงให้คนอ่ืนๆ ปฏิบัติตำม  แต่หำกแนวทำงไม่
สำมำรถน ำไปปฏิบัติได้รัฐบำลก็ไม่มีทำงเลือกอ่ืนนอกจำกกำรก ำหนดแนวปฏิบัติเพ่ือท ำให้ผู้บริโภคชำวมุสลิมมี
ควำมมั่นใจและสะดวกใจในกำรเลือกซ้ือสินค้ำมำกขึ้น”  
 

แนวปฏิบัติดังกล่ำวก ำหนดให้มีกำรแยกสีของรถเข็น และแยกจุดช ำระเงินของสินค้ำฮำลำลและที่ไม่ใช่
ฮำลำลออกจำกกัน ส ำหรับควำมคืบหน้ำอ่ืนๆ นำยอำลิอำสกล่ำวว่ำ ปริมำณอำหำรทะเลของมำเลเซียในช่วง
เทศกำลตรุษจีนมีแนวโน้มลดลงประมำณ 30% เนื่องจำกได้รับผลกระทบจำกปรำกฎกำรณ์เอลนินโญ่ อย่ำงไร
ก็ตำมเขำกล่ำวว่ำ กระทรวงฯ ได้ร่วมมือกับหน่วยงำนอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง เพ่ิมกำรน ำเข้ำสินค้ำอำหำรทะเลเพ่ือให้
มีปริมำณเพียงพอต่อกำรบริโภคในช่วงเทศกำลดังกล่ำว 
 

“เรำได้จัดก ำลังเจ้ำหน้ำที่ประมำณ 2,300 คน ติดตำมตรวจสอบรำคำและรับรองว่ำผู้ค้ำปฏิบัติตำม
กฎระเบียบ” 
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F&N จะเพิ่มปริมาณการผลิต 
 

 บริษัท Fraser & Neave วำงแผนใช้เงินกว่ำ 300 ล้ำนริงกิต ในอีก 2 ปีข้ำงหน้ำในกำรเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถด้ำนกำรผลิตและปรับปรุงโครงสร้ำงต้นทุนกำรด ำเนินงำนของบริษัท 
 
 บริษัทยังมีแผนกำรลงทุนรำว 300 ล้ำนบำท (36.24 ล้ำนริงกิต) ในธุรกิจบรรจุภัณฑ์นมข้นจืดที่
โรงงำนในนิคมอุตสำหกรรมโรจนะของไทย ซึ่งจะเริ่มต้นด ำเนินกำรได้ในเดือนมีนำคม   ในขณะที่กำรลงทุนอีก
โครงกำรจ ำนวน 45 ล้ำนริงกิต เป็นกำรลงทุนในอุตสำหกรรม polyethylene terephthalate (PET) หรือ 
กำรผลิตขวดพลำสติก ที่ Shah Alam เพ่ือรองรับควำมต้องกำรใช้ขวดพลำสติกส ำหรับธุรกิจเครื่องดื่ม 
  

นำยลิม ยู โฮ CEO ของบริษัทกล่ำวว่ำ ในสำยกำรผลิต PET นั้น จะเริ่มกำรผลิตได้ในเดือนมิถุนำยนปี
นี้เพ่ือเพ่ิมปริมำณกำรผลิตขวดพลำสติกให้ได้ประมำณร้อยละ 40 ต่อปี ให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรในช่วง
เทศกำลฮำรีรำยำที่คำดว่ำจะเพ่ิมขึ้น  ซึ่งมำเลเซียมีควำมต้องกำรสูงในช่วงเทศกำลตรุษจีนและเทศกำลฮำรีรำ
ยำ สิ่งที่เรำต้องท ำในขณะนี้คือกำรลงทุนในสำยกำรผลิตใหม่เพ่ือรับมือกับควำมต้องกำรในช่วงเทศกำลฮำรีรำ
ยำได้ดีกว่ำเดิม 
 
 นำยลิม กล่ำวเพ่ิมเติมว่ำ ปริมำณกำรใช้จ่ำยที่แท้จริงในอีก 2 ปีข้ำงหน้ำอำจจะมำกกว่ำ 300 ล้ำนริง
กิต เนื่องจำกขณะนี้ยังมีอีกหลำยโครงกำรที่อยู่ระหว่ำงกระบวนกำรพิจำรณำอนุมัติ ส ำหรับโครงกำรอ่ืนๆ นั้น 
มีทั้งกำรซื้อที่ดินเพ่ือสร้ำงโรงงำนมูลค่ำ 26 ล้ำนริงกิต ในนิคมอุตสำหกรรม Kota Kinabalu เมื่อปีก่อน คำด
ว่ำจะสำมำรถใช้ประโยชน์จำกโครงกำรดังกล่ำวได้ทันทีในช่วงครึ่งหลังของปีงบประมำณ หลังจำกนั้นเรำจะ
พิจำรณำกำรใช้ประโยชน์จำกที่ดิน ควำมต้องกำรของตลำด และสถำนกำรณ์ด้ำนอุปทำน  ขอบเขตธุรกิจที่เรำ
สนใจคือ กำรเป็นศูนย์กลำงด้ำนฮำลำล ซึ่งสินค้ำของเรำจะเป็นสินค้ำฮำลำลทีได้รับกำรรับรองจำกผู้ผลิต 
 
  บริษัทได้ซื้อที่ดินมำพัฒนำสร้ำงโรงงำนพ้ืนที่ 8.5 เฮกตำร์ มูลค่ำประมำณ 85 ล้ำนริงกิต เพ่ือรองรับ
ควำมต้องกำรผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่มในซำบำและซำรำวัก ส ำหรับแผนกำรขยำยตลำดส่งออกนั้น เมื่อไม่
นำนมำนี้บริษัทได้ท ำสัญญำกับ chain ร้ำนกำแฟ กว่ำ 100 ร้ำนในจีนและฮ่องกง ในส่วนของประเทศใน
ตะวันออกกลำง ก็มีค ำสั่งซื้อสินค้ำจำกประเทศโอมำนกว่ำ 100 รำยกำร  “ดังนั้นเรำจึงอยู่ระหว่ำงกำร
พิจำรณำจัดท ำบรรจุภัณฑ์ใหม่เพ่ือให้สินค้ำของเรำเหมำะกับตลำดในตะวันออกกลำง”นำยลิมกล่ำว 
 

อนึ่ง บริษัทมีรำยได้จำกกำรส่งออกประมำณ ร้อยละ 4-5 ของรำยได้ทั้งหมด และขณะนี้ยังไม่มี
แผนกำรริเริ่มสินค้ำตัวใหม่เนื่องจำกต้องกำรเน้นที่กำรสร้ำงแบรนด์เช่นเดียวกับกำรขยำยกำรเข้ำถึงสินค้ำ
ปัจจุบันของบริษัทมำกกว่ำ 
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กลุ่มธุรกิจสนับสนุนให้รัฐบาลลงนามความตกลง TPP 
 

กลุ่มธุรกิจต่ำงออกมำสนับสนุนควำมตกลง Trans-Pacific Partnership (TPP) กันมำกขึ้น โดยมีกลุ่ม
ผู้ผลิตหลำยกลุ่มธุรกิจและหอกำรค้ำออกมำร่วมกันแสดงจุดยืนดังกล่ำว โดยมีสหพันธ์ผู้ผลิตมำเลเซีย (The 
Federation of Malaysian Manufacturers: FMM) หอกำรค้ำและอุสำหกรรมระหว่ำงประเทศมำเลเซีย 
(Malaysian International Chambers of Commerce and Industry: MICCI)  หอกำรค้ำและอุตสำหกรรม
จีนของมำเลเซีย (Associated Chinese Chambers of Commerce and Industry of Malaysia: ACCCIM) 
และสภำที่ปรึกษำมำเลเซีย (Malay Consultative Council: MPM) เป็นตัวแทนที่ให้กำรสนับสนุน รวมทั้ง 
สมำคมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งมำเลเซีย (The SME Association of Malaysia) สมำคมนัก
ธุรกิจและอุตสำหกรรมแห่งมำเลเซีย (Malay Businessmen and Industrialist Association of Malaysia: 
Perdasama) และหอกำรค้ำสหรัฐฯ-มำเลเซีย (Amcham)  
 

ดำโต๊ะ เสรี ซอว์ ชู บูน ประธำน FMM กล่ำวว่ำ เรำอยู่ในภำคอุตสำหกรรม เรำรู้ว่ำก ำลังเกิดอะไรขึ้น 
เรำจ ำเป็นต้องให้สัตยำบันควำมตกลง TPP เรำต้องไม่ถูกกีดกันจำกกำรรวมกลุ่มเศรษฐกิจดังกล่ำวท่ำมกลำงพล
วัตรทำงเศรษฐกิจใหม่  จำกประสบกำรณ์กำรด ำเนินธุรกิจมำหลำยปี เรำมั่นใจว่ำควำมตกลง TPP จะสร้ำง
ประโยชน์ให้กับประเทศของเรำอย่ำงมำก กำรลงนำมควำมตกลงเป็นหัวใจส ำคัญต่อควำมต้องกำรของเรำที่จะ
ท ำให้เกิดกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน 
 

ในแถลงกำรณ์ร่วม พวกเขำกล่ำวว่ำกำรลงนำมควำมตกลง TPP เป็นกุญแจส ำคัญที่จะน ำพำมำเลเซีย
ไปสู่กลุ่มประเทศที่มีรำยได้สูง นอกจำกนี้กำรศึกษำวิเครำะห์ต้นทุน-ผลประโยชน์ของ Institute of Strategic 
and International Studies และบริษัท PricewaterhouseCoopers ยังช่วยยืนยันว่ำควำมตกลง TPP ส่งผล
เชิงบวกมำกกว่ำผลลบต่อเศรษฐกิจของประเทศ  องค์กรทั้ง 7 แห่งกล่ำวว่ำ ควำมตกลง TPP ยังส่งเสริม
บรรยำกำศในเรื่องควำมโปร่งใส่ และกฎระเบียบด้ำนกำรลงทุนที่สำมำรถคำดกำรณ์ได้ รวมทั้งกำรผ่อนปรน
กำรลดภำษีให้กับทุกประเทศที่เข้ำร่วม  ส่วนข้อกล่ำวหำของบำงภำคส่วนที่กล่ำวว่ำควำมตกลงดังกล่ำวส่งผล
เสียต่อประเทศนั้น ดำโต๊ะซอว์กล่ำวว่ำ กำรกล่ำวหำใดๆต้องมีข้อเท็จจริงรองรับไม่ใช่เพียงแต่กล่ำวหำลอยๆ 
 

ดำโต๊ะ ฮำซัน มัด เลขำธิกำร MPM กล่ำวว่ำ ผู้ที่ต่อต้ำนควำมตกลงดังกล่ำวยังคงติดอยู่กับข้อจ ำกัด
ของแวดวงวิชำกำร “เรำพูดกันในนำมของกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจอุตสำหกรรม เป็นที่ทรำบกันดีว่ำกลุ่มผู้ผลิต
กล่ำวสนับสนุนควำมตกลง TPP ทั้งๆท่ีรู้ว่ำต้นทุนค่ำแรงมีโอกำสเพ่ิมข้ึนอีก  
 

นำยไมเคิล ช่ำย รองเลขำธิกำร ACCCIM ได้กล่ำวโต้แย้งข้อกังวลที่ว่ำ SME จะได้รับควำมเดือดร้อน
จำกควำมตกลงดังกล่ำว โดยระบุว่ำ โดยปกติแล้วจะมีจ ำนวน SME ที่เลิกกิจกำรทุกปีและนี่ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้น
เป็นปกติแม้ว่ำจะไม่มีควำมตกลง TPP ก็ตำม  SME บำงรำยอำจไม่สำมำรถจัดกำรกับกำรแข่งขันที่สูงขึ้นหรือ
ท ำธุรกิจที่ยังไม่ใช่ แต่แม้ SME เหล่ำนั้นจะปิดกิจกำรไป ก็ยังมี SME รำยใหม่ๆ ตั้งขึ้นมำในกลุ่มธุรกิจใหม่ๆ นี่
คือสิ่งที่เกิดข้ึนตำมธรรมชำติ 
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การส่งเสริมสินค้าอุตสาหกรรมพลาสติก 
 

ควำมตกลง Trans-Pacific Partnership (TPP) ไม่เพียงแต่ส่งเสริมกำรส่งออกผลิตภัณฑ์พลำสติก
เท่ำนั้นแต่ยังช่วยสร้ำงงำนและปรับปรุงขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันของอุตสำหกรรมพลำสติกอีกด้วย  
 

ดำโต๊ะ ลิม ก๊ก บุน ประธำนสมำคมผู้ผลิตพลำสติกมำเลเซีย กล่ำวว่ำ สมำชิกสมำคมพลำสติก
สนับสนุนควำมตกลง TPP อย่ำงเต็มที่เนื่องจำกจะช่วยขยำยศักยภำพตลำดกำรส่งออกให้กับอุตสำหกรรม
ท้องถิ่น เขำกล่ำวว่ำ เป็นที่คำดหมำยว่ำควำมตกลง TPP จะช่วยเพ่ิมกิจกรรมกำรค้ำและกำรลงทุนอันน ำไปสู่
กำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ เช่นเดียวกับกำรส่งเสริมเทคโนโลยีทันสมัย ยกระดับมำตรฐำนควำมเป็นอยู่ และ
เพ่ิมกำรปกป้องสิ่งแวดล้อมในประเทศสมำชิกทั้ง 12 ประเทศ ที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมประชำชำติ (GDP) 
ประมำณร้อยละ 40 ของ GDP โลก  ควำมตกลง TPP ก่อให้เกิดผลดี จำกผลกำรศึกษำวิเครำะห์ต้นทุน-
ผลประโยชน์ ในชื่อ “กำรวิเครำะห์ผลประโยชน์แห่งชำติ (National Interest Analysis)” ของ Institute of 
Strategic and International Studies และ “กำรศึกษำศักยภำพของผลกระทบทำงเศรษฐกิจของควำมตก
ลง TPP ต่อเศรษฐกิจมำเลเซีย และภำคเศรษฐกิจส ำคัญ (Study on Potential Economic Impact of TPP 
on the Malaysian Economy and Selected Key Economic Sectors)” ข อ ง  บ ริ ษั ท 
PricewatergouseCoopers และเอกสำรข่ำวจำกกระทรวงกำรค้ำระหว่ำงประเทศและอุตสำหกรรม 
(Ministry of International Trade and Industry)  

 
ดำโต๊ะ ลิม ก๊ก บุน กล่ำวว่ำ “ผลกำรศึกษำดังกล่ำวระบุว่ำ ควำมตกลง TPP จะช่วยเพิ่มผลผลิตให้กับ

สินค้ำของมำเลเซีย เช่น ปิโตรเลียม เคมีภัณฑ์ ยำงพำรำ และสินค้ำพลำสติก และจะส่งผลกระทบด้ำนบวกต่อ
ชิ้นส่วนยำนยนต์ เช่นเดียวกับอุตสำหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอุตสำหกรรมพลำสติกเป็น
อุตสำหกรรมสนับสนุนโดยใช้เป็นชิ้นส่วน และส่วนประกอบที่มีคุณภำพของอุตสำหกรรมทั้งสองประเภทนี้ ซึ่ง
ตลำดพลำสติกในประเทศมีขนำดเล็ก อุตสำหกรรมพลำสติกของมำเลเซียจึงจ ำเป็นต้องพ่ึงพำกำรส่งออกอย่ำง
มำก โดยปัจจุบันมีบริษัทผู้ผลิตพลำสติกประมำณ 1,200 แห่ง จ้ำงคนงำนประมำณ 80,000 คน ในปี 
2557 มีอุตสำหกรรมพลำสติกมำเลเซียมียอดขำยประมำณ 19.37 พันล้ำนริงกิต คิดเป็นร้อยละ 62 ของ
สินค้ำพลำสติกส ำเร็จรูปทั้งหมดที่ผลิตในประเทศ โดยเป็นกำรส่งออกมูลค่ำ 11.94 พันล้ำนริงกิต โดยปกติ
สหภำพยุโรป ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และสิงคโปร์ เป็นตลำดส่งออกหลักของเรำ สหรัฐฯ ครั้งหนึ่งเคยเป็นตลำด
ส่งออกใหญ่ของเรำ แต่ตั้งแต่มีกำรตัดสิทธิพิเศษทำงภำษีตั้งแต่ช่วงปลำยทศวรรษ 90 กำรส่งออกของเรำไป
สหรัฐฯ ลดลงอย่ำงมำก ดังนั้นกำรขจัดภำษีน ำเข้ำและอุปสรรคท่ีไม่ใช่ภำษ๊จะช่วยเปิดโอกำสด้ำนกำรส่งออกไป
ยังสหรัฐฯ แคนำดำ และเม็กซิโก”  

 
ดำโต๊ะลิมกล่ำวเพ่ิมเติมว่ำ ควำมตกลง TPP จะช่วยให้อุตสำหกรรมพลำสติกสำมำรถเข้ำสู่ตลำดและ

กระตุ้นให้อุตสำหกรรมท้องถิ่นปรับปรุงสินค้ำและบริกำรของตนเอง ซึ่งจะช่วยเพ่ิมขีดควำมสำมำรถด้ำนกำร
แข่งขันในตลำดสินค้ำดังกล่ำว  นำยลิมกล่ำวเสริมว่ำ กำรประกำศเรื่อง กำรลดหย่อนกำรลงทุนเพ่ิมเติมพิเศษ 
(Special Reinvestment Allowance (SRA) เมื่อไม่นำนมำนี้จะช่วยเพ่ิมกำรลงทุนภำคอุตสำหกรรมพลำสติก
ในประเทศ กำรประกำศ SRA ถือเป็นลำงดีต่อกำรส่งออกของเรำ ซึ่งจะช่วยให้เข้ำถึงตลำดขนำดใหญ่อย่ำง 
TPP ได ้
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แนวโน้มการส่งออกเครื่องมือทางการแพทย์มีท่าทีจะสูงขึ้น 
 
 รำยได้จำกกำรส่งออกของอุตสำหกรรมเครื่องมือแพทย์คำดว่ำจะเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละเท่ำตัวในปี 2559  
ซึ่งเป็นไปในทิศทำงเดียวกันกับกำรเจริญเติบโตที่คำดกำรณ์ไว้ของตลำดเครื่องมือทำงกำรแพทย์ในอำเซียน โดย
คำดว่ำจะเพ่ิมขึ้นเป็นเท่ำตัว เป็น 8 พันล้ำนริงกิต ในปี 2017 เพ่ิมขึ้นจำกปี 2016 ซึ่งคำดว่ำจะมีมูลค่ำ 4 
พันล้ำนริงกิต 
 
 Datuk Dzulkifli Mahmud CEO ของ Malaysia External Trade Development Corp (Matrade) 
กล่ำวว่ำ ในปี 2559 กำรเจริญเติบโตของรำยได้จำกกำรส่งออกของมำเลเซียในเครื่องมือแพทย์คำดว่ำจะอยู่ที่ 
15%  โดยในช่วงเดือนมกรำคม-พฤศจิกำยน 2559  มูลค่ำกำรส่งออกเครื่องมือแพทย์เพ่ิมขึ้น 13.6% คิด
เป็นมูลค่ำ 14.1 พันล้ำนริงกิต จำก 13.5 พันล้ำงริงกิตในปี 2557  โดย 52% ของรำยได้มำจำก
อุตสำหกรรมถุงมือ ส่วนที่เหลือมำจำกอุตสำหกรรมที่ไม่ใช่ถุงมือ ประเทศหลักๆ ที่มำเลเซียส่งออกเครื่องมือ
แพทย ์ได้แก่ สหรัฐอเมริกำ เยอรมัน ญี่ปุ่น และสิงค์โปร์ 
 
 Dzulkifli กล่ำวว่ำ อุตสำหกรรมเครื่องมือแพทย์ก ำลังหำตลำดใหม่ อย่ำงเช่น ตุรกีและชิลี   โดย
มำเลเซียได้เซ็น 14 สัญญำเขตกำรค้ำเสรี และล่ำสุดได้เซ็นสัญญำกับตุรกี  ในปี 2557 ตุรกีได้น ำเข้ำเครื่องมือ
ทำงกำรแพทย์ 9.5 พันล้ำนริงกิต และส่งออก 1.6 พันล้ำนริงกิต  และในปี 2557 มำเลเซียส่งออกเครื่องมือ
ทำงกำรแพทย์ไปยังตุรกี 3.5 พันล้ำนริงกิต 
 
 Dzulkifli กล่ำวอีกว่ำ Trans-Pacific Part Agreement (TPPA) จะขยำยอุตสำหกรรมเครื่องมือแพทย์
ไปยังตลำดที่มีผู้บริโภคมำกกว่ำ 800 ล้ำนคน ตลำด TPPA อย่ำงเช่น แคนำดำน ำเข้ำ 23.5 พันล้ำนริงกิต 
และส่งออก 7.2 ล้ำนริงกิต  อนึ่ง ในปี 2556 เครื่องมือทำงกำรแพทย์ในเอเซียแปซีฟิกอยู่ที่มูลค่ำประมำณ 
69.9 พันล้ำนริงกิต อัตรำกำรเติบโตต่อปีที่ 9%   ใ น ข ณ ะ ที่  Association of Malaysian Medical 
Industries (AMMI) กล่ำวว่ำ TPPA จะช่วยผูผลิตในมำเลเซียให้สำมำรถขยำยกำรส่งออกเครื่องมือแพทย์
เพ่ิมข้ึน อีกท้ังยังช่วยประเทศในกำรดึงดูดกำรลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศ (FDI) ในกำรผลิตเครื่องมือแพทย์ 
 
 AMMI สนับสนุน TPPA ให้ขยำยกำรเข้ำถึงให้มำกขึ้น โดยขยำยเครื่องมือแพทย์ที่เป็น Made in 
Malaysia ไปยังประเทศอยู่ในกลุ่ม TPPA มำกขึ้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง สหรัฐอเมริกำ ซึ่งมำเลเซียยังไม่มี
ข้อตกลงทำงกำรค้ำ  
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อัตราเงินเฟ้อในมาเลเซียคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในปี 2559 
 

ชำวมำเลเซียจะต้องเตรียมตั้งรับกับรำคำสินค้ำที่จะเพ่ิมขึ้นในปีนี้ เนื่องจำกกำรเพ่ิมขึ้นของค่ำบริกำร
กำรขนส่งสำธำรณะ ค่ำทำงด่วน และกำรยกเลิกกำรขอส่วนลดของค่ำไฟฟ้ำ 

 
Euben Paracuelles นักเศรษฐศำสตร์ระดับอำวุโส ของ Nomura Holding Inc ในเอเซียตะวันออก

เฉียงใต้ กล่ำวว่ำ รำคำสินค้ำจะเพ่ิมขึ้น 2.8% ในปี 2559 จะเพ่ิมขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำซึ่งอยู่ที่ 2.1% อย่ำงไรก็
ตำม รำคำสินค้ำจะยังคงรักษำระดับอยู่ที่ปำนกลำงได้ หำกรำคำน้ ำมันดิบยังคงลดลงอย่ำงต่อเนื่อง   ในขณะที่ 
JF Apex นำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์ในประเทศคำดว่ำอัตรำเงินเฟ้อจะเพ่ิมขึ้น 2.9% ในปีนี้   

 
นักเศรษฐศำสตร์คำดว่ำอัตรำเงินเฟ้อพ้ืนฐำนยังคงอยู่ที่ 3.7% เช่นเดียวกับเดือนธันวำคม 2558 

Paracuelles เห็นว่ำ อัตรำเงินเฟ้อจะเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่องในเดือนมกรำคม 2559 และประมำณกำรว่ำจะ
เพ่ิมขึ้นเป็น 4% ในไตรมำสแรกของปี 2559 ก่อนที่จะกลับมำสู่ที่ระดับปำนกลำงที่ 2.4% ในเดือนที่เหลือ
ของปีนี้   นำย Paracuelles กล่ำวอีกว่ำ กำรประมำณกำรที่สูงในไตรมำสแรกนี้สืบเนื่องจำกผลกระทบที่ส ำคัญ
ของกำรลดลงของรำคำน้ ำมันในไตรมำสแรกของปีที่ผ่ำนมำ  ผลกระทบนี้น่ำจะกลับเข้ำสู่สภำพเดิมใน
ระยะเวลำอันรวดเร็ว โดยเฉพำะกำรเก็บภำษีสินค้ำและบริกำร (Goods and Service Tax: GST) ในเดือน
เมษำยน ปีที่ผ่ำนมำ รำคำน้ ำมันในเดือนมกรำคมปีนี้ลดลง โดย RON 95 ลดลง 10 เซ็นต์ และ RON 97 
ลดลง 20 เซ็นต์ และอำจจะลดลงเพ่ิมขึ้น   นักวิจัยคำดว่ำ จำกสกุลเงินริงกิต ณ ขณะนี้ รำคำน้ ำมันดิบจะ
ลดลงประมำณ 11.4% ซึ่งน้อยกว่ำ เมื่อเทียบกับรำคำเฉลี่ยต่อเดือนของเดือนธันวำคม 2558 และคำดว่ำ
รำคำน้ ำมันจะลดลงอีกในเดือนหน้ำ 

 
 ดัชนีรำคำผู้บริโภคของมำเลเซียเพ่ิมขึ้น 2.7%  ในเดือนธันวำคม 2558 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน  และตลอดทั้งปี 2558 อัตรำเงินเฟ้อของมำเลเซียอยู่ที่ 2.1%  JF Apex คำดว่ ำ  ดัชนี รำคำ
ผู้บริโภคจะเพ่ิมขึ้น 3% ปีในเดือนมกรำคม 2559 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  โดยมีองค์ประกอบ
ส ำคัญ ได้แก่ อำหำรและเครื่องดื่มที่ไม่ใช่แอลกอฮอล์ ดัชนีของแอลกอฮอล์และยำสูบ บ้ำน น้ ำ ไฟฟ้ำ แก๊ส 
และเชื้อเพลิงอื่นๆ 
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