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มาเลเซียปรับตัวเลขคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจใหม่เป็น 4-4.5% ในปี 2559 

 
 “มำเลเซียไม่ได้ก ำลังเผชิญหน้ำกับวิกฤตเศรษฐกิจหรือกำรตกต  ำทำงเทคนิค (technical recession) 
เนื องจำกมำเลเซียไม่ใช่ประเทศเดียวที ก ำลังเผชิญกับควำมท้ำทำยทำงเศรษฐกิจเนื องจำกประเทศอื นๆก็ก ำลัง
เผชิญกับควำมท้ำทำยด้วย  ประเทศอื นๆก็ได้รับผลกระทบจำกควำมไม่แน่นอนทำงเศรษฐกิจ”  นำยกรัฐมนตรี
มำเลเซียกล่ำว 
 
 ในปี 2559  คำดว่ำ เศรษฐกิจโลกจะเผชิญกับควำมท้ำทำยมำกข้ึน  ข้อมูลล่ำสุดจำก IMF ชี้ให้เห็นว่ำ 
เศรษฐกิจโลกจะโตลดลงจำก 3.6% เหลือ 3.4%  ส่วนกำรค้ำโลกก็คำดว่ำจะขยำยตัวปำนกลำงจำก 4.1% 
เป็น 3.4%  โดยค ำนึงหลำยประเทศ เช่น อัฟริกำใต้ สหรัฐฯ บรำซิล  และจีนซึ งคำดว่ำเศรษฐกิจจะชะลอตัว
ลง  และจำกสภำวะเศรษฐกิจในปัจจุบันจึงท ำให้รัฐบำลมำเลเซียตัดสินใจปรับตัวเลขกำรคำดกำรณ์กำรเติบโต
ทำงเศรษฐกิจในปี 2559 ใหม่เป็นอยู่ระหว่ำง 4-4.5%  และสมมุติฐำนรำคำน้ ำมันดิบเบรนท์อยู่ระหว่ำง 30-
35 ดอลลำร์สหรัฐ/บำเรล  ทั้งนี้ เมื อวันที  27 มกรำคม 2559 รำคำน้ ำมันดิบเบรนท์ตกลงไปอยู่ที  31 
ดอลลำร์สหรัฐ/บำเรล ซึ งลดลงถึง 35% เมื อเทียบกับสมมุติฐำนรำคำน้ ำมันอยู่ที  48 ดอลลำร์สหรัฐ/บำเรล
ในช่วงที มีกำรพิจำรณำงบประมำณปี 2559 เมื อปลำยปีที ผ่ำนมำ 
 
 นำยกรัฐมนตรีได้มีกำรประกำศในวันนี้ในกำรลดหย่อนภำษี 2 ,000 ริงกิตส ำหรับบุคคลที มีรำยได้ต่อ
เดือน 8,000 ริงกิตหรือต  ำกว่ำในปีภำษี 2559  และลดสัดส่วนกำรจ่ำยเงินสมทบของลูกจ้ำงในกองทุน 
Employees Provident Fund เหลือ 3%  รวมทั้งหน่วย MATRADE และ SME Corporation Malaysia จะ
จัดท ำโปรแกรมเพื อช่วยผู้ประกอบกำร mid-tier ในกำรเจำะตลำดต่ำงประเทศ  ส่วนโครงกำรพัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนหลักๆ เช่น  Mass Rapit Transit Light Rail Transit, Pan-Borneo Highway, Malaysian Vision 
Valley, Cyber City Centre, Refinery and Petrochemical Integrated Project ที เปงเกอร์รั ง  ยะโฮร์  
และโครงกำร High-Speed Rail จะยังคงเดินหน้ำต่อไป 
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มาเลเซียจะไม่สามารถเป็นประเทศที่มีรายได้สูงหากไม่เข้าร่วมความตกลง TPPA 
 

 มำเลเซียจะพลำดโอกำสหลำยอย่ำงที จะลดช่องว่ำงในกำรพัฒนำและควำมส ำเร็จในกำรกลำยเป็น
ประเทศที มีรำยได้สูงหำกมำเลเซียไม่เข้ำร่วมในควำมตกลง TPPA (Trans Pacific Partnership Agreement) 
 
 Datuk Seri Mustapa Mohamed  รัฐมนตรีกระทรวงกำรค้ำระหว่ำงประเทศและอุตสำหกรรม 
(MITI) กล่ำวว่ำ มีควำมเป็นไปได้ที กำรลงทุนจำกต่ำงประเทศจะเพิ มขึ้นระหว่ำง 136-239 พันล้ำนเหรียญ
สหรัฐที จะไหลเข้ำมำยังมำเลเซีย และโอกำสกำรจ้ำงงำน 2,000 ต ำแหน่งภำยในปี 2563  กำรลงทุนเหล่ำนี้
จะช่วยสร้ำงโอกำสทำงธุรกิจและกำรตลำด  มำเลเซียเป็นตลำดเล็กที ไม่เพียงพอส ำหรับธุรกิจที จะขยำยจึงต้อง
ยอมรับกำรเปลี ยนแปลงเพื อที จะเติบโตและขยำยตัว  ภำครัฐก็มีควำมเห็นอย่ำงยิ งที ควำมตกลง TPPA จะเป็น
ก้ำวย่ำงส ำหรับมำเลเซียที จะเติบโตและประชำชนและประเทศจะได้ประโยชน์  มำเลเซียจะสูญเสียโอกำสทำง
ธุรกิจและกำรลงทุนหำกมำเลเซียไม่เข้ำร่วมในควำมตกลง TPPA  ขณะที สิงคโปร์ เวียดนำมซึ งจะให้สัตยำบัน
ในควำมตกลงก็จะเติบโตอย่ำงมำกเนื องจำกท้ังสองประเทศเป็นที สนใจของต่ำงชำติ   
 

Datuk Seri Mustapa Mohamed  กล่ำวเตือนประชำชนที วิพำกษ์วิจำรณ์และให้ชั งน้ ำหนักข้อมูล
ทั้งหมดเกี ยวกับ TPPA และปฏิเสธสมมุติฐำนที ไม่ได้ตั้งอยู่บนพ้ืนฐำนของข้อเท็จจริงที สร้ำงควำมสับสนให้แก่
ประชำชน  ทั้งนี้ TPPA จะไม่ได้มีผลใช้บังคับโดยทันที  แต่จะมีเวลำ 6 เดือนที จะประเมินผลกระทบในกำร
ปฏิบัติตำมข้อตกลง  และหำกมำเลเซียไม่พอใจก็สำมำรถไม่เข้ำร่วมใน TPPA ได้โดยปรำศจำกเงื อนไข   
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การขายออนไลน์ช่วยเพิ่มการส่งออกชิ้นส่วนรถยนต์ 
 

 กำรส ำรวจมุมมองผู้บริโภคโดยอีเบย์ (e-Bay) แสดงให้เห็นว่ำ อุตสำหกรรมยำนยนต์ของมำเลเซีย
สำมำรถเพิ มกำรขำยชิ้นส่วนยำนยนต์และอุปกรณ์ประดับยนต์ออกสู่ตลำดโลกผ่ำนกำรส่งออกสินค้ำปลีกทำง
ตลำดออนไลน์ 
   

ผลจำกกำรส ำรวจระบุว่ำ ร้อยละ 47 ของเจ้ำของยำนพำหนะในสหรัฐฯ ได้สั งซื้อชิ้นส่วนยำนยนต์และ
อุปกรณ์ประดับยนต์ผ่ำนระบบออนไลน์ ในขณะที อีกร้อยละ 23 ระบุว่ำ จะสั งซื้อในลักษณะดังกล่ำวในอนำคต 
อีเบย์กล่ำวว่ำ “นี คือโอกำสที ดีในอนำคตส ำหรับผู้ค้ำชิ้นส่วนยำนยนต์และอุปกรณ์ประดับยนต์ของมำเลเซียที 
จะเข้ำสู่กำรซื้อขำยออนไลน์ และใช้ระบบพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นหนทำงในกำรสร้ำงรำยได้” 
 
 กำรส่งออกชิ้นส่วนยำนยนต์เป็นรูปแบบกำรส่งออกอันดับต้นๆ ของกำรค้ำปลีกของมำเลเซียผ่ำนทำง
อีเบย์โดยมีสหรัฐฯ เป็นตลำดเป้ำหมำยอันดับหนึ ง   จำกข้อมูลของธนำคำรเพื อกำรส่งออกและน ำเข้ำของ
มำเลเซีย (Export-Import Bank of Malaysia) ระบุว่ำ ตลอดระยะเวลำ 5 ปีที ผ่ำนมำกำรส่งออกสินค้ำยำน
ยนต์ทั้งหมดของมำเลเซียเติบโตขึ้นอย่ำงต่อเนื อง   กำรส ำรวจดังกล่ำวเปิดเผยว่ำ ร้อยละ 67 ของผู้บริโภค
สืบค้นข้อมูลด้ำนยำนพำหนะผ่ำนทำงโทรศัพท์มือถือโดย 1 ใน 5 กล่ำวว่ำพวกเขำสืบค้นข้อมูลลักษณะนี้
บ่อยครั้ง 
 
 “กำรส่งออกชิ้นส่วนยำนยนต์ทำงอีเบย์เติบโตเร็วมำก เช่นเดียวกับกำรขำยโปรแกรมด้ำนกำรศึกษำ
และกำรพัฒนำ ซึ งเป็นเวลำอันสมควรแล้วส ำหรับผู้ขำยชิ้นส่วนยำนยนต์ที จะเริ มเสี ยงในกำรส่งออกลักษณะนี้
เพื อสร้ำงรำยได้เพิ มข้ึน” นำยหว่อง เม่ย อิน หัวหน้ำส่วนงำนกำรค้ำข้ำมแดนของอีเบย์มำเลเซีย กล่ำวว่ำ “เป็น
โอกำสส ำหรับผู้ค้ำปลีกชิ้นส่วนยำนยนต์ จำกผู้ประกอบกำรถึงผู้ผลิตที จะเข้ำสู่ตลำดโลก” 
 
 JDM Motor parts เป็นตัวอย่ำงหนึ งของบริษัทมำเลเซียที ใช้อีเบย์เป็นฐำนในกำรขยำยกำรค้ำไปทั ว
โลกจำกฐำนตลำดเดิมของบริษัทที อยู่ในรัฐสลังงอร์ ขณะนี้บริษัทสำมำรถส่งออกชิ้นส่วนรถยนต์มือสองเข้ำสู่
ตลำดอย่ำงเช่น สหรำชอำณำจักร สหรัฐฯ และออสเตรเลีย ได้แล้ว  บริษัทได้ขำยสินค้ำผ่ำนอีเบย์มำได้ 5 ปี
แล้ว โดยอีเบย์ได้ช่วยโปรโมทสินค้ำของเรำไปยังลูกค้ำทั วโลก ซึ งจำกควำมช่วยเหลือของอีเบย์ยอดขำยของเรำ
เพิ มข้ึนถึงร้อยละ 30-40” 
 
 อนึ ง กำรส ำรวจกำรค้ำปลีกยำนยนต์ในอนำคตของอีเบย์ มีจุดมุ่งหมำยเพื อแสดงให้เห็นภำพรวมของ
ธุรกิจค้ำปลีกยำนยนต์เพื อก ำหนดพฤติกรรมกำรใช้จ่ำยของผู้บริโภค และอนำคตของกำรค้ำปลีกยำนยนต์  
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บริษัทน้ ามันปาล์มและยางพาราจะได้ประโยชน์จากความตกลง TPPA 
 
 บริษัทน้ ำมันปำล์ม ยำงพำรำ  ไม้และน้ ำมัน และก๊ำซ จะได้รับประโยชน์ในกำรเข้ำถึงตลำดภำยใต้
ควำมตกลง Trans-Pacific Partnership Agreement (TPPA)  
 
 สมำคมผู้ ผลิตถุ งมือยำงมำ เลเซีย  (Malaysian Rubber Glove Manufacturers Association: 
Margma) กล่ำวว่ำ บริษัทท้องถิ นของประเทศที เข้ำร่วมควำมตกลง TPPA จะได้รับประโยชน์จำกกำรเข้ำสู่
ตลำดขนำดใหญ่อย่ำงสหรัฐฯ 
  

นำยเดนิส โลว์ โจว ฟู่ ประธำน Margma กล่ำวว่ำ “เรำต้องจ ำไว้เสมอว่ำ มำเลเซียเป็นชำติกำรค้ำ 
(Trading Nation) ขนำดเล็กที มีอุตสำหกรรมที ดีมำกที สำมำรถผลิตสินค้ำป้อนตลำดโลกได้ จำกแง่มุมนี้ 
มำเลเซียจะต้องมองหำควำมตกลงกำรค้ำเสรีและควำมตกลงหุ้นส่วนที มีควำมเข้มแข็ง มำเลเซียเป็นผู้ผลิตถุง
มือยำงที ใช้ทำงกำรแพทย์รวมถึงถุงมือผ่ำตัดอันดับหนึ งของโลก โดยมำเลเซียควบคุมกำรผลิตร้อยละ 63 ของ
กำรผลิตถุงมือยำงโลก ซึ งคำดว่ำจะสูงขึ้นจำกควำมตกลง TPPA 

 
 “ในกำรเข้ำร่วม TPPA มำเลเซียจะสำมำรถสร้ำงควำมเข้มแข็งต่อไปได้อีกในสินค้ำโภคภัณฑ์และ
สินค้ำปลำยน้ ำ ดังนั้นจะต้องแน่ใจว่ำมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื อง และสนับสนุนควำมตกลง TPP” นำยโลว์กล่ำว 
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คาดราคาน้ ามันปาล์มดิบจะปรับตัวสูงข้ึนอย่างต่อเนื่องในปีนี้ 
 
 สภำน้ ำมันปำล์มมำเลเซีย (Malaysian Palm Oil Council : MPOC) คำดกำรณ์รำคำน้ ำมันปำล์มดิบ
จะกระเตื้องขึ้นอย่ำงต่อเนื องในปีนี้จำกผลผลิตที จะต  ำกว่ำที คำดกำรณ์ไว้ 
 
 Tan Sri Yosof Basiron, CEO กล่ำวว่ำ รำคำน้ ำมันปำล์มดิบได้รับกำรคำดหมำยว่ำจะอยู่ เฉลี ย 
2,590 ริงกิต/ตัน และคงเป็นไปไม่ได้ที จะตกลงต  ำกว่ำ 2,000 ริงกิต  รำคำน้ ำมันปำล์มดิบที ซื้อขำยอยู่เฉลี ย
ที  2,172 ริงกิต/ตันในปี 2558  ซึ งต  ำกว่ำ 2,000 ริงกิต/ตัน และต  ำถึง 1,975 ริงกิต/ตันในเดือนสิงหำคม 
2558 อย่ำงไรก็ตำม รำคำน้ ำมันปำล์มได้ปรับตัวดีขึ้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมำจนถึงมำกกว่ำ 2,400 ริงกิต/ตันเมื อ
สิ้นเดือนธันวำคม 2558/ตัน 
 
 ส ำหรับผลผลิตน้ ำมันปำล์มโลกคำดว่ำจะอยู่ต  ำกว่ำที คำดกำรณ์ไว้ก่อนหน้ำนั้นเนื องจำกปรำกฏกำรณ์
เอลนิโน ทั้งนี้ เพื อที จะตรึงซัพพลำยต่อไปมำเลเซียได้มีกำรด ำเนินกำรปลูกปำล์มใหม่ซึ งจะท ำให้ผลผลิตลดลง
รำว 3 แสนตัน  ส่วนในปี 2558  ปริมำณผลผลิตน้ ำมันปำล์มมีถึง 19.96 ล้ำนตัน และคำดว่ำจะอยู่ที  20.1 
ล้ำนตันในปี 2559 
 
 อนึ ง อินโดนีเซียซึ งเป็นประเทศผู้ผลิตน้ ำมันปำล์มรำยใหญ่สุดของโลกได้สัญญำจะเพิ มส่วนผสมในไบ
โอดีเซลอีก 20%  ซึ งก็จะสร้ำงควำมไม่แน่นอนในด้ำนซัพพลำย จึงช่วยป้องกันกำรตกลงรำคำน้ ำมันปำล์ม  
ทั้งนี้ มำเลเซียได้มีกำรด ำเนินกำรอย่ำงเต็มรูปแบบในกำรใช้ไบโอดีเซล 7% เมื อปี 2558 และคำดว่ำปริมำณ
กำรผลิตไบโอดีเซลจะอยู่ที  0.53 ล้ำนต้น  ส่วนไบโอดีเซล 10% ได้ถูกแนะน ำให้ใช้ตั้งแต่วันที  1 ตุลำคม 
2558 แต่ก็ได้ถูกเลื อนออกไป และหำกไบโอดีเซลใหม่นี้ได้ด ำเนินกำรเป็นผลส ำเร็จก็จะช่วยเพิ มกำรผลิตเป็น 
0.7 ล้ำนต้นในปี 2559 

ที มำ : Bernama 
26 มกรำคม 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การตกลงของราคาน้ ามันดิบส่งผลกระทบต่อรายรับของรัฐบาลมาเลเซีย 7-9 พันล้านริงกิต 
 

กำรตกลงของรำคำน้ ำมันดิบส่งผลกระทบต่อรำยรับของรัฐบำลมำเลเซีย 7-9 พันล้ำนริงกิต โดยกำร 
คำดกำรณ์ดังกล่ำวมำจำกรำคำน้ ำมันดิบเบรนท์ที  35 ดอลลำร์สหรัฐ/บำเรล 
 
 รัฐบำลมำเลเซียได้ประกำศงบประมำณปี 2559 จ ำนวน 267.2 พันล้ำนริงกิตเมื อปลำยปี 2558  
ประกอบด้วยงบประมำณรำยจ่ำยในกำรด ำเนินงำน 215 พันล้ำนริงกิต และรำยจ่ำยในกำรพัฒนำประเทศ 
49 พันล้ำนริงกิต โดยกำรจัดท ำงบประมำณดังกล่ำวตั้งอยู่บนสมมุติฐำนรำคำน้ ำมันดิบที  48 ดอลลำร์สหรัฐ/
บำเรล  อย่ำงไรก็ตำม นำยกรัฐมนตรีมำเลเซียได้มีกำรปรับงบประมำณปี 2558 ใหม่เพื อให้มำเลเซียสำมำรถ
คงกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจในปีนี้ไว้แม้ว่ำรำคำน้ ำมันดิบจะตกลงไปถึง 25 ดอลลำร์สหรัฐ/บำเรลก็ตำม 
 
 Tan Sri Mohd Irwan Serigar Abdullah, Treasury’ Secretary-General  กล่ ำวว่ ำ  หำกรำคำ
น้ ำมันเบรนท์ลดลงเหลือ 35 ดอลลำร์สหรัฐ/บำเรล  รัฐบำลก็จ ำเป็นต้องประหยัด 7 พันล้ำนริงกิต หรือหำก
รำคำน้ ำมันเบรนท์ลดลงเหลือ 30 ดอลลำร์สหรัฐ/บำเรล  รัฐบำลก็ต้องประหยัด 9 พันล้ำนริงกิต  แต่หำก
รำคำน้ ำมันดิบลดลงเหลือ 15 หรือ 20 ดอลลำร์สหรัฐ/บำเรลก็จะท ำให้เศรษฐกิจโลกตกต  ำ ส่วนประเทศ
ผู้ผลิตน้ ำมันก็จะต้องเผชิญกับควำมย  ำแย่  กำรปรับลดงบประมำณปี 2559 ใหม่ของรัฐบำลลง 9 พันล้ำนริง
กิต ในจ ำนวนนี้เป็น 5 พันล้ำนริงกิตที มำจำกกำรปรับล ำดับควำมส ำคัญของโครงกำรพัฒนำใหม่และปรับแก้ไข
ระยะเวลำของโครงกำรของกำรไหลเงินสดใหม่ที จะส่งผลกระทบน้อย 
 
 ส่วนโครงกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที อยู่ใน pipeline  นั้น รัฐบำลก็ไม่ได้ไปปรับลดงบประมำณโดยไม่
ค ำนึงถึงผลกระทบ  แต่อำจจะเลื อนออกไปส ำหรับโครงกำรที มี low impact  อนึ ง ตัวอย่ำงของมำตรกำรที 
รัฐบำลประกำศออกมำภำยใต้ recalibrated budget เช่น  กำรเปิดเสรีชั วครำวส ำหรับกำรควบคุมโควต้ำ
น ำเข้ำหรือกำรต้องมีใบอนุญำตน ำเข้ำในผลิตผลทำงกำรเกษตรบำงประเภท รวมทั้งเนื้อวัว เนื้อสุกร เมล็ด
กำแฟดิบ  กำรจัดตั้ง Myfarm outlet เพื อขำยสินค้ำเกษตรโดยตรง (เช่น ปลำ เนื้อสัตว์ ไก่ ผัก ผลไม้) ในรำคำ
ที ต  ำกว่ำรำคำตลำด 5-20%  กำรเพิ มจ ำนวนร้ำนค้ำขำยสินค้ำในรำคำยุติธรรม รวมทั้งร้ำนค้ำปลีกสมัยใหม่
ของต่ำงชำติและท้องถิ นจำก 640 แห่งเป็น 1,000 แห่ง  กำรแจกจ่ำยข้ำวสำรแก่ครอบครัวที ยำกจน 20 
กิโลกรัมในทุกๆเดือนจนถึงเดือนธันวำคม 2559  ส่วนชำวนำก็จะได้รับเงินเพิ มอีก 50 ริงกิต/ตันส ำหรับข้ำวที 
สะอำดเพื อเป็นสิ งจูงใจให้เพิ มผลผลิต  และ Exim Bank เพิ มเงินกองทุนส ำหรับกำรให้หลักประกันสินเชื อทำง
กำรค้ำอีก 500 ล้ำนริงกิต เป็นต้น 
 

ที มำ : New Straits Time 
29 มกรำคม 2559 

 


