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มาเลเซียวางตัวส าหรับการเติบโตของพาณิชย์อิเล็กทรอนิสก์ (e-commerce) 
 

 ตลำดพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในมำเลเซียมีศักยภำพมำกจำกกำรที่อัตรำกำรเข้ำถึงอินเตอร์เน็ตและกำร
ท ำธุรกิจทำงออนไลน์/หัวที่สูง   
 
 นำย  Hoseok Kim, CEO ของ 11street  ซึ่งเป็นผู้บริกำรค้ำปลีกออนไลน์ กล่ำวว่ำ มำเลเซียมี
จ ำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตสูงสุดเป็นอันดับ 3 (คิดเป็นสัดส่วน 67%)  ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองจำก
สิงคโปร์และบรูไน   ควำมเป็นเจ้ำของตลำด e-commerce ของมำเลเซียมีสัดส่วนเพียง 2% ของตลำดค้ำปลีก
โดยรวมจึงยังมีโอกำสทำงกำรตลำดอีกมำก  ในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ ขนำดของตลำด e-commerce ได้ขยำยตัว
เพ่ิมขึ้น 31% ส ำหรับกำรเติบโตสะสมโดยรวม  และก็คำดว่ำ กำรเติบโตก็จะยังอยู่ในอัตรำเช่นเดียวกันนี้โดย
คำดว่ำ มูลค่ำกำรค้ำของตลำด e-commerce จะอยู่ที่ 3.1 พันล้ำนเหรียญสหรัฐ (12.8 พันล้ำนริงกิต) 
ภำยในปี 2561 (2018)   
 

“ในปี 2559  อินเตอร์เน็ตที่ดีขึ้น โลจิสติกส์และควำมปลอดภัย  จะเป็นตัวหลักที่จะขับเคลื่อนกำร
พัฒนำ e-commerce  กำรเจำะตลำดมือถือในมำเลเซียในปี 2559 มีถึง 136% และกำรเติบโตของอุปกรณ์
กำรเชื่อมต่อได้ท ำให้ตลำด e-commerce ขยำยตัวเพ่ิมขึ้นโดยชำวมำเลเซียมีกำรใช้โทรศัพท์มือถือเพ่ือซื้อ
สินค้ำในสัดส่วนสูงถึง 47%”   นำย Hoseok Kim กล่ำว 

 
กำรปรับปรุงโลจิสติกส์โดยเฉพำะในด้ำนกำรส่งสินค้ำ (courier segment)  จะช่วยเสริมสร้ำงกิจกรรม 

e-commerce ของท้องถิ่น  ตลำด e-commerce  ดังเช่น 11street  ได้ให้ควำมส ำคัญอย่ำงสูงกับกำรเสนอ
ประสบกำรณ์ที่ดีในกำรช้อปปิ้งสินค้ำผ่ำนทำงออนไลน์จนถึงกำรส่งสินค้ำที่ซื้อแล้วไปยังมือของผู้บริโภค  โดย
กำรสร้ำงควำมมั่นใจในเรื่องควำมปลอดภัยในกำรช้อปปิ้นสินค้ำผ่ำนทำงออนไลน์ให้แก่ผู้บริโภคเป็นสิ่งที่บริษัท
ให้ควำมส ำคัญอย่ำงยิ่ง โดย 11street มีกำรใช้ระบบ Escrow ซึ่งเป็นเครื่องมือทำงกำรเงินที่จะชะลอกำร
จ่ำยเงินของผู้ซื้อไว้จนกระทั่งเมื่อสินค้ำได้ถูกส่งไปยังถึงผู้ซื้อไว้จึงจ่ำยเงินให้ซึ่งเป็นกำรปกป้องผู้ซื้อจำกกำรถูก
หลอกลวง 
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จนีมีอิทธิพลอย่างมากต่อมาเลเซีย 
 

ผลกระทบจำกเศรษฐกิจจีนที่รับรู้ได้จำกทั่วโลกในขณะนี้  และมำเลเซียก็ประเทศที่อยู่แถวหน้ำที่รู้สึก
ถึงผลกระทบของกำรเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจจีน 
 
 นำย Chidu Narayanan นักเศรษฐศำสตร์จำก Standard Chartered Bank กล่ำวว่ำ ตัวเลขกำร
เติบโตของเศรษฐกิจจีนมีควำมหมำยแก่มำเลเซียในปัจจุบันมำกกว่ำในอดีตที่ผ่ำนมำ ทุกครั้งที่เศรษฐกิจจีน
เติบโตขึ้น 1% จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจมำเลเซีย 0.26%  เนื่องจำกจีนเป็นคู่ค้ำรำยใหญ่สุดของหลำย
ประเทศในภูมิภำคนี้รวมทั้งมำเลเซียที่มีกำรค้ำกับมำเลเซียรำว 18%   จึงท ำให้จีนมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจ
มำเลเซียในทุกวันนี้มำกกว่ำในช่วง 15 ปีที่ผ่ำนมำ 
 
   นำย Chidu Narayanan มีควำมมั่นใจว่ำ  ค่ำเงินริงกิตจะเริ่มแข็งค่ำเงินในปลำยปีนี้จำกกำรที่
คำดกำรณ์ว่ำเศรษฐกิจจีนในปี 2559 จะดีขึ้นและค่ำเงินหยวนจะแข็งค่ำขึ้นในสิ้นปีนี้ โดยคำดว่ำเมื่อสิ้นไตร
มำสแรกของปีนี้ ค่ำเงินหยวนควรอยู่ที่ 6.65 และ 6.56 เมื่อสิ้นปีนี้ 
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โครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมแรงงานต่างชาติใหม่มีผลบังคับใช้วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 
 

 รัฐบำลมำเลเซียคำดว่ำ จะมีรำยได้เพ่ิมขึ้น 2 พันล้ำนริงกิตหลังจำกกำรปรับโครงสร้ำงระบบกำร
จัดกำรแรงงำนต่ำงชำติที่จะน ำมำใช้ในปีงบประมำณ 2559 
 
 Datuk Seri Dr.Ahmad Zahid Hamid, Deputy Prime Minister กล่ำวว่ำ  โครงสร้ำงใหม่ของ
ค่ำธรรมเนียมแรงงำนต่ำงชำติที่จะเข้ำมำท ำงำนในมำเลเซียจะปรับใหม่เป็น 2 กลุ่ม (tier) จำกเดิมที่มีหลำย
กลุ่ม  กลุ่มแรกจะครอบคลุมแรงงำนในกลุ่มโรงงำนอุตสำหกรรม  ธุรกิจบริกำร และก่อสร้ำง  โดยแรงงำนใน
กลุ่มนี้จะเสียค่ำธรรมเนียม (levy) อัตรำคนละ 2,500 ริงกิต และ 1,500 ริงกิตส ำหรับกลุ่มภำคเกษตรกรรม
และเพำะปลูก ขณะที่ค่ำธรรมเนียมของแรงงำนประเภท domestic helpers (เช่น แม่บ้ำน) ยังคงเดิมที่ 410 
ริงกิต ส่วนแรงงำนในท้องถิ่นไม่ต้องเสียค่ำธรรมเนียม   
 
 Master Builders Association Malaysia (MBAM) กล่ำวว่ำ กำรปรับเพ่ิมค่ำธรรมเนียมของแรงงำน
ต่ำงชำติในภำคก่อสร้ำงเป็น 2,500 ริงกิตจำกเดิมที่ 1,250 ริงกิต จะเป็นอุปสรรคต่อกำรเข้ำมำท ำงำนของ
แรงงำนต่ำงชำติใหม่ๆ  ซึ่งนอกจำกจะส่งผลกระทบทั้งต่อภำคก่อสร้ำงแล้วยังส่งผลกระทบต่อกิจกรรมปลำยน้ ำ
ซึ่งครอบคลุมมำกกว่ำ 130 sectors รวมถึงกำรขนส่ง โลจิสติกส์ ธุรกิจบริกำรและภำคอุตสำหกรรม  โดย
สมำคมฯ ก ำลังท ำเรื่องร้องเรียนไปยังรัฐบำลให้ชะลอเรื่องนี้ไว้ก่อนภำยใต้สถำนกำรณ์เศรษฐกิจขณะนี้  สิ่งที่
รัฐบำลควรจะท ำคือท ำให้แรงงำนต่ำงชำติที่เข้ำมำท ำงำนอย่ำงผิดกฎหมำยที่มีอยู่มำกกว่ำสองเท่ำของจ ำนวน
แรงงำนต่ำงชำติที่ลงทะเบียนไว้ให้ด ำเนินกำรอย่ำงถูกกฎหมำย  อนึ่ง ปัจจุบัน มีจ ำนวนแรงงำนต่ำงชำติใน
มำเลเซียรำวที่ลงทะเบียนไว้ 2.135 ล้ำนคน 
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คาด มูลค่าการส่งออกปี 2558 ของมาเลเซียมีแนวโน้มลดต่ าลง 
 

ยอดกำรส่งออกทั้งปีในปี 2558 จะเลวร้ำยกว่ำยอดกำรส่งออกในปีก่อนหน้ำเนื่องจำกควำมต้องกำร
ภำยนอกประเทศท่ีอ่อนแรงลงและกำรเติบโตของตลำดส ำคัญที่ยังไม่กระเตื้องขึ้น 
 

กรมสถิติจะเปิดเผยยอดกำรส่งออกทั้งปีของปี 2558 ในวันศุกร์นี้ ซึ่งนักเศรษฐศำสตร์คำดกำรณ์ว่ำ
ควำมต้องกำรจำกต่ำงประเทศที่อ่อนแรงลงจะส่งผลกระทบต่อกำรส่งออกของมำเลเซียที่เพ่ิมร้อยละ 6.3 ใน
เดือนพฤศจิกำยนเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเมื่อเทียบกับเดือนตุลำคมที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
16.7 จนบัดนี้กำรส ำรวจแสดงให้เห็นว่ำ กำรเติบโตด้ำนกำรส่งออกในเดือนธันวำคมโดยเฉลี่ยร้อยละ 4.9 ส่วน
กำรน ำเข้ำเพ่ิมร้อยละ 4.1 ดุลกำรค้ำเกินดุล 10 พันล้ำนริงกิต 

 
กระทรวงกำรค้ำระหว่ำงประเทศและอุตสำหกรรมของมำเลเซียคำดว่ำ กำรเติบโตด้ำนส่งออกในปี 

2558 จะอยู่ที่ร้อยละ 2-3 และดุลกำรค้ำจะเกินดุลลดลงร้อยละ 2-3 เมื่อเปรียบเทียบกับยอดที่เพ่ิมขึ้นร้อย
ละ 16.6 ในปี 2557 ที่มีดุลกำรค้ำเกินดุล 83.11 พันล้ำนริงกิต โดยในปี 2557 กำรส่งออกของมำเลเซีย
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.4 เนื่องจำกควำมต้องกำรสินค้ำอุตสำหกรรมทดิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้ำ แต่นำย เพ็ก 
บุน ซุน หัวหน้ำนักเศรษฐศำสตร์อำเซียนจำกสถำบันวิจัย RHB กล่ำวว่ำ กำรเติบโตระดับต่ ำในตลำดประเทศ
พัฒนำแล้วจะเป็นตัวถ่วงกำรส่งออกในปี 2558    
 

เขำกล่ำวต่อ Starbiz ว่ำ “กำรอ่อนค่ำของเงินริงกิตจะช่วยกำรส่งออกบำงส่วน แต่กำรส่งออก
โดยทั่วไปจะยังไม่เข้มแข็ง” นอกจำกนี้ยังเชื่อว่ำกำรอ่อนค่ำของเงินริงกิตเป็นเวลำนำนจะส่งผลให้ต้นทุนกำร
ประกอบกำรสูงขึ้นจำกกำรน ำเข้ำสินค้ำที่มีรำคำสูงขึ้น  นำยเพ็กกล่ำวว่ำ กำรเติบโตด้ำนกำรส่งออกของปีนี้
ขึ้นอยู่กับตลำดประเทศพัฒนำแล้วจะเป็นอย่ำงไร “เรำคำดหวังว่ำ ปีนี้กลุ่มยูโรโซนและญี่ปุ่นจะดีขึ้นแต่ก็ยัง
เกี่ยวพันกับกำรเติบโตที่เชื่องช้ำในปีก่อน เรำก็ยังเห็นว่ำจีนก็เชื่องช้ำลงเช่นกัน” เขำกล่ำวเสริม เมื่อปีก่อน GDP 
ของจีนโตร้อยละ 6.9 ช้ำที่สุดในรอบ 25 ปี กำรส่งออกทั้งหมดในปีก่อนของจีนลดลงร้อยละ 1.8 ในขณะที่
น ำเข้ำลดลงร้อยละ 13.2  ผู้ส่งออกสินค้ำที่เป็นตัวจักรส ำคัญในกำรส่งออกในช่วงสองปีที่ผ่ำนมำจำกรำคำ
สินค้ำที่ต่ ำคงจะมองเห็นกำรชะลอตัวในปีนี้ บริษัท Apple และ Samsung ได้เตือนว่ำในปี 2559 จะมีควำม
ท้ำทำยที่เพ่ิมข้ึนและต้องระวังในเรื่องควำมต้องกำรสินค้ำอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภค 
 

อีกประเด็นหนึ่งที่บ่งบอกว่ำงเป็นควำมท้ำทำยที่ผู้ส่งออกและบริษัทสินค้ำอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศ
เผชิญอยู่มำจำกสมำคมอุตสำหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ (the Semiconductor Industry Association: SIA) ใน
เรื่อง global chip revenue แสดงให้เห็นถึงกำรลดลงอย่ำงมีนัยส ำคัญเมื่อปีที่แล้วลงถึง 335.2 พันล้ำน
เหรียญสหรัฐ เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน อย่ำงไรก็ตำมรำยงำนระบุว่ำ ปี 2557 เป็นปีที่ดีที่สุดของ
อุตสำหกรรมดังกล่ำว ในเดือนธันวำคม ยอดขำยชิปลดลงร้อยละ 5.2 เหลือ 27.6 พันล้ำนเหรียญสหรัฐ และ 
ร้อยละ 4.4 ในเดือนพฤศจิกำยน  SIA กล่ำวว่ำ ปัจจัยที่จ ำกัดยอดขำยเมื่อปีก่อนคือควำมต้องกำรที่ลดลง เงิน
ดอลลำร์ที่แข็งค่ำขึ้น แนวโน้มตลำด ควำมผันผวนของรำยได้ธุรกิจ “ทั้งๆที่มีควำมท้ำทำยต่ำงๆ แต่ก็ประมำณ
กำรว่ำตลำดจะยังเติบโตแต่ไม่มำกนักในปี 2559”  
 

แพทริเชีย โอ นักเศรษฐศำสตร์จำก บริษัท AmResearch กล่ำวว่ำ จีนจะยังคงเป็นปัจจัยส ำคัญต่อ
ควำมสำมำรถทำงกำรค้ำของมำเลเซีย “กำรส่งออกไปจีนหดตัวในช่วงต้นปีก่อนแต่กลับเพ่ิมขึ้นในช่วงสิ้นปี” ใน



เดือนพฤศจิกำยน มำเลเซียส่งออกไปจีนมูลค่ำ 9.75 พันล้ำนริงกิต คิดเป็นร้อยละ 14.2 ของกำรส่งออก
ทั้งหมด  นำยโอ กล่ำวว่ำ แม้ว่ำแรงเหวี่ยงทำงกำรค้ำเกิดควำมถดถอยเนื่องจำกควำมต้องกำรของโลกลดลง แต่
ยังมีดุลกำรค้ำที่ดีขึ้นโดยเฉพำะในช่วงไตรมำส 4  จำกรำยงำนเมื่อเดือนที่แล้ว โอ กล่ำวว่ำ ดุลกำรค้ำของ
ประเทศที่ดีขึ้นในช่วงไตรมำส 4 นี้ แสดงให้เห็นว่ำ GDP โตขึ้นในไตรมำสดังกล่ำวเกิดจำกแรงหนุนของกำรค้ำ
สุทธิที่ดีข้ึน กำรค้ำตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนพฤศจิกำยน กำรค้ำสุทธิเพ่ิมขึ้นร้อยละ 17.3 มูลค่ำ 86.3 พันล้ำนริงกิต 
เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อน นำยโอ ระบุว่ำ ในช่วงเดือนตุลำคม-พฤศจิกำยน กำรค้ำสุทธิมีมูลค่ำ 
22.4 พันล้ำนริงกิต เกินกว่ำช่วงไตรมำศท่ี 3 และสูงกว่ำช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 85.5  
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บริษัทเกาหลีพิจารณาสร้างโรงงานในมาเลเซีย 
 

Cuckoo Electronics บริษัทชั้นน ำด้ำนเครื่องใช้ไฟฟ้ำในบ้ำนของเกำหลีใต้ อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ
สร้ำงโรงงำนในมำเลเซียเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรสินค้ำเพ่ือสุขภำพของผู้บริโภค โดยบริษัทพอใจกับกำร
เติบโตอย่ำงรวดเร็วของตรำสินค้ำในมำเลเซียหลังจำกเริ่มต้นโปรโมทสินค้ำในกัวลำลัมเปอร์ ในปี 2557 และ
ท ำยอดขำยได้ถึง 10 ล้ำนริงกิตในปี 2558  

 
นำย ไบรอัน คูบอนฮัก CEO ของบริษัท กล่ำวภำยหลังเสร็จสิ้นพิธีลงนำมร่วมในสัญญำลงทุนร่วมกัน 

ระหว่ำง Cuckoo Electronics Co Ltd (CKE) กับ Cuckoo International Malaysia Sdn Bhd (CKI) ที่กรุง
โซล เมื่อไม่นำนมำนี้ว่ำ บริษัทวำงแผนผลิตสินค้ำเพ่ิมขึ้น ขณะนี้เรำเน้นไปที่ระบบเครื่องกรองน้ ำและหม้อหุง
ข้ำวแรงดัน เนื่องจำกเรำต้องกำรให้ลูกค้ำรับรู้ถึงควำมส ำคัญของน้ ำที่มีคุณภำพดีและเครื่องครัวที่มีควำม
ทันสมัย ผู้บริโภคในมำเลเซียค ำนึงถึงเรื่องสุขภำพ ซึ่งเรำมองเห็นโอกำสในตลำดมำเลเซีย”  นำยไบรอันกล่ำว 
ภำยหลังเสร็จสิ้นพิธีลงนำมร่วมในสัญญำลงทุนร่วมกันระหว่ำง Cuckoo Electronics Co Ltd (CKE) กับ 
Cuckoo International Malaysia Sdn Bhd (CKI) ที่กรุงโซล เมื่อไม่นำนมำนี้ 
 

บริษัทมีแผนสร้ำงโรงงำนลิตสินค้ำในมำเลเซียและหวังที่จะเข้ำสู่ระดับนำนำชำติในฐำนะบริษัทผลิต
เครื่องใช้ไฟฟ้ำในครัวเรือนที่มีคุณภำพ โดยได้ำเพ่ิมก ำลังกำรผลิตสองเท่ำเป็น 100,000 หน่วย จำกเดิม 
60,000 หน่วย ในกำรผลิตหม้อหุงข้ำวและเครื่องกรองน้ ำเพ่ือให้เพียงพอกับควำมต้องกำรของตลำดที่เพ่ิมขึ้น 
นอกจำกนี้ยังได้สร้ำงโรงงำนใหม่เพ่ิมขึ้นในเกำหลีใต้ด้วยซึ่งจะเสร็จสิ้นในช่วงสิ้นปีนี้ ในเกำหลีใต้  บริษัท 
Cuckoo เป็นแบรนด์หม้อหุงข้ำวที่มียอดขำยสูงสุด โดยมีกำรส่งออกมูลค่ำ 16.3 ล้ำนเหรียญสหรัฐ (71.5 
ล้ำนริงกิต) ในปี 2557 เพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 83.3 จำกปี 2556 มียอดขำยกว่ำ 300,000 หน่วย ต่อเดือนในปี 
2557 และมีส่วนแบ่งตลำดสูงสุดในกำหลีใต้ติดต่อกัน 17 ปี ปัจจุบันมีส่วนแบ่งตลำดในเกำหลีใต้ร้อยละ 73 
มีร้ำนค้ำและสำขำกว่ำ 2,000 แห่ง 
 

Cuckoo Electronics ก่อตั้งขึ้นโดย นำยคู จำ ชิน นักธุรกิจชำวเกำหลีใต้ ในปี 2521 เป็นผู้ผลิตหม้อ
หุงข้ำวให้กับ LG และ ฟิลลิปส์ ก่อนเริ่มต้นผลิตสินค้ำในแบรนด์ของตนเองในปี 2541  บริษัทมีสินค้ำเพ่ือ
สุขภำพหลำยรำยกำร เช่น เครื่องฟอกอำกำศ เก้ำอ้ีนวด และฝำที่นั่งสุขภัณฑ์  นำยไบรอันกล่ำวว่ำ เมื่อบริษ ท
ได้เริ่มมีแบรนด์ของตนเองในปี 2541 ผู้ค้ำส่ง และผู้ค้ำปลีกบำงรำยลังเลที่จะรับสินค้ำไปขำย แต่โชคยังดีที่
บำงรำยรู้คุณภำพของ Cuckoo เป็นอย่ำงดี จึงสั่งซื้อ   Cuckoo มีชื่อเสียงอย่ำงรวดเร็วและกลำยเป็นแบรนด์ที่
มีชื่อเสียงอันดับหนึ่งในเกำหลีใต้ในปีต่อมำ 
 

พิธีกำรลงนำมระหว่ำง CKE และ CKI ได้เปิดตัวนักแสดงชื่อดังของเกำหลีอย่ำง คิมซูฮยอน ในฐำนะ
แบรนด์แอมบำสเดอร์คนใหม่ของสินค้ำในกำรท ำตลำดระหว่ำงประเทศ  ในฐำนะที่เป็นผู้ใช้สินค้ำคนหนึ่ง เรำ
คำดหวังให้ คิมซูฮยอน น ำพำให้แบรนด์สินค้ำเติบโตขึ้นจำกภำพลักษณ์ของควำมเป็นคนหนุ่มสุขภำพดี และมี
ภำพลักษณ์ที่ทันสมัย คิมซูฮยอนกล่ำวว่ำ “ผมคิดว่ำชำวเกำหลีร้อยละ 99 รู้จักแบรนด์สินค้ำ Cuckoo ใน
ฐำนะแบรนด์ตัวแทนของประเทศส ำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้ำขนำดเล็กในครัวเรือน ซึ่งนับเป็นเกียรติอย่ำงยิ่งที่ผม
ได้มำเป็นแบรนด์แอมบำสเดอร์ให้กับ Cuckoo ที่เป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของเกำหลี” 
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