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มาเลเซียเกินดุลการค้าเพิ่มข้ึน 

  
 มูลค่ำกำรค้ำของมำเลเซียในปี 2558 เพ่ิมขึ้นมำกกว่ำที่คำดกำรณ์ไว้ร้อยละ 1.2 หรือประมำณ 
1.466 ล้ำนล้ำนริงกิต ซึ่งมำจำกกำรส่งออกและน ำเข้ำที่เพ่ิมขึ้นประมำณ 779.95 พันล้ำนริงกิต และ 
685.65 พันล้ำนริงกิตตำมล ำดับ 
 
 Datuk Seri Ong Ka Chuan รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงกำรค้ำระหว่ำงประเทศและอุตสำหกรรม 

เปิดเผยในงำน “Malaysia Trade Performance 2015” ว่ำ ปี 
2558 มำเลเซียมีดุลกำรค้ำเกินดุล 94.29 พันล้ำนริงกิต ขยำยตัว
เพ่ิมข้ึน 14.3 จำกปี 2557  ซึ่งบ่งบอกว่ำมำเลเซียมีดุลกำรค้ำ
เกินดุล 18 ปีติดต่อกัน และทั้งหมดนี้เกิดขึ้นทั้งๆที่ทั่วโลกประสบ
วิกฤตทำงเศรษฐกิจ”  
 
 Datuk Ong กล่ำวว่ำ ภำคอุตสำหกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน
หลักในกำรเติบโตของกำรส่งออก โดยมูลค่ำส่งออกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 

80.2 ของมูลค่ำกำรส่งออกรวมทั้งหมดจำกเดิมร้อยละ 76.7 ในปี 2557  ภำคกำรผลิตที่ยอดเยี่ยมของเรำได้
ช่วยบรรเทำผลกระทบที่เกิดจำกรำคำสินค้ำตกต่ ำ ทั้งนี้อำเซียนยังคงเป็นคู่ค้ำและตลำดส่งออกอันดับหนึ่งของ
มำเลเซีย โดยมีสัดส่วนร้อยละ 27.4 ของมูลค่ำกำรค้ำรวมทั้งหมดของมำเลเซียในปี 2558 กำรส่งออกไป
อำเซียนขยำยตัวร้อยละ 2.8 หรือประมำณ 219.29 พันล้ำนริงกิต ซึ่งมำจำกกำรค้ำผ่ำนควำมเชื่อมโยงระหว่ำง
บริษัทที่มีมำกขึ้น กำรค้ำข้ำมแดน และกำร outsourcing ภำยในภูมิภำค  ส่วนกำรน ำเข้ำโตขึ้นร้อยละ 3.7 
ประมำณ 182.12 พันล้ำนริงกิต  
  

“เรำคำดหวังว่ำกำรค้ำระหว่ำงเรำกับอำเซียนจะเพ่ิมสูงขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญในปีที่ก ำลังมำถึงนี้หลังจำก
กำรจัดตั้ง AEC อย่ำงเป็นทำงกำรเมื่อเดือนธันวำคมที่ผ่ำนมำ ทั้งนี้ AEC มีเป้ำหมำยในกำรสร้ำงตลำดและฐำน
กำรผลิตเดียวในภูมิภำค  และคำดกันว่ำเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จะฟ้ืนตัว กำรบริโภคภำคเอกชนจะเข้มแข็งขึ้น
ในยุโรป และกำรเติบโตในญี่ปุ่นจะยังมั่นคง จีนจะยังคงปรับสมดุลทำงเศรษฐกิจ รำคำสินค้ำโภคภัณฑ์จะยังคง
อยู่ภำยใต้ควำมกดดันต่อไป บริษัทควรใช้โอกำสให้เกิดประโยชน์สูงสุดจำก FTA ที่มำเลเซียท ำกับประเทศ
ต่ำงๆ ทั้งในระดับทวิภำคีและพหุภำคี” เขำกล่ำวเพ่ิมเติม 
 



ข้อคิดเห็น ส ำนักงำนฯ เห็นว่ำ แม้ข้อมูลตัวเลขกำรค้ำของมำเลเซียในปี 2558 จะเพ่ิมขึ้น แต่ก็ไม่ได้มำกนักและ  
ภำคกำรส่งออกขยำยตัว 1.9%  แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ำขณะนี้เศรษฐกิจของมำเลเซียอยู่ในภำวะอึมครึมและยังเผชิญ
กับควำมท้ำทำยจำกหลำยปัจจัย  ตัวเลข FDI ของมำเลเซียในปีที่ผ่ำนก็มีสัดส่วนลดลงมำกเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้ำ 
กำรตกต่ ำของรำคำน้ ำมันดิบและค่ำเงินริงกิตอ่อนตัวส่งผลให้รำคำน ำเข้ำสินค้ำจำกต่ำงประเทศของมำเลเซียเพิ่ม
สูงขึ้น จีนซึ่งเป็นคู่ค้ำหลักของจีนก็มีกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและควำมต้องกำรจำกจีนที่ดูเหมือนจะยัง
ไม่กระเตื้องขึ้นก็จะถ่วงกำรส่งออกของมำเลเซียต่อเนื่องในปีนี้ รวมทั้งปัญหำเศรษฐกิจโลก นอกจำกนี้ชำวมำเลเซีย
ยังชะลอกำรจับจ่ำยใช้สอยลงเนื่องจำกรำคำสินค้ำภำยในประเทศที่เพ่ิมสูงขึ้น อันเป็นผลมำจำกกำรเก็บภำษี GST 
ซึ่งส่งผลต่อสินค้ำต่ำงๆ ที่น ำเข้ำจำกไทย และจำกกำรสอบถำมผู้น ำเข้ำสินค้ำไทยหลำยรำยต่ำงก็ประสบปัญหำ
ยอดขำยสินค้ำลดลงและแบกรับภำระต้นทุนน ำเข้ำสูงขึ้น ผู้ประกอบกำรรำยใหม่ๆ ที่ต้องกำรขยำยตลำดส่งออก
สินค้ำไทยมำยังมำเลเซียในช่วงที่มำเลเซียก ำลังเผชิญกับปัญหำเศรษฐกิจขณะนี้ จึงอำจต้องใช้ทั้งควำมอดทน 
ควำมพยำยำม และเวลำ รวมทั้งควรติดตำมสถำนกำรณ์เศรษฐกิจมำเลเซียอย่ำงใกล้ชิด 
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ยะโฮร์ตั้งเป้าเป็นผู้เล่นส าคัญของโลกด้วยฮาลาลปาร์ค 

 
 ยะโฮร์ก ำลังตั้งเป้ำหมำยสูงและต้องกำรเป็นหนึ่งในผู้เล่นส ำคัญในอุตสำหกรรมฮำลำลโลกโดยกำร
จัดตั้งยะโฮร์ฮำลำลปำร์ค (Johor Halal Park: JHP) ที่ Cahaya Baru 
 
 Datuk Mohamed Khaled Nordin มุขมนตรีรัฐยะโฮร์  กล่ำวกับผู้สื่อข่ำวภำยหลังกำรเปิดกำร
ประชุมสำมัญประจ ำปีสมำคมครูและผู้ปกครอง SK Taman Rinting ว่ำ ยะโฮร์มีข้อได้เปรียบเมื่อเปรียบเทียบ
กับรัฐอ่ืนๆ ที่มีฮำลำลปำร์คเป็นของตนเอง เนื่องจำกกำรจัดตั้ง JHP ในยะโฮร์มีควำมแตกต่ำงกับฮำลำลปำร์ค
ของรัฐต่ำงๆ อย่ำงสิ้นเชิง 
 
 JHP จะมี regional marketing และ clearing house เป็นของตนเอง รวมทั้งมีกำรบรรจุหีบห่อ 
โกดังสินค้ำและโลจิสติกส์ ศูนย์ one stop ห้องทดลองทำงวิทยำศำสตร์และฮำลำล และตู้อบที่ได้มำตรฐำน
ระดับนำนำชำติ โดย regional marketing และ clearing house จะเป็นศูนย์รวมสินค้ำเน่ำเสียง่ำย เช่น ผัก 
ผลไม้ และไม้ตัดดอกที่ผลิตจำกฟำร์มที่ตั้งอยู่ภำยนอกฮำลำลปำร์ค โดยในช่วงที่ผ่ำนมำนักลงทุนจำกจีน ญี่ปุ่น 
สิงคโปร์ เกำหลีใต้ และไต้หวันได้สอบถำมข้อมูลและแสดงควำมสนใจเข้ำมำด ำเนินธุรกิจที ่JHP และในสัปดำห์
หน้ำจะมีกลุ่มนักธุรกิจจำกมณฑลหนึ่งในจีนจะเดินทำงมำเยี่ยมชมสถำนที่ ซึ่งนักธุรกิจดังกล่ำวแสดงควำมสนใจ
อย่ำงมำกต่อกำรลงทุน ทั้งนี้ท ำเลที่ตั้งของ JHP อยู่ใน Eastern Gate Development Zone ของ Iskandar 
มำเลเซีย ซึ่งเป็นจุดดึงดูดนักลงทุนทั้งในและต่ำงประเทศ เนื่องจำกเป็นพรมแดนติดกับสิงคโปร์ที่เป็นศูนย์กลำง
ด้ำยกำรค้ำและกำรเงินระดับนำนำชำติ จึงเป็นจุดขำยส ำคัญของโครงกำรฯ 
 
 “ยะโฮร์ในฐำนะที่เป็นรัฐผู้ผลิตอำหำรที่ส ำคัญของประเทศที่ตั้งอยู่ตลอดแนวเส้นทำงเดินเรือระหว่ำง
ประเทศที่คึกคักที่สุด มีระบบนิเวศน์ที่เหมำะสมที่จะก้ำวสู่กำรเป็นศูนย์กลำงอำหำรฮำลำลของโลก JHP เป็น
กำรลงทุนร่วมกันระหว่ำง United Malayan Land Bhd และ บริษัท Johor Biotechnology & Biodiversity 
Corp. ซึ่งเป็นบริษัทที่มีควำมเชื่อมโยงกับรัฐบำลของรัฐยะโฮร์” Datuk Mohamed Khaled Nordin กล่ำว 
 
 อนึ่ง โครงกำร JHP มีพ้ืนที่ 141.63 เฮกเตอร์ ตั้งอยู่ที่ Cahaya Baru โดยมีมูลกำรค่ำกำรพัฒนำรวม 
1.5 พันล้ำนริงกิต ซึ่งจะมีกำรพัฒนำต่อไปในอีก 5-7 ปีข้ำงหน้ำ 
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การชะลอตัวของจีนยังคงส่งผลกระทบต่อการส่งออกอย่างต่อเนื่อง 
 
 ควำมต้องกำรจำกจีนที่ดูเหมือนจะยังไม่กระเตื้องขึ้นจะถ่วงกำรส่งออกของมำเลเซียต่อเนื่องในปีนี้ แต่ก็มี
ควำมเป็นไปได้ที่รำคำสินค้ำโภคภัณฑจ์ะฟ้ืนตัวในอีก 2-3 เดอืนข้ำงหน้ำก็อำจช่วยบรรเทำปัญหำนี้ได้  
 
 BIMB Security Research คำดกำรณ์ว่ำ ในปีนี้เศรษฐกิจมำเลเซียจะยังคงชะงักงัน แต่ยังมองในแง่ดีว่ำ
รำคำสินค้ำโภคภัณฑ์จะฟ้ืนตัวในอีก 2-3 เดือนข้ำงหน้ำจะช่วยในเรื่องกำรส่งออกสินค้ำ กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ
ของประเทศพัฒนำแล้วยังคงเปรำะบำง ประกอบกับควำมเสี่ยงจำกกำรเติบโตที่ลดลงของประเทศเศรษฐกิจใหม่
บอกเป็นนัยว่ำควำมต้องกำรอำจเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย กำรส่งออกจึงอำจเพ่ิมข้ึนไม่มำกนัก  และหวังว่ำ กำรขยำยตัว
ของมูลค่ำส่งออกของมำเลเซียจะเป็นบวกในอีกไม่กี่เดือนข้ำงหน้ำ  กำรส่งออกในเดือนธันวำคม 2558 มีมูลค่ำ 
63.3 พันล้ำนริงกิต เพ่ิมขึ้นเพียงร้อยละ 1.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้ำ และขยำยตัวเพ่ิมขึ้นร้อย
ละ 6.3 เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกำยน 2558  ขณะที่กำรน ำเข้ำในเดือนธันวำคม 2558 มีมูลค่ำ 60.3 พันล้ำน
ริงกิต  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.2 หลังจำกเพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.1 ในเดือนก่อนหน้ำ  ส่งผลให้ดุลกำรค้ำในเดือนธันวำคม 
2558  เกินดุลลดลงร้อยละ 10.3 โดยมมีูลค่ำเหลือเพียง 8 พันล้ำนริงกิต 
 
 กำรเติบโตด้ำนกำรส่งออกของมำเลเซียได้รับผลกระทบอย่ำงมำกจำกควำมล่ำช้ำของกำรขนส่งสินค้ำ
น้ ำมันทำงเรือ โดยรำยได้จำกกำรส่งออกของเดือนธันวำคม 2558  แสดงให้เห็นถึงควำมล่ำช้ำของกำรขนส่ง
ก๊ำซธรรมชำติเหลว สะท้อนให้เห็นข้อมูลแนวโน้มกำรส่งออกจำกเดือนพฤศจิกำยน ในขณะที่สินค้ำ
เครื่องใช้ไฟฟ้ำอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นสินค้ำส่งออกส ำคัญของมำเลเซียมียอดกำรส่งออกท่ีเพ่ิมขึ้น 
  

ในภำพรวม กำรเติบโตของมูลค่ำกำรส่งออกเกิดจำกสินค้ำหลักๆ ได้แก่ สินค้ำเครื่องใช้ไฟฟ้ำอิเล็กทรอนิกส์
คิดเป็นร้อยละ 36.3 ของมูลค่ำกำรส่งออกทั้งหมด กำรส่งออกสินค้ำไม้ และสินค้ำที่ท ำจำกไม้ คิดเป็นร้อยละ 2.9 
ของกำรส่งออกทั้งหมด อย่ำงไรก็ตำมมูลค่ำกำรส่งออกสินแร่โดยเฉพำะก๊ำซธรรมชำติเหลวที่มียอดกำรส่งออกร้อย
ละ 5.6 ของกำรส่งออกทั้งหมดลดลงร้อยละ 36.7 หรือ 2.2 พันล้ำนริงกิต เหลือเพียง 3.8 พันล้ำนริงกิต 
เนื่องจำกมูลค่ำและปริมำณกำรส่งออกโดยเฉลี่ยลดลง  มูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำปิโตรเลียมลดลงร้อยละ 34.4 
หรือ 1.5 พันล้ำนริงกิต เหลือ 2.8 พันล้ำนริงกิต  ส่วนยอดกำรส่งออกยังลดต่ ำลงเนื่องจำกกำรส่งออกน้ ำมัน
ปำล์มและสินค้ำที่เก่ียวข้องกับปำล์มน้ ำมันลดลงร้อยละ 7 เหลือ 5.1 พันล้ำนริงกิต 

 
 อนึ่งในปี 2558 กำรค้ำรวมของมำเลเซียอยู่ที่ 1.47 ล้ำนล้ำนริงกิต ขยำยตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.2 เมื่อ
เทียบกับ 1.45 ล้ำนล้ำนริงกิตของปีก่อนหน้ำ ซึ่งมีแรงหนุนจำกกำรเติบโตในช่วงครึ่งปีหลังที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
5.1  มูลค่ำกำรส่งออกอยู่ที่ 779.95 พันล้ำนริงกิต  ขยำยตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.9 ส่วนมูลค่ำกำรน ำเข้ำอยู่ที่ 
685.65 พันล้ำนริงกิต  ขยำยตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.4  
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