MITI อาจตัดสินใจใช้มาตรการ AD และ Safeguard กับเหล็กแท่งและเหล็กเส้นนาเข้า
Datuk Soh Thian Lai ประธานสมาพันธ์อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าของมาเลเซีย (Malaysian
Iron and Steel Industry Federation) กล่าวว่า ราคาเหล็กในจีนที่ปรับตัวสูงขึ้นทาให้ต้นทุนการนาเข้ า
เหล็กจากจีนเพิ่มขึ้น และเป็นผลดีต่อผู้ผลิตของมาเลเซียซึ่งเคยได้รับผลกระทบจากการนาเข้าเหล็กจากจีน
ที่มีราคาต่ากว่าต้นทุนการผลิตของโรงงานในประเทศ
สถานการณ์ตลาดเหล็กในมาเลเซี ยมีทิศทางที่ดีขึ้น ราคาเหล็กแท่งและเหล็กเส้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
ราคาขายเหล็กแท่งเพิ่มขึ้นจากตันละ 1,800 ริงกิต เป็น 1,900 ริงกิต ในขณะที่ราคาเหล็กเส้น เพิ่มขึ้นเป็น
ตัน ละ 1,900 ริงกิต ทั้งนี้ ในช่ว งปี 2556 – 2558 ผู้ผ ลิตเหล็กในมาเลเซียได้รับผลกระทบจากราคา
เหล็กในตลาดโลกตกต่า ประกอบกับการนาเข้าเหล็กราคาถูกจากจีน ทาให้ขาดทุนสูงถึง 2,000 ล้านริงกิต
ในปี 2558 ผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ 5 อันดับแรกของมาเลเซียขาดทุนรวมกันสูงถึง 1,300 ล้านริงกิต
การปรับ ตัวของราคาเหล็ กในประเทศที่สูงขึ้นทาให้ ผู้ ผลิ ตเหล็ กของมาเลเซีย คาดหวังให้ กระทรวง
การค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรม (MITI) จะอนุมัติคาขอให้ มีการใช้ มาตรการตอบโต้ก ารทุ่มตลาด
(Anti-Dumping: AD) และมาตรการปกป้องการนาเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น (Safeguard) ภายในสิ้นเดือนตุลาคม
2559 หากคาขอดังกล่าวได้รับ อนุมัติ ผู้ผลิตเหล็กของมาเลเซียจะได้รับการปกป้องการทุ่มตลาดเหมือนกับ
กรณีการบังคับใช้มาตรการก่อนหน้ากับเหล็กที่นาเข้าจากไทยและอินโดนีเซีย ทั้งนี้ ที่ผ่านมาผู้ผลิตเหล็กใน
หลายประเทศในอาเซียนได้รับผลกระทบจากการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กจากจีนที่เข้ามาขายในราคาถูกกว่าราคา
ที่ขายในประเทศและราคาในตลาดโลก โดยผู้ผลิตมาเลเซียได้รับผลกระทบอย่างมากจากการนาเข้าเหล็กแท่ง
และเหล็กเส้นจากจีน ทาให้มีการใช้ประโยชน์จากกาลังการผลิตลดลงร้อยละ 40 ช่วงระหว่างปี 2556 – 2558
ส่งผลให้มกี ารปิดโรงงานและปลดคนงานเป็นจานวนมาก
บทวิเคราะห์ (ผลกระทบต่ อ เศรษฐกิจ ไทย) ปั จจุบั น หลายประเทศในอาเซี ยน รวมทั้งไทยและ
มาเลเซีย ได้รับผลกระทบต่อการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กของจีนอย่างมาก ทาให้ต้องใช้มาตรการ AD/Safeguard
กับสินค้าเหล็กจากจีนอย่างต่อเนื่อง หากรัฐบาลมาเลเซียพิจารณาใช้มาตรการ AD กับสินค้าเหล็กที่นาเข้าจากจีน
ก็จะมีผลต่อสินค้าดังกล่ าวที่น าเข้าจากจีนเพี ยงประเทศเดียว อย่างไรก็ดี หากมาเลเซียพิจารณาใช้ มาตรการ
Safeguard จะส่งผลกระทบต่อประเทศผู้ส่งออกทุกประเทศรวมทั้งไทย ทั้งนี้ ในปี 2558 ไทยส่งสินค้าเหล็กแท่ง
และเหล็กเส้นมายังมาเลเซียประมาณ 2.18 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมาเลเซียเป็นตลาดส่งออกลาดับที่ 10 ของไทย
ข้อคิดเห็น/เสนอแนะของ สคต. การเลือกใช้มาตรการเพื่อตอบโต้การนาเข้าสินค้าเหล็กแท่งและ
เหล็ ก เส้ น จากต่ า งประเทศของมาเลเซี ย อาจส่ งผลต่ อ การส่ งออกของไทยมายั งมาเลเซี ย จึ งต้ อ งติ ด ตาม
สถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ เห็นควรเผยแพร่ข้อมูลให้แก่ผู้ประกอบการของไทยให้ทราบและ
เตรียมการรับมือกับกรณีดังกล่าวต่อไป
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โครงการ Pan-Borneo Highway กับการพัฒนาเมืองคินารุต (Kinarut)
นั ก พั ฒ นาและนั กลงทุ น เริ่ มหั น มาให้ ความสนใจกั บ เมือ งคิ นารุ ต ในรัฐ ซาบาห์ เนื่ องจาก
รัฐบาลได้ริเริ่มโครงการ Pan- Borneo Highway เชื่อมระหว่างรัฐซาราวักกับซาบาห์ มูลค่า 1,300 ล้านริงกิต
โดยโครงการก่อสร้างในระยะแรกจะตัดผ่านเมืองคินารุต ทาให้บริษัทขนาดใหญ่เล็งเห็นถึงโอกาสการเติบโต
ของเมืองซึง่ ตัง้ อยูท่ างตอนใต้หา่ งจากเมืองโกตาคินาบารู ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐประมาณ 20 กิโลเมตร
Datuk Rosnah Abdul Rashid Shirlin รั ฐมนตรี ช่ วยว่ าการกระทรวงโยธาธิ การกล่ าวว่ า
เมืองดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่น้าท่วมไม่ถึง จึงเหมาะเป็นพื้นที่เชื่อมต่อทางถนนและทางรถไฟ รวมถึงระบบโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อรองรับความต้องการด้านที่อยู่อาศัยและกิจกรรมทางการค้าที่จะเพิ่มขึ้น คินารุตเป็นเมืองที่นักลงทุน
โดยเฉพาะด้านอสังหาริมทรัพย์และการท่องเที่ยวให้ความสาคัญ เนื่องจากเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยว
มีส ถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิย ม เช่น Lok Kawi Wildlife Park, Kinarut Mansion Ruins และ Dinawan
Island มีท่าอากาศยานนานาชาติโกตากินาบารูซึ่งห่างออกไปราว 10 กิโลเมตร อีกทั้งยังเป็นศูนย์การศึกษา
และสถาบัน ฝึกอบรมที่ห ลากหลาย นอกจากนี้ เมืองใกล้เคียงก็มีความเจริญ เช่น โกตาคินาบารู ปูตาตัน
(Putatan) และเปนัมปัง (Penampang) ซึ่งในอนาคตจะเกิดการขยายตัว ทางเศรษฐกิจลงมายังตอนใต้
หรือ คิน ารุต ต่อ ไป โครงการ Pan-Borneo Highway จึง เป็น จุด เปลี ่ย นของซาบาห์แ ละซาราวัก และ
ส่งผลดีต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีอยู่ในซาบิโน (Sabino) และล็อคคาวี (Lok Kawi) ซึ่งปัจจุบัน บริษัท
ขนาดใหญ่ เช่น Hwa Tai, Hing Wash Sauce และ Desa Poultry ได้เข้ามาเริ่มการดาเนินการแล้ว
บทวิเคราะห์ (ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย) ปัจจุบันรัฐบาลมาเลเซียมีการลงทุนในโครงการ
ก่อสร้างโครงสร้างพื้น ฐานเป็นจานวนมาก เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ
การค้าของประเทศ รวมทั้งดึงดูดการลงทุนจากบรรษัทข้ามชาติและภาคเอกชนในประเทศ ด้วยการสร้าง
สาธารณูปโภคที่ทาให้เกิดความสะดวกในการดาเนินธุรกิจการค้า การขนส่ง และยังเป็นการปรับโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจ ให้ มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อเป็ นการลดการพึ่ งพารายได้จากน้ ามันและก๊าซธรรมชาติ ที่ มี
แนวโน้มซบเซา และช่วยให้มาเลเซียสามารถบรรลุเป้าหมายการยกสถานะเป็นประเทศพัฒนาแล้วในปี 2563
เมืองคินารุตจึงเป็นแหล่งลงทุนที่น่าสนใจสาหรับนักธุรกิจไทย และยังเป็นตลาดใหม่ที่มีโอกาสที่นักธุรกิจไทยจะ
หาลู่ ทางในการเข้าไปดาเนิ น ธุรกิ จ ต่างๆ เช่น ธุรกิจการค้าวัส ดุ ก่อสร้าง ธุรกิ จอาหาร ธุรกิจบริการ ธุรกิ จ
การศึกษา เป็นต้น รวมทั้งเป็นตลาดที่มีศักยภาพในการนาเข้าสินค้าไทยเนื่องจากซาบาร์มีท่าเรือถึง 7 แห่ง
และการพัฒนาโลจิตติกส์ทางถนนก็ช่วยในการกระจายของสินค้าไทยไปยังพื้นที่ต่างๆมากขึ้น
ข้อคิดเห็น/เสนอแนะของ สคต. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลมาเลเซียเพื่อสร้าง
ความเติบโตทางเศรษฐกิจ ในรัฐซาราวักและซาบาห์ ทาให้ ซาราวักและซาบาห์ เป็นตลาดใหม่ ที่มีศักยภาพ
ในอนาคต ซึ่ง สคต. จะได้เดินทางไปสร้างความสัมพันธ์กับภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ตลอดจนศึกษาข้อมูล
เพิ่มเติมเพื่อหาลู่ทางและโอกาสการค้าการลงทุนสาหรับประเทศไทยต่อไป นอกจากนี้ เห็นควรมีการจัดตั้ง
Marketing Representative เพื่อช่วยดาเนินการจัดทาข้อมูลและจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้า ในรัฐซาราวัก
เนื่องจากรัฐดังกล่าวตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนี ยว และต้องใช้เวลาเดินทางไปโดยเครื่องบินประมาณ 2 ชั่วโมงจาก
กรุงกัวลาลัมเปอร์
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รัฐบาลมาเลเซียต้องการขยายอุตสาหกรรมปศุสัตว์
รัฐบาลมาเลเซียต้องการขยายอุตสาหกรรมปศุสัตว์เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้กับ
ประเทศ โดย Datuk Johari Abdul Ghani รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า กระทรวงการคลัง
และกระทรวงเกษตรและอุตสาหกรรมจากการเกษตรจะมีการหารือร่วมกัน เพื่ อร่างแผนระยะยาวรองรับ
ปริมาณความต้องการเนื้ อวัวที่เ พิ่มมากขึ้น โดยการยกระดับการผลิ ตในอุตสาหกรรมปศุสั ตว์ และให้ ความ
ช่วยเหลือเกษตรกรภายในประเทศ เพื่อลดการพึ่งพาการนาเข้าซึ่งส่งผลต่อการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดของ
มาเลเซีย
บทวิ เ คราะห์ (ผลกระทบต่ อ เศรษฐกิ จ ไทย) มาเลเซี ย มี น โยบายส่ งเสริ ม และพั ฒ นา
ภาคการเกษตร โดยเฉพาะด้านปศุ สั ตว์ ป ระกอบด้ วยโครงการต่างๆ เช่น การสร้างฟาร์มปศุสั ตว์โดยเน้ น
การทาฟาร์มแบบครบวงจร การเพิ่มปริมาณโคเนื้อ การทาคลั สเตอร์โคนม การซื้อกิจการหรือร่วมทุนกับ
ฟาร์ ม โคเนื้ อ จากต่ า งประเทศ เพื่ อ ลดการพึ่ งพาการน าเข้ า จากต่ า งประเทศ ซึ่ ง อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ
ผู้ประกอบการไทยในฐานะที่เป็น ผู้ส่งออกโคมีชีวิตไปยังมาเลเซีย ปัจจุบันประเทศไทยส่งออกโคมีชีวิตไปยัง
มาเลเซียเป็นมูลค่า 4.15 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยส่วนใหญ่ส่งออกโดยผ่านด่านชายแดน
อย่ างไรก็ดี หากมองกรณี ดังกล่ าวเป็ นโอกาส ประเทศไทยก็ ส ามารถเข้ามาร่ว มลงทุน ใน
อุตสาหกรรมปศุสัตว์ของมาเลเซียได้ เนื่องจากภาคปศุสัตว์ของไทยยังถือว่ามีความก้าวหน้ามากกว่ามาเลเซีย
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีวัตถุดิบอาหารสัตว์และเครื่องมือเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับภาคปศุสัตว์ซึ่งสามารถ
ส่งออกมายังตลาดมาเลเซียได้อีกด้วย การขยายตัวของภาคปศุสัตว์ในมาเลเซียจึงน่าจะเป็นผลดีต่อประเทศ
ไทยในภาพรวม
ข้อคิดเห็น/เสนอแนะของ สคต. นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของมาเลเซียที่ให้ความสาคัญ
กับภาคการเกษตรส่งผลให้มีภาคปศุสัตว์ในมาเลเซียมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและมีการยกระดับภาคการผลิต
เช่น การกาหนดมาตรฐานอาหารสัตว์ และข้อกาหนดเกี่ยวกับสารพิษต่างๆ การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สัตว์
กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมการผลิต โดยมีหน่วยงานกากับ ดูแล
หลายหน่วยงาน เช่น กรมสัตว์แพทย์บริการ (DVS) สมาพันธ์สมาคมผู้ผลิตปศุสัตว์มาเลเซีย ทั้งนี้ เพื่อให้สินค้า
ปศุสัตว์ของไทยยังคงรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดหรือสามารถขยายส่วนแบ่งการตลาดได้ต่อไป อุตสาหกรรม
ปศุสัตว์ของไทยจะต้องเร่งพัฒนามาตรฐาน และนวัตกรรม องค์ความรู้ในการผลิตเนื้อสัตว์ที่ปลอดภัยและได้รับ
การรับรองฮาลาลให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้เป็นที่ยอมรับทั้งในตลาดมาเลเซียและตลาดโลก และต้องเฝ้าระวังไม่ให้
มาเลเซียใช้มาตรฐานด้านสุขอนามัยมาเป็นอุปสรรคต่อการนาเข้าสินค้าปศุสัตว์จากไทยมายังมาเลเซีย
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