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นโยบายรถยนต์แห่งชาติจะช่วยให้มาเลเซียเป็นศูนย์กลางของรถยนต์ประหยัดพลังงาน
นโยบำยรถยนต์แห่งชำติ (National Automotive Policy 2014) ในปี 2558 ได้วำงแนวทำงใน
กำรผลักดันมำเลเซียให้เป็นศูนย์กลำงในภูมิภำค (regional hub) ของรถยนต์ประหยัดพลังงำน (EEV) แต่ก็
ต้องเผชิญกับควำมท้ำทำยที่อำจขัดขวำงกำรเติบโตดังกล่ำว
Datuk Seri Mustapa Mohamed รั ฐ มนตรี ก ระทรวงกำรค้ ำ ระหว่ ำ งประเทศและอุ ต สำหกรรม
(MITI) กล่ำวว่ำ ผู้ที่อยู่แวดวงของอุตสำหกรรมรถยนต์ในมำเลเซียมองว่ำ เป็นกำรยำกที่มำเลเซียจะส่งออก
รถยนต์สำเร็จรูป (CBU) ในช่วง 4 ปีที่ผ่ำนมำ จำนวนรถยนต์ที่ส่งออกมีสัดส่วนรำว 1 ใน 3 ของจำนวน
รถยนต์นำเข้ำ และค่ำเงินริงกิตที่อ่อนตัวในปัจจุบันทำให้ต้นทุนกำรนำเข้ำสูงขึ้น กำรลงทุนของผู้ผลิตรถยนต์
รวมทั้ง Mazda, Honda, Perodua, Go Auto จะเสร็จสิ้นในปี 2561 ซึ่งจะเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรผลิต
รถยนต์เป็น 923,000 คัน
รัฐบำลจะไปมีส่วนร่วมในอุตสำหกรรมรถยนต์มำกขึ้น และกำลังจะจัดตั้งสภำธุรกิจรถยนต์ขึ้นมำใน 2
เดือนนี้ เพื่อเป็น เวทีสำหรับผู้ ดำเนิน นโยบำยและผู้ ผลิตรถยนต์ในกำรหำรือ /แลกเปลี่ยนควำมเห็ นเกี่ยวกับ
อุตสำหกรรมรถยนต์และมีทิศทำงที่ชัดเจน ทั้งนี้ อุตสำหกรรมรถยนต์มีมูลค่ำถึง 30 พันล้ำนริงกิตต่อ GDP
และสร้ำงกำรจ้ำงงำนถึง 5 แสนคน
อนึ่ง มำเลเซียจะยังไม่ขยำยกำรยกเว้นภำษีสำหรับรถยนต์ไฮบริดจ์ที่ผลิตภำยในประเทศ ส่วนกำรให้
สิทธิประโยชน์เป็นกำรเฉพำะจะขยำยให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์เดิมที่ผลิตอุปกรณ์/เครื่องมือรถยนต์
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มาเลเซียกาหนดเป้าหมายลดราคารถยนต์ลง 20% ภายในปี 2560
มำเลเซียอยู่ ระหว่ำงดำเนิ น กำรเพื่อไปสู่ เป้ำหมำยกำรลดรำคำรถยนต์ล ง 20% ภำยในปี 2560
(2017)
Datuk Seri Mustapa Mohamed รั ฐ มนตรี ก ระทรวงกำรค้ ำ ระหว่ ำ งประเทศและอุ ต สำหกรรม
(MITI) กล่ำวว่ำ รำคำเฉลี่ยรถยนต์ที่ขำยภำยในประเทศได้ค่อยๆลดลงจำกเกือบ 5% ในปี 2556 ถึง 12%
ในปี 2557 รำคำรถยนต์ที่ลดลงครอบคลุมรถยนต์ทุกรุ่นและเปรียบเทียบรำคำรถยนต์ใหม่กับรถยนต์ที่อยู่
บนถนนก่อนหน้ำนั้น
Datuk Seri Mustapa กล่ำวว่ำ ในช่วงที่มีกำรประกำศนโยบำยรถยนต์แห่งชำติปี 2557 เป้ำหมำย
กำรลดลงของรำคำรถยนต์ได้บรรลุผลตำมที่ได้สัญญำไว้กับสภำแห่งชำติที่จะค่อยๆลดลงรำคำลงระหว่ำง 2030% ภำยใน 5 ปี เช่น รำคำรถยนต์ยี่ห้อ Perodua รุ่น Myvi ลดลง 11% ยี่ห้อ Proton รุ่น Saga ลดลง
13% และ Honda Jazz ลดลง 17%
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บริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์กาลังจะร่วมกับบริษัทของมาเลเซียบุกตลาดผลิตภัณฑ์พลาสติก
บริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ (มหำชน) จำกัด วำงแผนเข้ำสู่ตลำดมำเลเซียในปีนี้และจะใช้เมืองโกตำบำรู
เป็นประตู (gateway) ในกำรเข้ำตลำดมำเลเซีย
คุณขนิฐำ แก้วสูง ผู้จัดกำรส่วนภูมิภำค กล่ำวว่ำ บริษัทศรีไทยซุปเปอร์เวอร์กำลังจะร่วมกับบริษัท
Kopersi Maju Gabungan Nusantara Malaysia Bhd. ที่จะเข้ำมำทำตลำดผลิตภัณฑ์พลำสติกในมำเลเซีย
ปัจจุบัน บริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ได้แต่งตั้งตัวแทนจำหน่ำย 10 แห่งในรัฐกลันตันเพื่อทำตลำดผลิตภัณฑ์
พลำสติกมำกกว่ำ 100 รำยกำรในตลำดมำเลเซีย ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์เครื่องถ้วย/จำน/ชำม และผลิตภัณฑ์
ไฟฟ้ำ โดยผลิตภัณฑ์พลำสติกของบริษั ทมีรำคำถูกกว่ำแบรนด์อื่นๆถึง 30% แต่มีคุณภำพสูง สวยงำมและ
ปลอดภัยในกำรใช้
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ได้รับรำงวัลระดับระหว่ำงประเทศหลำยรำงวัลและปัจจุบันได้
วำงจำหน่ำยไปใน 120 ประเทศทั่วโลกรวมทั้งอำเซียน โดยในระยะยำว บริษัทฯ วำงแผนจะเข้ำไปบุกตลำด
ในประเทศตะวันออกกลำง
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นักวิเคราะห์เตือนราคา LNG ลดลงจะส่งผลกระทบต่อการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดของมาเลเซีย
“กำรเกิน ดุล บั ญ ชีเดิน สะพั ดของมำเลเซียอำจจะหดตัวลงหำกรำคำแก๊ส ธรรมชำติ (LNG) ตกลง”
ธนำคำร America Merrill Lynch กล่ำว
รำคำ LNG อำจตกลง 50% ภำยในกลำงปีนี้จำกเดือนมิถุนำยนปีที่แล้ว เนื่องจำกรำคำ LNG จะตำม
รำคำน้ำมันดิบมำช้ำกว่ำ 4-6 เดือน โดยกำรลดลงดังกล่ำวอำจจะส่งผลให้ กำรเกินดุลบัญชีเดินสะพัดของ
มำเลเซียลดลงรำว 2.5-3% ของ GDP กำรลดลงของรำคำ LNG จะเป็นไปได้ที่จะเป็นแรงกดดันต่อไป ทั้งนี้
มำเลเซียอำจเป็นผู้ส่งออกน้ำมันสุทธิรำยเล็กแต่กำรเกินดุลกำรค้ำ LNG สุทธิจะมีขนำดใหญ่ถึง 58.9 พันล้ำน
ริงกิต หรือคิดเป็น 6% ของ GDP ในปี 2556
ในช่วง 6 เดือนที่ผ่ำนมำ ค่ำเงินริงกิตเมื่อเทียบกับเงินดอลลำร์สหรัฐตกลงมำกกว่ำ 11% ซึ่งถือว่ำแย่
เป็นอันดับ 2 จำก 11 สกุลเงินในเอเชียที่ซื้อขำยกัน
อนึ่ ง ดุล บั ญ ชีเดิน สะพั ดของมำเลเซีย ได้ ห ดตั ว ลงเหลื อ 7.6 พั นล้ ำนริงกิต ในไตรมำสที่ 3 ของปี
2557 รำคำ LNG ที่ ล ดลง 10% จะท ำให้ ดุล บัญ ชีเดิน สะพั ดหดตั วลง 0.5% ของ GDP ขณะที่ รำคำ
น้ำมันดิบที่หดตัวลง 10% จะส่งผลกระทบต่อบัญชีเดินสะพัดแค่ 0.1% ของ GDP เท่ำนั้น
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มาเลเซียคาดมูลค่าการส่งออกในปี 2558 จะโต 2-3%
“ปี 2558 คำดว่ ำ มู ล ค่ ำกำรค้ ำและกำรส่ งออกของมำเลเซี ย จะขยำยตั ว 2-3%” Datuk Seri
Mustapa Mohamed รัฐมนตรีกระทรวงกำรค้ำระหว่ำงประเทศและอุตสำหกรรมของมำเลเซียกล่ำว
Datuk Mustapa กล่ำวว่ำ ตัวเลขกำรคำดกำรณ์ ดังกล่ ำวมำจำกกำรที่คำดกำรณ์ ว่ำกำรเติบโตของ
เศรษฐกิจจะตกลงจำก 3.8% เหลือ 3.5% ขณะเดียวกันมำเลเซียก็เผชิญกับควำมไม่แน่นอนจำกกำรแกว่ง
ตัวของรำคำน้ำมันดิบและสินค้ำโภคภัณฑ์อื่นๆ รวมทั้งผลกระทบจำกกำรแกว่งตัวของอัตรำแลกเปลี่ยนของเงิน
ริงกิต แต่มำเลเซียก็เชื่อว่ำรำคำน้ำมันดิบจะฟื้นตัวขึ้น
มำเลเซียจะเร่งรัดกำรดำเนินกำรส่งเสริมกำรส่งออกผ่ำนกำรใช้ digital platform เช่น “MyExport
& Trade2Media”, “e Trade” และ website ของ MATRADE โดยในปี 2558 MATRADE จะมีกำรจัด
กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม กำรส่ ง ออกถึ ง 116 กิ จ กรรมใน 46 ประเทศ เช่ น งำน Arab Health, Malaysia
International Halal Showcase, Intrade Malaysia, Malaysian International Furniture Fair
อนึ่ ง ในปี 2557 มูล ค่ำกำรส่ งออกของมำเลเซีย อยู่ที่ 766.13 พั นล้ ำนริงกิต ขยำยตัว เพิ่ ม ขึ้น
6.4% (ซึ่งสูงกว่ำที่เคยคำดกำรณ์ไว้เดิมที่ 6%) ส่วนมูลค่ำกำรนำเข้ำอยู่ที่ 683.02 พันล้ำนริงกิต ขยำยตัว
เพิม่ ขึ้น 5.3% โดยมีอำเซียนเป็นคู่ค้ำรำยใหญ่ของมำเลเซีย ซึ่งมูลค่ำกำรค้ำของมำเลเซียกับอำเซียนขยำยตัว
เพิม่ ขึ้น 3.9%
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