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ผลสารวจแสดงชาวมาเลเซียใช้จ่ายเงินเพิ่มขึ้นในปี 2557
“แม้จะมีกำรพูดกันว่ำ เศรษฐกิจมำเลเซียชะลอตัว แต่ผลกำรสำรวจได้แสดงให้เห็นว่ำ ชำวมำเลเซีย
มำกกว่ำครึ่งหนึ่ งมีกำรใช้จ่ำยเงินเพิ่มขึ้นในปี 2557 เมื่อเทียบกับปี 2556” ผลสำรวจจำก Ipsos and
Sampling International (SSI) กล่ำว
ผลจำกกำรตอบแบบสำรวจผ่ำนทำงออนไลน์จำกชำวมำเลเซีย 873 คน ซึ่งอำยุระหว่ำง 18-64 ปี
กล่ำวว่ำ ทั้งผู้หญิงและผู้ชำยคิดว่ำ ตนมีกำรใช้จ่ำยเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยสำคัญในปี 2557 เมื่อเทียบกับปี 2556
โดย 1 ใน 4 ของผู้ตอบแบบสำรวจคิดว่ำ ตนเองมีกำรใช้จ่ำยเงินเท่ำเดิมในช่วง 2 ปีที่ผ่ำนมำ และ 13% เห็น
ว่ำ ตนมีกำรใช้จ่ำยเงินน้อยลง
นำย Katharine Davis, Executive Director ของ SSI กล่ำวว่ำ อัตรำเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นในปี 2556
และ 2557 ได้ส่ งผลกระทบต่อกลุ่ มคนที่มีรำยได้ไม่แน่นอนและกลุ่ มคนโสดมำกที่ สุด ทั้ งนี้ รำยได้ของ
ครัวเรือนมำเลเซียส่วนใหญ่เป็นกำรใช้จ่ำยเงินเพื่อซื้ออำหำร เงินเฟ้ออำจผลักดันให้ผู้บริโภคพิจำรณำซื้อสินค้ำ
ที่ใช้ private brand ซึ่งมีรำคำถูกกว่ำและใช้จ่ำยเงินน้อยลงในสินค้ำที่ไม่จำเป็น โดยผลจำกกำรสำรวจแสดง
ว่ำประชำชนเต็มใจที่จะตัดสินใจจ่ำยเงิ นซื้อสินค้ำพรีเมี่ยมสำหรับสินค้ำที่มีคุณภำพดีกว่ำ แต่หำกสินค้ำสอง
ชนิดมีควำมแตกต่ำงน้อย ประชำชนก็จะตัดสินใจซื้อเงินสินค้ำดังกล่ำวนั้นมำกขึ้น
อนึ่ ง สิน ค้ำที่ใช้ private brand ปรำกฏว่ำมียอดขำยเพิ่มขึ้นถึง 40% ใน 2557 เมื่อเทียบกับปี
2556 โดยผู้บริโภครำว 67% มีกำรซื้อสินค้ำที่เป็น private brand จำกสินค้ำกลุ่มหนึ่งไปสินค้ำอีกกลุ่ม
หนึ่ง โดยปัจจัยของกำรเลือกซื้อสินค้ำที่เป็น private brand มำจำกรำคำสินค้ำที่ถูกกว่ำ โดยผู้บริโภคที่ตอบ
แบบสำรวจ 25% เห็นว่ำ คุณภำพสินค้ำของ private brand เหมือนกับสินค้ำที่มี brand หรืออำจคุณภำพ
ด้อยกว่ำเล็กน้อยแต่รำคำเป็นตัวที่ใช้ตัดสินใจที่จะซื้อสินค้ำนั้นๆ ส่วนปัจจัยที่ทำให้ผู้บริโภคเลือกที่จะซื้อสินค้ำ
ผ่ำนช่องทำงใดๆ ก็คือ สถำนที่ตั้ง (58%) และรำคำ (52%) โดยเจ้ำของร้ำนค้ำจำเป็นต้องพิจำรณำเรื่อง
สภำพแวดล้อมของร้ำนค้ำ และกำรจัดวำงสินค้ำซึ่งจะส่งผลต่อกำรเลือกแบรนด์หรือเลือกตัวสินค้ำด้วย
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รัฐบาลมาเลเซียขยายระยะเวลาการยกเว้นภาษีส่งออกน้ามันปาล์มดิบออกไปอีก
“มำเลเซียได้ขยำยระยะเวลำกำรยกเว้นกำรเก็บภำษีส่งออกน้ำมันปำล์มดิบ (CPO) ออกไปจนถึงเดือน
มีนำคม 2558” Malaysian Palm Oil Board กล่ำว
นโยบำยกำรยกเว้นภำษีส่งออก CPO ได้เริ่มใช้มำตั้งแต่เดือนตุลำคม-ธันวำคม 2557 และต่อมำได้
ขยำยออกไปถึงสิ้นเดือนกุมภำพันธ์ 2558 เพื่อกระตุ้นกำรส่งออก ซึ่งกำรเคลื่อนไหวดังกล่ำวได้สร้ำงควำม
แปลกใจเนื่ องจำกรัฐมนตรีกระทรวง Plantation Industries and Commodities ได้ประกำศเมื่อเร็วๆนี้ว่ำ
รัฐบำลมำเลเซียวำงแผนจะหันกลับมำเก็บภำษีส่งออก CPO นับจำกเดือนมีนำคมเป็นต้นไป
ก่อนเดือนตุลำคม 2557 มำเลเซียเก็บภำษีส่งออก CPO ที่ 4.5% นำย David Ng จำกบริษัท
Phillip Futures Sdn.Bhd กล่ำว่ำ กำรตัดสินใจดังกล่ำวของรัฐบำลก็เพื่อรักษำกำรส่งออก CPO และช่วย
ลดสต๊อกด้วย ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือนมกรำคม 2558 สต๊อกของ CPO ในมำเลเซียอยู่ที่ 1.77 ล้ำนตัน เทียบกับ
2.01 ล้ำนตันเมื่อสิ้นเดือนธันวำคม 2557 ส่วนรำคำ CPO ยังคงต่ำกว่ำ 2,250 ริงกิตต่อตัน
อนึ่ ง มำเลเซีย และอิน โดนี เซีย ซึ่งเป็น ผู้ ผ ลิ ต CPO รำยใหญ่ สุ ดของโลก คำดว่ำ จะมีผ ลผลิ ต CPO
รวมกันที่ 51.1 ล้ำนตันในปี 2558 จำก 49.2 ล้ำนตันเมื่อปีที่แล้ว
ที่มำ : Bernama
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มาเลเซียอยู่ในตาแหน่งที่ดีที่จะฉวยประโยชน์จาก AEC
“มำเลเซียอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะฉวยประโยชน์จำก AEC ซึ่งมีประชำกรมำกกว่ำ 600 ล้ำนคน และ
GDP รวมกันที่ 2.3 ล้ำนล้ำนเหรียญสหรัฐ”
นำย Amanah Rakyat, Bumiputera Economic Action Council-Majlis กล่ ำ วว่ ำ ผู้ ป ระกอบ
มำเลเซียได้พิสู จ น์ แล้ วถึงศักยภำพโดยเฉพำะด้ำนกำรธนำคำร น้ำมันและแก๊ส และกำรบิน AEC จะเป็ น
ประโยชน์อย่ำงยิ่งแก่มำเลเซีย โดยตลำด AEC ใหญ่กว่ำมำเลเซียถึง 20 เท่ำ ขณะที่กำรเป็นตลำดเดียวของ
อำเซียนมีควำมแข็งแกร่งหลำกหลำยทั้งเป็นแหล่งที่มีผู้ผลิตน้ำมันปำล์มรำยใหญ่ที่สุดของโลก รวมทั้งยำงพำรำ
และด้ำนกำรธนำคำร ตลอดจนประชำกรมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในโลก ภูมิภำคอำเซียนอยู่ในลำดับ 3 ของโลก
สำหรับกำรผลิตข้ำว ก๊ำซธรรมชำติ กำรเจำะตลำด smartphone และกำรผลิตถ่ำนหิน
“AEC เป็นแพรทฟอร์มสำหรับผู้ประกอบกำรภูมิบุตรที่เป็น SMEs ที่จะพิสูจน์ควำมสำมำรถ” นำย
Amanah Rakyat กล่ำว โดยมำเลเซียได้พยำยำมที่จะให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มคนเหล่ำนี้ในแง่เงินกู้ผ่ำนทำง
หน่วยงำน เช่น Perbadanan Usahawan Nasional Bhd. และ SME Bank เป็นต้น
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ยอดขายรถยนต์ในเดือนมกราคม 2558 โตเพิ่มขึ้น 1%
ยอดขำยรถยนต์ทั้งหมดในมำเลเซียในเดือนมกรำคม 2558 เพิ่มขึ้น 329 คัน หรือ 1% เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปี ก่อน แต่หำกดูย อดขำยรถยนต์ในเดือนมกรำคม (50,273 คัน) ของปีนี้ถือว่ำลดลง
22% เมื่อเทียบกับเดือนธันวำคม 2557 (50,273 คัน) เนื่องจำกกำรเสนอแคมเปญของค่ำยรถยนต์ต่ำงๆ
ในเดือนธันวำคม 2557
กำรประกำศที่ว่ำกำรใช้ภำษี GST จะทำให้รำคำรถยนต์ถูกลง ส่งผลให้ผู้บริโภคชะลอกำรซื้อรถยนต์
โดยยอดขำยรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในเดือนมกรำคมลดลงเหลือ 44,697 คัน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อนซึ่งอยู่ที่ 44,702 คัน ขณะที่ยอดขำยรถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์เพิ่มขึ้นเป็น 5,805 คัน เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 5,571 คัน
ส่วนยอดผลิตรถยนต์ทั้งหมดในเดือนมกรำคม 2558 อยู่ที่ 56,654 คัน (ลดลงจำก 55,503 คันที่
ลงทะเบี ย นไว้ในเดือนเดีย วกัน ของปี ก่อน) ในจำนวนนี้ เป็น ยอดผลิ ตรถยนต์นั่งส่ วนบุคคล 52,387 คัน
(เพิ่ ม ขึ้ น จำก 50,874 คั น ) และรถยนต์ เพื่ อ กำรพำณิ ช ย์ 4,267 คั น (ลดลงจำก 4,629 คั น ) อนึ่ ง
Malaysian Automotive Association คำดว่ ำ ยอดขำยรถยนต์ ใ นเดื อ นกุ ม ภำพั น ธ์ จะลดลงกว่ ำ เดื อ น
กุมภำพันธ์ เนื่องจำกระยะเวลำทำงำนที่สั้นจำกวันหยุดในช่วงเทศกำลตรุษจีน
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การค้าระหว่างมาเลเซียและญี่ปุ่นสดใส
กำรค้ำสองฝ่ำยระหว่ำงมำเลเซียกับญี่ปุ่นจะยังสดใสอย่ำงต่อเนื่องในปีนี้จำกกำรที่เศรษฐกิขของญี่ปุ่น
ฟื้นตัวขึ้น
Dr.Makio Miyagawa เอกอัครรำชทูตญี่ปุ่นประจำมำเลเซียกล่ำวว่ำ มำเลเซียเป็นทั้งคู่ค้ำและนัก
ลงทุนหนึ่งที่สำคัญของมำเลเซีย ในปี 2557 ญี่ปุ่นเป็นคู่ค้ำรำยใหญ่หนึ่งในสำมของมำเลเซียและเป็นนัก
ลงทุนรำยใหญ่ที่สุดในมำเลเซียโดยเฉพำะกำรลงทุนในอุตสำหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและบริกำรสมัยใหม่
กำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่นคำดว่ำจะทำให้ญี่ปุ่นนำเข้ำเชื้อเพลิงและแก๊สธรรมชำติจำกญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น และคำด
ว่ำกำรส่งออกเหล็ กและผลิตภัณฑ์จำกเหล็กของญี่ปุ่นไปมำเลเซียสำหรับกำรผลิตสินค้ำอุปโภคบริโภคและ
ชิ้นส่วนยำนยนต์จะเพิ่มขึ้น โดยในปี 2557 มูลค่ำกำรนำเข้ำของมำเลเซียจำกญี่ปุ่นลดลงเล็กน้อยขณะที่
มำเลเซียส่งออกไปญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 3.5 พัน ล้ำนริงกิต โดยในปี 2557 มำเลเซียส่งออกไปญี่ ปุ่นมูลค่ำ 82.7
พันล้ำนริงกิต และนำเข้ำจำกญี่ปุ่นมูลค่ำ 54.7 พันล้ำนริงกิต
จำกสถิติกำรค้ำของญี่ปุ่ น ชี้ให้ เห็น ว่ำ มำเลเซียส่งออกเชื้อเพลิง เช่น น้ำมันดิบและแก๊สธรรมชำติ
รวมทั้งผลิตภัณฑ์/ชิ้นส่วนไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกกส์ ไปญี่ปุ่น และนำเข้ำจำกญี่ปุ่น เช่น ไม้ ผลิตภัณฑ์เคมี
จำกนโยบำย “Look Malaysia Policy” ญี่ปุ่นอำจจะสำมำรถสนับสนุนกำรขับเคลื่อนดังกล่ำว เช่น
กำรจัดตั้งมหำวิทยำลัยญี่ปุ่นในมำเลเซียสำหรับนักเรียนจำกประเทศในอำเซียน
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ดัชนีราคาผู้บริโภคในเดือนมกราคม 2558 ของมาเลเซียเพิ่มขึ้น 1%
ดัชนีรำคำผู้บริโภคของมำเลเซียในเดือนมกรำคม 2558 ขยำยตัวเพิ่มขึ้น 1%
ในเดือนมกรำคม 2558 ดัชนีรำคำของกลุ่มที่เพิ่มขึ้นในอัตรำที่ลดลง เช่น กำรขนส่ง ส่วนกลุ่มอื่นๆ
ที่ดัชนีรำคำลดลง เช่น กำรสื่อสำร (1%) เสื้อผ้ำและรองเท้ำ (1%) แต่ก็มีควำมสมดุลของกำรเพิ่มขึ้นของดัชนี
รำคำของสินค้ำอำหำรและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ (2.8%) ที่อยู่อำศัย น้ำประปำ แก๊ส และเชื้อเพลิงอื่นๆ
(2.1%)
สินค้ำ 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ อำหำรและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ที่พักอำศัย น้ำประปำ แก๊ส และ
เชื้อเพลิงอื่นๆ รวมทั้งกำรขนส่ง โดยรวมกันแล้วมีสัดส่วน 46.9% ของสินค้ำทุกกลุ่มที่ดัชนีรำคำเพิ่มขึ้นโดย
กลุ่มสินค้ำอำหำรและเครื่องดื่มที่เพิ่มขึ้น มำจำกอำหำรที่บ้ำน (2.5%) อำหำรนอกบ้ำน (3.5%) กำแฟ ชำ
และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ (0.6%)
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เสนอเปลี่ยนชื่อการเก็บค่าบริการโรงแรมและร้านอาหารใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน
“กำรเก็บค่ำบริกำรและภำษีกำรขำย (sales and service charge) ในอัตรำ 10% ของโรงแรมและ
ภัตตำคำรควรได้รับกำรเปลี่ยนชื่อใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงควำมสับสนกับกำรใช้ภำษีสินค้ำและบริกำร (GST) ที่กำลัง
จะมีขึ้น" Datuk Ahmad Masian รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง กล่ำว
Datuk Masian กล่ำวว่ำ ตนต้องกำรเสนอให้ใช้ชื่อ “service charge” แทน “restaurant charge”
หรือ “hotel charge” เนื่องจำกไม่ได้เป็นหน่วยงำนของรัฐ หำกกำรให้บริกำรไม่ดี ผู้บริโภคก็ไม่จำเป็นต้อง
จ่ำยเงิน แต่ต้องจ่ำย GST ในอัตรำ 6% แต่ “service charge” ของโรงแรมและภัตตำคำรที่อัตรำ 10% นั้น
ผู้บริโภคมีสิทธิ์ที่จะไม่จ่ำยเงิน โดย “service charge” ควรได้รับกำรปฏิบัติเสมือนกับค่ำทิปแก่พนักงำน
อนึ่ง กำรใช้ GST จะทำให้สินค้ำรำว 56% จำกจำนวน 900 รำยกำรมีรำคำลดลง ซึ่งขณะนี้รัฐบำล
อยู่ระหว่ำงกำรจัดทำคู่มือเพื่อช่วยให้ประชำชนสำมำรถเปรียบเทียบรำคำสินค้ำที่จำเป็นแก่กำรครองชีพก่อน
และหลังกำรใช้ GST โดยเฉพำะสินค้ำที่ไม่จำเป็นแก่กำรครองชีพเท่ำนั้นที่จะมีรำคำแพงขึ้นเมื่อมีกำรใช้ภำษี
GST
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