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คาดยอดขายของร้าน 7 Eleven จะไม่ได้รับผลกระทบจากภาษี GST
7 Eleven Malaysia Holdings Bhd. ซึ่งประกอบธุรกิจร้ำนสะดวกซื้อรำยใหญ่สุดและมีสำขำซึ่งคิด
เป็นส่วนแบ่งถึง 82% ของตลำดได้รับกำรคำดหมำยว่ำ จะไม่ได้รับผลกระทบจำกกำรใช้ภำษีสินค้ำและบริกำร
(GST) เนื่องจำกกำรดำเนินธุรกิจมำจำกฐำนของกำรซื้อจำกแรงกระตุ้นและประชำชนจะยังคงซื้อสินค้ำอย่ำง
ต่อเนื่องเทียบกับกำรซื้ออย่ำงวำงแผน (planned buying)
ขณะนี้ควำมรู้สึกของผู้บริโภคยังอ่อนตัวเนื่องจำกยังมีควำมไม่แน่นอนสูงแต่ก็คำดว่ำจะกลับมำสู่ภำวะ
ปกติภำยในเดือนกรกฎำคม นำย Gary Brown, CEO ของบริษัทฯ กล่ำวว่ำ ในปี 2558 บริษัทได้กำหนด
เงินทุน 85 ล้ำนริงกิตสำหรับเปิดร้ำนสะดวกซื้อแห่งใหม่อีก 200 แห่ง และปรับปรุงร้ำนเดิมที่มีอยู่
นำย Gary Brown กล่ำวว่ำ กลยุทธ์กำรเติบโตของ 7 Eleven จะรวมถึงกำรเปิดร้ำนแห่งใหม่ 600
แห่งในช่วงปี 2557-2559 รวม 1,745 แห่งซึ่งจะทำให้บริษัทมีร้ำน 7 Elevenที่เป็นร้ำนสะดวกซื้อที่ใหญ่
ที่สุดในมำเลเซีย โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้เปิดร้ำน 7 Eleven จำนวน 213 แห่ง และปรับปรุงอีก 201
แห่ง และตั้งเป้ำกำรเติบโตของยอดขำยเป็นตัวเลข 2 หลักในปีนี้
อนึ่ง 7 Eleven Malaysia Holdings Bhd. เป็นบริษัทที่อยู่ในตลำดหลักทรัพย์ เมื่อ 30 พฤษภำคม
2557 โดยมี Tan Sri Vincen Tan ของกลุ่ม Berjaya เป็นผู้ก่อตั้ง และ privatize เมื่อปี 2554
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ค่าเงินริงกิตอาจแข็งค่าขึ้นในปีนี้
“ค่ำเงินริงกิตเมื่อเทียบกับเงินดอลลำร์สหรัฐอำจแข็งค่ำอยู่ระหว่ำง 3.40-3.60 ในปีนี้จำกกำร
คำดกำรณ์ว่ำ US Federal Reserve จะไม่เพิ่มอัตรำดอกเบี้ยในปีนี้” นักเศรษฐศำสตร์กล่ำว
“ค่ ำ เงิ น ริ ง กิ ต อำจจะแตะอยู่ ร ะดั บ พอประมำณในระหว่ำ งเดื อ นกั นยำยน-พฤศจิ ก ำยนปี นี้ โดย
ตลำดแรงงำนในสหรัฐฯยังคงอ่อนตัวมำกและระดับควำมเชื่อมั่น ต่อเศรษฐกิจของสหรัฐฯยังคงอ่อนแอ จึงคำด
ว่ำ US Federal Reserve จะยังไม่เพิ่มอัตรำดอกเบี้ยในปีนี้ แต่ก็อำจเป็นไปได้ที่จะเพิ่มอัตรำดอกเบี้ยในไตร
มำสที่ 2 ของปี 2559” นำย Shan Saeed, Chief Economist, IQI Group กล่ำว
อนึ่ง กำรขยำยตัวของ GDP ของสหรัฐฯอยู่ระหว่ำง 2.4-2.8% ระหว่ำงปี 2558-2560 ทั้งนี้ กำร
แข็งค่ำของดอลลำร์สหรัฐจะไม่ช่วยเศรษฐกิจของสหรัฐ ฯแต่จะส่งผลกระทบต่อกำรส่งออกและรำยได้ข อง
บริษัทเนื่องจำกตลำดต่ำงประเทศมีสัดส่วนถึง 40% ของกำไร
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ผู้ค้าปลีกยังตั้งความหวังธุรกิจค้าปลีกจะดีในปี 2558
ผู้ประกอบธุรกิจค้ำปลีกยังตั้งควำมหวังว่ำ ธุรกิจจะดีในปี 2558 แต่ควำมไม่แน่นอนจำกกำรใช้ภำษี
สินค้ำและบริกำร (GST) ในเดือนเมษำยนนี้ก็ทำให้ผู้บริโภคระมัดระวังกำรใช้จ่ำยมำกขึ้น
ผู้ประกอบธุรกิจค้ำปลีกท้องถิ่นเชื่อว่ำ กำรเติบโตของธุรกิจค้ำปลีกในปี 2558 จะอยู่ที่ 4.8% (เทียบ
กับ 5.5% ในปี 2557) และ 6.9% ในปีไตรมำสที่ 4 เมื่อผู้บริโภคเคยชินกับกำรใช้ GST แล้ว โดยเมื่อปี
2557 ยอดค้ำปลีกขยำยตัว 3.4%
กลุ่มธุรกิจค้ำปลีกของมำเลเซีย (Retail Group Malaysia : RGM) คำดว่ำ ยอดค้ำปลีกจะเพิ่มขึ้น
ในช่วงเทศกำลตรุษจีน กำรจ่ำยโบนัสพนักงำน และกำรสนับสนุนค่ำครองชีพประชำชนตำมนโยบำย Rakyat
1Malaysia ในช่วงไตรมำสแรก อย่ำงไรก็ตำม RGM กล่ำวว่ำ ยอดค้ำปลีกในช่วง 2 เดือนแรกของปีนี้ต่ำกว่ำ
ที่คำดไว้ว่ำผู้บริโภคมำเลเซียจะใช้จ่ำยเงินเพิ่มขึ้น ผู้บริโภคมีควำมสับสนต่อกำรเผยแพร่ ข่ำวสู่สำธำรณะที่
แตกต่ำงกันเกี่ยวกับรำคำขำยปลีกสินค้ำและบริกำรหลังจำกกำรใช้ GST
อนึ่ง คำดว่ำ ผู้บริโภคจะ “wait and see” และคำดว่ำ 6 เดือนหลังจำกเดือนเมษำยน อำจเป็นไป
ได้ที่ยอดค้ำปลีกจะชะลอตัวลงเนื่องจำกผู้บริโภคได้ไปซื้อสินค้ำจำเป็นต่ำงๆเอำไว้ล่วงหน้ำ และคำดว่ำในไตร
มำส 2 ของปีนี้ ยอดค้ำปลีกจะโตเพียง 3.5% ทั้งนี้ คำดว่ำ กำรใช้จ่ำยจะกลับคืนสู่สภำพปกติในไตรมำสที่ 4
ของปีนี้ โดยคำดว่ำยอดขำยจะโต 6.9%
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การเก็บภาษี GST ไม่ได้ทาให้ราคาสินค้าทุกชนิดเพิ่มขึ้น
ข้อกล่ำวหำว่ำรำคำสินค้ำและบริกำรทุกชนิดจะเพิ่ มขึ้นจำกกำรเก็บภำษี GST ตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน
2558 เป็นต้นไป ไม่มีมูลควำมจริงเนื่องจำกจะมีสินค้ำและบริกำรบำงรำยกำรที่รำคำลดลง หรือเพิ่มขึ้นหรือ
เท่ำเดิม
ผลจำกกำรวิจัยดัชนีรำคำผู้บริโภค (CPI) แสดงให้เห็นว่ำ สินค้ำและบริกำร 8 กลุ่ มจะมีรำคำลดลง
เช่น เสื้อผ้ำและรองเท้ำ (ลดลง 2.71%) กำรสื่อสำร (ลดลง 1.86%) อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ใน
บ้ำนและกำรบำรุงรักษำ (ลดลง 1.57%) ร้ำนอำหำรและโรงแรม (ลดลง 1.2%) กำรขนส่ง (ลดลง 0.94%)
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และยำสูบ (ลดลง 0.73%) ที่พักอำศัย น้ำประปำ ไฟฟ้ำ แก๊ส เชื้อเพลิง (ลดลง
0.12%) สินค้ำและบริกำรอื่นๆ (ลดลง 0.08%)
สินค้ำและบริกำรกลุ่มอื่นๆในตระกร้ำ CPI เช่น สุขภำพ นันทนำกำร วัฒนธรรม อำหำร เครื่องดื่มที่
ไม่มีแอลกฮอล์ อำหำรส่ งถึงที่ ได้รั บ กำรคำดหมำยว่ำ รำคำจะเพิ่ มขึ้นเล็ กน้ อยระหว่ำ ง 0.67-2.21%
เนื่ องจำกสิ น ค้ำและบริ กำรเหล่ำนี้ ในปั จจุ บันไม่ได้ถูกเก็ บภำษีกำรขำยและภำษีบริกำร ขณะที่สิ นค้ำบำง
รำยกำรจะยังคงมีรำคำไม่เปลี่ยนแปลงเนื่องจำกบำงบริษัทวำงแผนจะยังรำคำเดิมไว้เพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขัน
ส่วนสินค้ำอำหำรพื้นฐำน (basic food) กำรศึกษำ น้ำมัน จะไม่ ถูกเก็บภำษี GST ทั้งนี้ เพื่อสร้ำง
ควำมมั่นใจว่ำกลุ่ มผู้มีรำยได้ปำนกลำงและต่ำจะได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ขณะนี้ผู้มีรำยได้สูงจะจ่ำยภำษี
มำกกว่ำกลุ่มคนดังกล่ำว
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การเติบโตทางเศรษฐกิจของมาเลเซียยังคงเป็นบวก
“กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของมำเลเซียยังคงเป็นบวกแม้ว่ำสถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจปัจจุบันยังมีควำม
ไม่แน่นอน” Tan Sri Muhyiddin Yassin รองนำยกรัฐมนตรีมำเลเซียกล่ำว
กำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจของมำเลเซียยังคงไม่ได้รับผลกระทบโดยโครงกำรพัฒนำต่ำงๆยังเดินหน้ำไป
ตำมปกติ โดยกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของมำเลเซียเมื่อปี 2557 อยู่ที่ 6% และแม้ว่ำจะเติบโตลดลงเล็กน้อย
ในปีนี้แต่ก็ยังคงเป็นบวก
ส่วนกรณีที่รัฐบำลมำเลเซียจะเก็บภำษีสินค้ำและบริกำร (GST) ในวันที่ 1 เมษำยน ศกนี้นั้น Tan Sri
Muhyiddin Yassin กล่ำวว่ำ ประชำชนเข้ำใจควำมจำเป็นของกำรเก็บภำษีใหม่และประเทศพัฒนำแล้วหลำย
ประเทศก็มีกำรใช้ GST มำนำนเนื่องจำกเป็นระบบภำษีที่ดี ขณะเดียวกันมำเลเซียก็มีกำรยกเว้นกำรเสียภำษี
GST ให้แก่สินค้ำจำนวนมำก
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บริษัทปิโตรนาสตั้งเป้าเป็นเบอร์ 1 ของแบรนด์น้ามันหล่อลื่นภายในปี 2562
ปิโตรนำสซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันแห่งชำติของมำเลเซียตั้งเป้ำจะเป็นเบอร์ 1 ของแบรนด์น้ำมันหล่อลื่น
สำหรับรถยนต์ในประเทศภำยในปี 2562
นำย Amir hamzah Azizan รองประธำนฝ่ำย Lubricant Business ของบริษัทปิโตรนำส กล่ำวว่ำ
บริษัทมีช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยที่แข็งแกร่งและมีสินค้ำที่อยู่ใน line ที่ดีสุดในตลำด บริษัทตั้งเป้ำที่จะมีส่วน
แบ่งตลำดอย่ำงน้อย 30% ในอีก 3-4 ปีข้ำงหน้ำ ปัจจุบัน บริษัทเป็นผู้ขำยน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์สูงสุดอันดับ
2 ในมำเลเซียโดยมีส่วนแบ่งตลำด 23% และบริษัทวำงแผนที่เพิ่มยอดขำยน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ในตลำดโลก
ให้ได้ 1.5 พันล้ำนลิตร จำก 800 ล้ำนลิตรต่อปีภำยในอีก 5 ปีข้ำงหน้ำโดยกำรเจำะตลำดจีนเพิ่มขึ้น
จี น เป็ น ตลำดน้ ำมัน หล่ อลื่ น รถยนต์ ที่ ใหญ่ ที่สุ ด ของมำเลเซียโดยเมื่ อปี 2557 มำเลเซียส่ ง ออก
น้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ไปจีน 140 ล้ำนลิตร ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดตัวน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ใหม่โดยจะจัดจำหน่ำย
ไปทั่วประเทศภำยในเดือนพฤษภำคมปีนี้ และจะส่งออกไปตลำดหลักๆ เช่น สเปน อิตำลี สหรำชอำณำจักร
บรำซิล อำร์เจนตินำ และจีนภำยในอีก 18 เดือนข้ำงหน้ำ
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มาเลเซียเปิดเคาน์เตอร์ที่สนามบินระหว่างประเทศเพื่อให้นักท่องเที่ยวขอคืนภาษี GST
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน 2558 เป็นต้นไป มำเลเซียจะเปิด ให้บริกำรที่เคำน์เตอร์ที่สนำมบินระหว่ำง
ประเทศจำนวน 8 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้บริกำรคืนภำษีสินค้ำและบริกำร (GST) แก่นักท่องเที่ยว
Datuk Ahmad Maslan รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงกำรคลังของมำเลเซียกล่ำวว่ำ กำรเคลื่อนไหว
ดังกล่ำวสอดคล้องกับเป้ำหมำยของรัฐบำลที่ต้องกำรให้มำเลเซียเป็นแหล่งช้อปปิ้งระดับโลก ทั้งนี้ กำรขอคืน
ภำษี GST ของนักท่องเที่ยวจะใช้กับนักท่องเที่ยวที่ซื้อสินค้ำในมำเลเซียและเดินทำงกลับทำงเครื่องบินเท่ำนั้น
สินค้ำที่นักท่องเที่ยวซื้อจะต้องมำจำกห้ำงร้ำนที่ได้รับควำมเห็นชอบแล้วและมีมูลค่ำมำกกว่ำ 300
ริงกิตขึ้นไป ส่วนยอดซื้อที่น้อยกว่ำ 300 ริงกิตจะได้รับคืน GST เป็นเงินสด ทั้งนี้ สินค้ำที่ไม่สำมำรถขอคืน
GST ได้ ได้แก่ สุรำ บุหรี่ ยำสูบ สินค้ำที่ห้ำมส่งออก หินมีค่ำและอัญมณี
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