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การเก็บภาษี GST จะช่วยลดต้นทุนการทาธุรกิจ
“กำรเก็บภำษี GST (Goods and Services Tax) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน 2558 จะเป็นประโยชน์
ต่อบริษัทของมำเลเซียเนื่องจำกต้นทุนกำรทำธุรกิจจะลดลงจำกกำรที่ GST ได้ไป recover input tax และ
เป็นเรื่องดีสำหรับอุตสำหกรรมฮำลำลเนื่องจำกวัตถุดิบส่วนใหญ่ เช่น ปลำ เนื้อสัตว์ ไก่ ผัก ไม่ต้องเสียภำษี
GST และมี สิ น ค้ ำ รำว 4,000 รำยกำรที่ ไ ด้ รั บ กำรยกเว้ น ไม่ ต้ อ งเสี ย ภำษี GST หรื อ GST เป็ น ศู น ย์ ”
นำยกรัฐมนตรีของมำเลเซียกล่ำวในพิธีเปิดงำน World Halal Summit 2015
นำยกรัฐมนตรีมำเลเซียกล่ำวว่ำ ปัจจุบันเศรษฐกิจฮำลำลมีมูลค่ำรำว 8.4 ล้ำนล้ำนริงกิต (2.3 ล้ำน
ล้ ำนเหรี ย ญสหรั ฐ ) โดยในจ ำนวนนี้ เป็ น อำหำรฮำลำล 2.5 ล้ ำนล้ ำนริงกิ ต (700 พั น ล้ ำนเหรียญสหรัฐ )
โอกำสของอุตสำหกรรมฮำลำลมีขนำดใหญ่มำกจำกกำรที่ประชำกรมุสลิมทั่วโลกในปัจจุ บันอยู่ที่ 1.6 พันล้ำน
คน คิดเป็น 23% ของประชำกรโลกและได้รับกำรคำดหมำยว่ำประชำกรมุสลิมจะขยำยตัวเพิ่มขึ้นเป็น 2.2
พันล้ำนคน หรือ 26% ของประชำกรโลกภำยในปี 2563 (2020)
“ในฐำนะที่ ม ำเลเซี ย เป็ น ประธำนอำเซี ยนในปี นี้ มำเลเซี ยสนั บ สนุ น กำรส่ งเสริม และกำรพั ฒ นำ
อุตสำหกรรมฮำลำลในภูมิภำค และจำกกำรที่อำเซียนจะเป็น AEC ภำยในสิ้นปีนี้ จึงไม่มีเหตุผลใดว่ำทำไม
อำเซี ย นจึ งไม่ ค วรเป็ น major halal trading hub ที่ ผ ลิ ต สิ น ค้ ำฮำลำลป้ อ นทั้ ง ภำยในอำเซี ย นและโลก”
นำยกรัฐมนตรีกล่ำว
ปัจจุบันมำเลเซียอยู่ระหว่ำงดำเนินกำรเข้ำสู่เฟสสุดท้ำยของกำรปฏิบัติงำนตำมแผน Halal Industry
Master Plan ขณะที่อำหำรและเครื่องดื่มยังคงเป็นกลุ่มสินค้ำที่โดดเด่นในอุตสำหกรรมฮำลำล แต่สินค้ำกลุ่ม
อื่นที่มีศักยภำพ เช่น ผลิตภัณฑ์ยำ บริกำรกำรเงินอิสลำม
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มาเลเซียควรเป็นแถวหน้าของการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลของอาเซียน
“มำเลเซียควรเป็นแถวหน้ำของกำรพัฒนำอุตสำหกรรมฮำลำลของอำเซียน” เจ้ำหน้ำที่ยุทธศำสตร์
อุตสำหกรรม กล่ำว
นำย Edward Clayton ผู้อำนวยกำร Pwc Strategy& (Malaysia) Sdn.Bhd กล่ำวว่ำ มำเลเซียมี
หลำยอย่ำงที่เป็นประโยชน์เกินกว่ำอำเซียนอื่นๆ เช่น ยุทธศำสตร์ด้ำนที่ตั้ง (เป็นศูนย์กลำงของภูมิภำคและ
เส้นทำงขนส่งทำงเรือหลัก) มีกรอบกฎหมำยที่ชัดเจน ภำษำและวัฒนธรรมที่ คล้ำยคลึงกันกับประเทศมุสลิม
อื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดังนั้นจึงมีควำมสำมำรถที่จะสื่อสำรและร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้ำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพสูง ส่วนกำรเจำะตลำดประเทศที่ไม่ใช่มุสลิมนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือกำรศึกษำประเทศที่ไม่ใช่มุสลิมว่ำ
ฮำลำลไม่ใช่เฉพำะชำวมุสลิมแต่ยังหลักประกันถึงควำมบริสุทธิ์และกำรส่งเสริมสุขภำพ อีกทั้งยังเป็นโอกำส
สำหรับกำรเติบโตของอุตสำหกรรมฮำลำลที่ไปไกลเกินกว่ำตลำดมุสลิม
ทั้งนี้ มีควำมจำเป็นที่จะต้องมีบังคับใช้และกลไกกำรตรวจสอบที่มีประสิทธิภำพเพื่อสร้ำงควำมมั่นใจ
ว่ำบริษัทต่ำงๆจะไม่ดำเนินกำรที่ขัดกับควำมบริสุทธิ์ของห่วงโซ่อุปทำน
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มาเลเซียวางเป้าเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีสีเขียวของอาเซียน
“มำเลเซีย วำงเป้ ำเป็ น ศูน ย์ กลำงเทคโนโลยีสี เขียวของอำเซียนจำกกำรด ำเนิ นนโยบำย National
Green Technology Policy” Datuk Seri Mahdzir Khalid รั ฐ ม น ต รี ก ร ะ ท ร ว ง Energy, Green
Technology and Water กล่ำว
รั ฐ บำลมำเลเซี ย อยู่ ใ น right track ในกำรพั ฒ นำเทคโนโลยี สี เ ขี ย วจำกกำรอ้ ำ งถึ ง ตั ว ดั ช นี
Environment Performance Index 2014 ของมหำวิทยำลั ยเยลซึ่งจัด ให้ ม ำเลเซี ยอยู่ อัน ดั บที่ 51 จำก
178 ประเทศทั่วโลกและเป็นที่ 3 ของอำเซียนรองจำกสิงคโปร์และบรูไน โดยดัชนีดังกล่ำวจะตีพิมพ์ทุกๆ 2
ปีเพื่อดูกำรกระทำด้ำนสิ่งแวดล้อมของนโยบำยของประเทศนั้นๆ
มำเลเซี ย ก ำลั งขั บ เคลื่ อ นไปสู่ ป ระเทศที่ มี เทคโนโลยี ขั้ น สู งและอุ ต สำหกรรมบนฐำนของควำมรู้
(knowledge-based industry) เพื่อให้แข่งขันได้ในระหว่ำงประเทศ และ National Green Technology
Master Plan และ Electric Mobility Action Plan โดย National Green Technology Policy ได้เริ่มต้น
ขึ้นเมื่อปี 2552
อนึ่ง เทคโนโลยีสีเขียวครอบคลุมทั้งพลังงำน ก่อสร้ำง กำรขนส่ง กำรจัดกำรของเสียและน้ำ คิดเป็น
มูลค่ำ 7.9 พันล้ำนริงกิต หรือ 0.8% ของ GDP ในปี 2556 และโครงกำรเทคโนโลยีสีเขียวของกระทรวงฯ
จะมีสัดส่วนของ GDP เพิ่มขึ้นจำก 22.4 พันล้ำนริงกิตในปี 2563 เป็น 60 พันล้ำนริงกิตในปี 2570
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Jakim และ DagangHalal จะนาระบบการจัดการออกใบรับรอง Halal มาใช้
Malaysian Islamic Development Department (Jakim) แ ล ะ DagangHalal Bhd (DHB) จ ะ
นำเอำระบบกำรจัดกำรออกใบรับรองฮำลำล (Halal Certification Management System : HCMS) มำใช้
สำหรับกำรออกใบรับรองฮำลำล
HCMS จะช่วยเร่งกระบวนกำรออกใบรับรองฮำลำล และเพิ่มพูนประสิทธิภำพในกำรดำเนินกำรออก
ใบรับรองเป็นจำนวนมำก โดยระบบ HCMS จะทำให้องค์กรออกใบรับรองฮำลำลลของโลก 70 แห่งในกำรที่
จะบริหำรจัดกำรกระบวนกำรออกใบรับรองฮำลำล ระบบ HCMS สำมำรถที่จะดำเนินกำรส่งผ่ำนข้อมูลขนำด
ใหญ่ให้เป็นไปอย่ำงรำบรื่นซึ่งก็จะช่วยปรับปรุงประสิทธิภำพและลดต้นทุนกำรผลิต
จนถึงปัจจุบันมีองค์กรออกใบรับรองฮำลำล 6 แห่งที่จดทะเบียนระบบ HCMS และ Jakim ก็คำดว่ำ
จะมีองค์กรที่จดทะเบียนเพิ่มขึ้นในอนำคต โดยปัจจุบันองค์กรที่จดทะเบียน ได้แก่ คณะกรรมกำรกลำงอิสลำม
แห่ งประเทศไทย Halal Accreditation Council Sri Lanka, Halal Certification Agency Vietnam,
Japan Halal Association, ARA Halal Development Services centre แ ล ะ Shandong Islamic
Association ซึ่งสองหน่วยงำนหลังเป็นของจีน
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คาด อัตราเงินเฟ้อในปี 2558 ของมาเลเซียอยู่ที่ 3.3-3.5%
“ในปี 2558 คำดว่ำ อัตรำเงินเฟ้อของมำเลเซีย จะอยู่ระหว่ำง 3.3-3.5% เนื่องจำกคำดว่ำ กำรใช้
ภำษีสิน ค้ำและบริกำรจะทำให้รำคำสิ นค้ำเพิ่มขึ้น 0.9% ในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ ” นำย Peck Boon
Soon, Deputy Chairman , Associated Chinese Chambers of Commerce and Industry of
Malaysia (ACCCIM) กล่ำว
นำย Peck Boon กล่ำวต่อไปว่ำ นอกจำกกำรใช้ GST แล้ว กำรลดลงของรำคำน้ำมัน กำรอ่อนตัว
ของค่ำเงินริงกิต และควำมรู้สึกอยำกจะซื้ออสังหำริมทรัพย์ที่ลดลงจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของมำเลเซีย
และคำดว่ำ ค่ำเงินริงกิตเมื่อเทียบกับดอลลำร์สหรัฐจะอยู่ที่ 3.75 ริงกิตในปีนี้
กำรที่ค่ำเงินริงกิตค่อนข้ำงแกว่งตัว และกำรคำดหมำยว่ำ อัตรำดอกเบี้ยของสหรัฐ ฯอำจจะเพิ่มขึ้นในปี
นี้ ค่ำเงินริงกิตจะคงยังไม่ค่อยดีต่อไป ทั้งนี้ผลจำกกำรสำรวจของ ACCCIM ธุรกิจของกลุ่มนักธุรกิจในท้องถิ่น
ยังไม่มั่นใจต่อเศรษฐกิจในปีนี้ แม้โดยทั่วไปจะยังมองเศรษฐกิจในแง่ดีทั้งในปีนี้และปีหน้ำ และจะดีขึ้นในปี
2560
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GST ช่วยให้อุตสาหกรรมรถยนต์ภายในประเทศสามารถแข่งขันได้ดีขึ้น
“กำรเก็บภำษีสินค้ำและบริกำร หรือ GST ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน 2558 ได้ช่วย
ให้อุตสำหกรรมรถยนต์ภำยในประเทศสำมำรถแข่งขันได้ดีขึ้น ” Datuk Seri Mustapa Mohamed รัฐมนตรี
กระทรวงกำรค้ำระหว่ำงประเทศและอุตสำหกรรม (MITI) กล่ำว
บริษัทรถยนต์หลำยแห่งได้ลดรำคำรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ของบริษัทตนเมื่อมีกำรใช้ภำษี GST
“นี่เป็ น สิ่งที่ส อดคล้องกับกำรคำดหวังของรัฐบำลเมื่อแทนภำษีกำรขำย (10%) และภำษีบริกำรด้วย GST
(6%)
ในส่วนของอุตสำหกรรมฮำลำล Datuk Mustapa กล่ำวว่ำ มำเลเซียได้มีสหรัฐอำหรับอิมิเรตส์ (UAE)
เป็ น คู่ค้ำทำงยุทธศำสตร์เพื่ อผงำดสถำนะของแต่ละฝ่ำยเป็นศูนย์กลำงเศรษฐกิจในภูมิภ ำค โดยมำเลเซีย
ต้องกำรดึงดูดบริษัทจำกดูไบให้มำทำธุรกิจในมำเลเซีย
มำเลเซีย อยู่ ระหว่ำงกำรหำรื อกั บ สมำชิก อำเซียนเพื่ อกระตุ้น อุ ตสำหกรรมฮำลำลในภูมิ ภ ำคซึ่งมี
ประชำกรมุสลิมถึง 300 ล้ำนคนทั้งอินโดนีเซียที่มีประชำกรเป็นมุสลิมส่วนใหญ่และมำเลเซียที่มีอุตสำหกรรม
กำรธนำคำรอิสลำมที่แข็งแกร่ง “เรำควรนำปัจจัยเหล่ำนี้เข้ำมำและร่วมกันขับเคลื่อนอุตสำหกรรมฮำลำลให้
ก้ำวไปในฐำนะสมำชิกอำเซียน” Datuk Mustapa กล่ำว
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