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คาด เงินริงกิตจะปรับตัวดีขึ้นในครึ่งปีหลัง
Maybank คำดกำรณ์ว่ำ ค่ำเงินริงกิตจะปรับตัวดีขึ้นในครึ่งปีหลังของปีนี้จำกกำรขับเคลื่อนของกำร
เติบโตทำงเศรษฐกิจ โดยดำดว่ำ ค่ำเงินริงกิตในช่วงสิ้นปีจะอยู่รำว 3.45 ริงกิตต่อดอลลำร์สหรัฐเทียบกับ
ปัจจุบันซึ่งอยู่ที่ 3.50 ริงกิตต่อดอลลำร์สหรัฐ
นำย Lim Chee Kiong ผู้อำวยกำร Retail Equities, Malaysia กล่ำวว่ำ ค่ำเงินริงกิตจะปรับตัวเข้ำ
หำกันในครึ่งปีหลังเนื่องจำกแนวโน้มเศรษฐกิจที่อ่อนแอในปัจจุบันและจำกกำรใช้ภำษีสินค้ำและบริกำร (GST)
ในช่วงปีหลัง นำย Lime กล่ำวต่อไปว่ำ คำดว่ำเงินริงกิตจะกระทบต่อ GST โดยทำให้เงินเฟ้อสูงขึ้นและกำร
บริโภคภำยในประเทศอ่อนตัวลง
เมื่อมีกำรใช้ GST อำจจะมีผลกระทบต่อเงินริงกิตเป็นระยะเวลำสั้นมำกและเมื่อประชำชนเคยชินกับ
GST แล้ว เงินริงกิตจะมีเสถียรภำพ
ที่มำ : Bernama
11 มกรำคม 2558

ห้าง Tesco จะแสดงข้อมูลภาษีสินค้าและบริการ (GST) ในฉลากสินค้า
บริษัท Tesco Stores Malaysia Sdn.Bhd. จะแสดงข้อมูลภำษีสินค้ำและบริกำร (GST) บนฉลำก
สินค้ำที่ขำยภำยในห้ำงเพื่อช่วยผู้บริโภคในกำรตัดสินใจซื้อสินค้ำ โดยบริษัทจะระบุข้อมูลภำษี GST ที่เป็นศูนย์
ลงในใบเสร็จให้ด้วย
นำย Georg Fischer, CEO ของบริษัทกล่ำวว่ำ ลูกค้ำมีควำมกั งวลกับกำรเพิ่มขึ้นของรำคำสินค้ำจำก
กำรใช้ GST และบริ ษั ท จะจั ด ตั้ ง Call Centre และ website ที่ จ ะช่ ว ยลู ก ค้ ำ ในเรื่ อ ง GST ทั้ ง นี้ กำร
ให้ บ ริ กำรของบริ ษัท ในกำรสั่ งซื้อสิ น ค้ำทำงออนไลน์ ได้ ดึงดูดลู กค้ำเข้ำมำใช้บ ริก ำรมำกกว่ำ 5 ล้ ำนคนใน
ปัจจุบัน
ทั้งนี้ บริษัทกำลังพิจำรณำที่จะขยำยกำรให้บริกำรสั่งซื้อสินค้ำทำงออนไลน์ และกำลังมองที่ไปที่รัฐ
มะละกำและอิโปห์ ปัจจุบัน ห้ำง Tesco มีส่วนแบ่งตลำดอยู่ที่ 11%
ที่มำ : Bernama
14 มกรำคม 2558

อัตราภาษีศูนย์เสริมสร้างการค้าภายในอาเซียน
สัดส่วนของมูลค่ำกำรค้ำภำยในอำเซียนอำจเป็นไปได้ที่จะขยำยจำก 24% ในปัจจุบันเป็น 34% จำก
กำรที่ภำษีภำยใต้ AFTA อยู่ที่ 0%
นำย P. Ravidran, Senior Director, ASEAN Economic Cooperation Division จำก MITI กล่ำว
ว่ำ เป้ ำหมำยที่ 34% เป็น ตัวเลขที่อยำกให้ มูลค่ำกำรค้ำ ภำยในอำเซียนไปถึง ขณะที่ สัดส่วนมูลค่ำกำรค้ำ
ภำยในสหภำพยุโรปและเขตกำรค้ำเสรีอเมริกำเหนือในปัจจุบันอยู่ที่ 70%
กำรค้ำภำยในอำเซียนมีมูลค่ำ 608.63 ล้ำนเหรียญสหรัฐ (2,185 พันล้ำนริงกิต) ของมูลค่ำกำรค้ำ
รวม คิดเป็นสัดส่วน 24.2% ณ เดือนกรกฎำคม 2557 จำกมูลค่ำกำรค้ำรวมที่ 2.51 ล้ำนล้ำนเหรียญสหรัฐ
ในช่วงเดียวกัน ทั้งนี้ กำรยกเลิกภำษีศุลกำกรจะช่วยกระตุ้นกำรค้ำภำยในอำเซียน
สิ่ งที่ อ ำเซี ย นก ำลั งมองอยู่ ข ณะนี้ คื อ กำรบู รณำกำร AFTA ให้ ลึ ก มำกขึ้ น เช่ น กำรปรับ ประสำน
เส้นทำงคมนำคม กฎระเบียบและมำตรฐำน ทั้งนี้ โลจิสติกส์เป็น 1 ใน 11 สำขำที่อยู่ในลำดับควำมสำคัญที่
จะบูรณำกำร (priority integration sector) ภำยใต้ควำมตกลงของอำเซียนด้ำนกำรขนส่ง และเป็นควำมตก
ลง 1 ใน 24 ควำมตกลงและพิธีสำรที่จะต้องให้สัตยำบันเพื่อให้มีผลบังคับใช้ภำยในสิ้นปีนี้
ที่มำ : Bernama
14 มกรำคม 2558

บริษัท GCH Retail กาลังจะเปิดห้างค้าปลีก Giant แห่งใหม่เพิ่มอีก 4 แห่ง
บริษัท GCH Retail (Malaysia) Sdn.Bhd. ซึ่งเป็นเจ้ำของห้ ำงค้ำปลีก Giant และซุปเปอร์มำร์เก็ต
Cold Storage, Mercato, Jason และ G-Express จะเปิดห้ำงค้ำปลีก Giant และซุปเปอร์มำร์เก็ตแห่งใหม่
เพิ่มอีก 4 แห่งทั่วประเทศในปีนี้ ซึ่งจะทำให้บริษัทมีจำนวนสำขำทั้งสิ้น 126 แห่ง โดยสำขำแห่งใหม่จะอยู่ที่
เขต Klang Valley รัฐซำรำวัก ปะสิส และตรังกำนู ซึ่งจะเป็นกำรสร้ำงควำมแข็งแกร่งแก่บริษัทในฐำนะเป็น
กลุ่มห้ำงค้ำปลีกขนำดใหญ่ทสี่ ุดในมำเลเซีย
G-Express ซึ่งเป็นร้ำนค้ำสะดวกซื้อกำลังมีแผนกำรที่จะขยำยเพิ่มเติมและตั้งเป้ำจะเปิด 500 แห่ง
ทั่วประเทศภำยใน 5 ปีข้ำงหน้ำ โดยขณะนี้กำลังดำเนินงำนอยู่ 8 ร้ำน ปัจจุบัน Giant มีห้ำงค้ำปลีกและ
ซุปเปอร์มำร์เก็ตอยู่ 17 แห่งในรัฐซำบำห์และจะมีร้ำนค้ำของ Giant มำกขึ้นในซำบำห์มำกขึ้นด้วยเนื่องจำก
จำนวนประชำกรที่มำกว่ำรัฐซำรำวักถึง 2 เท่ำ สำหรับห้ำงค้ำปลีกแห่งใหม่ที่ปุตรำจำยำมีควำมคืบหน้ำไป
ด้วยดีและคำดว่ำจะเปิดทำกำรได้ภำยในไตรมำสแรกของปีนี้
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14 มกรำคม 2558

หากราคาน้ามันดิบกลับมาอยู่ 100 เหรียญสหรัฐต่อบาเรลมาเลเซียจะมีเสถียรภาพ
ควำมมีเสถียรภำพของมำเลเซียจะมีขึ้นหำกรำคำน้ำมันพลิ กกลับคืนมำอยู่ที่ 100 เหรียญสหรัฐต่อ
บำเรลและหำกผู้กำหนดนโยบำยยังคงดำเนินนโยบำยกำรคลังอย่ำงเป็นหนึ่งเดียว
นำย Edward Lee Wee หัวหน้ำวิจัยของ Standard Chartered ในภูมิภำคเอเชียอำคเนย์ กล่ำวว่ำ
ปัจจุบันมำเลเซียได้รับแรงกดดันจำกควำมสมดุลของภำยนอกและรำยรับด้ำนกำรคลัง กำรพลิกฟื้นของรำคำ
น้ำมันจะทำให้ควำมกลัวว่ำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ ของมำเลเซียจะชะลอตัวลงหำยไป กำรลดลงของรำคำ
น้ำมันจำก 100 เหรียญสหรัฐต่อบำเรลเมื่อปี 2557 เหลือต่ำกว่ำ 50 เหรียญสหรัฐต่อบำเรลขณะนี้ได้ส่งผล
กระทบต่อควำมรู้สึกทำงธุรกิจ กำรพลิกฟื้นของรำคำน้ำมันจะทำให้สถำนะกำรคลังของมำเลเซียแข็งแกร่งขึ้น
อย่ำงไรก็ตำม หำกรำคำน้ ำมัน ยังคงตกต่ำอย่ำงในปัจจุบัน สถำนะกำรคลั งของมำเลเซียก็อำจจะหดลงไป
0.5% ของ GDP
นำย John Calverley หั ว หน้ ำคณะวิจั ยของ Standard Chartered กล่ ำวว่ ำ รำคำน้ ำมั น อำจจะ
เป็นไปได้ที่จะขยับตัวเพิ่มขึ้นจำกกำรขับเคลื่อนของอุปสงค์ที่ดีด้วยสถำนกำรณ์เศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้นของ
สหรัฐ ทั้งนี้ คำดว่ำ รำคำน้ำมันจะกลับมำอยู่ที่ 90 เหรียญสหรัฐต่อบำเรลในช่วงปลำยปี 2558
อนึ่ ง ปัจจุบัน สหรัฐฯอยู่ในสถำนะที่จะสนับสนุนกำรเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปีนี้ เนื่องจำกกำร
เติบโตทำงเศรษฐกิจของประเทศพัฒนำแล้วอื่นๆ เช่น ญี่ปุ่น และสหภำพยุโรปยังคงไม่แข็งแกร่ง
ที่มำ : Bernama
12 มกรำคม 2558

การลดลงของราคาน้ามันไม่ได้ทาให้มาเลเซียเสียหาย
กำรตกลงของรำคำน้ำมัน ดิบไม่ได้ส่งผลให้มำเลเซียเสียหำย แต่ผลกระทบทำงเศรษฐกิจจะขึ้นอยู่กับ
ปฏิกิริยำของรัฐบำลและผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม
Tan Sri Rastam, CEO และประธำนของ Institute of Strategic and International Studies
กล่ำวว่ำ แม้ว่ำน้ำมันดิบจะเป็นด้องค์ประกอบใหญ่ของกำรส่งออกของมำเลเซีย แต่ฐำนดังดล่ำวก็ได้กระจำย
ออกไปซึ่งจะลดผลกระทบลง ทั้งนี้ หำกรำคำน้ำมันดิบมีแนวโน้มตกลงอย่ำงต่อเนื่อง ก็มั่นใจว่ำประเทศอื่นๆที่
มีผลประโยชน์จำกน้ำมันและแก๊สจะมีปฏิกิริยำที่จะสร้ำงเสถียรภำพของรำคำน้ำมัน
ทั้งนี้ รำคำน้ ำมัน ดิบเบรนท์ ในวันที่ 12 มกรำคม 2558 อยู่ที่ 49.35 เหรียญสหรัฐต่อบำเรลซึ่ง
ต่ำสุ ดนั บ ตั้งแต่เดือนเมษำยน 2552 ประเทศอื่นๆนอกเหนือจำกมำเลเซียกำลั งเฝ้ ำติดตำมสถำนกำรณ์
ดังกล่ำวอย่ำงใกล้ชิดว่ำรำคำน้ำมันมีเสถียรภำพหรือไม่
ที่มำ : Bernama
12 มกรำคม 2558

สต๊อกของน้ามันปาล์มเหลือ 2.01 ล้านตันในเดือนธันวาคม 2557
สต๊ อ กของน้ ำมั น ปำล์ ม ของมำเลเซี ย มี เหลื อ อยู่ 2.01 ล้ ำ นตั น ในเดื อ นธั น วำคม 2557 ลดลง
11.55% จำกปริมำณ 2.27 ล้ำนตันในเดือนพฤศจิกำยน 2557
รำยงำนจำก Malaysian Palm Oil Board (MPOB) กล่ำว สต๊อกของน้ำมันปำล์มดิบ (CPO) ลดลง
23.61% เหลือ 995,529 ล้ำนตัน ขณะนี้น้ำมันปำล์มผ่ำนกรรมวิธีอยู่ที่ 1.02 ล้ำนตัน ขยำยตัว 4.61%
ขณะนี้สต๊อกของเนื้อปำล์มน้ำมันอยู่ ที่ 131,263 ตัน ลดลง 20.55% ส่วนน้ำมันจำกเนื้อปำล์มดิบอยู่ที่
162,234 ตัน ลดลง 10.55% และสต๊อกของน้ำมันจำกเนื้อปำล์ มผ่ำนกรรมวิธีอยู่ที่ 140,759 ตัน
เพิ่มขึ้น 5.51% ในเดือนธัน วำคม 2557 และสต๊อกของกำกจำกเนื้อปำล์มอยู่ที่ 350,855 ตัน ลดลง
7.19%
MPOB กล่ ำ ว่ ำ ผลผลิ ต น้ ำมั น ปำล์ ม ดิ บ ในเดื อ นธั น วำคม 2557 อยู่ ที่ 1.36 ล้ ำ นตั น ลดลง
22.04% เทียบกับ 1.75 ล้ำนตันในเดือนพฤศจิกำยน ส่วนผลผลิตเนื้อปำล์มอยู่ที่ 337,242 ตัน ลดลง
21.64% ขณะที่ผลผลิตเนื้อปำล์มดิบอยู่ที่ 175,030 ตัน ลดลง 18.83% และผลผลิตกำกจำกเนื้อปำล์ม
อยู่ ที่ 192,823 ตั น ลดลง 19.26% ทั้ งนี้ ในเดื อ นธั น วำคม 2557 มำเลเซี ย น ำเข้ ำน้ ำมั น ปำล์ ม ดิ บ
52,872 ตัน ลดลง 0.4% และนำเข้ำน้ำมันปำล์มผ่ำนกรรมวิธี 37,481 ตัน ลดลง 18.26%
อนึ่ง มำเลเซียส่งออกไบโอดีเซลปริมำณ 614 ตัน ลดลง 97.3%
ที่มำ : Bernama
12 มกรำคม 2558

สมาคมเจ้าของสวนปาล์มคาด ผลผลิตปาล์มในปีนี้โต 5%
สมำคมเจ้ ำของสวนปำล์ม (SARAWAK Oil Palm Plantation Owners’ Association (Soppoa))
คำดกำรณ์ว่ำ ผลผลิตปำล์มในปี 2558 จะอยู่ที่ 3.6 ล้ำนตัน ขยำยตัวเพิ่มขึ้น 5% จำกปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 3.44
ล้ำนตัน
นำย Paul Wong ประธำน Soppoa กล่ ำ วว่ ำ พื้ น ที่ ป ลู ก ปำล์ ม จำกเมื อ ง Tanjong Datu ถึ ง
Limbang ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ม ำกกว่ำ 1.2 ล้ ำนเฮกเตอร์ โดยมี เกษตรกรรำยย่ อยรำว 17,578 รำย ทั้ งนี้
อุตสำหกรรมน้ำมันปำล์มเป็น หนึ่งในอุตสำหกรรมที่แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับอุตสำหกรรมอื่น ๆในมำเลเซีย
โดยอยู่ภำยในกำรกำกับดูแลของ Malaysian Palm Oil Board (MPOB) ครอบคลุมตั้งแต่กำรเพำะปลูก กำร
เก็บ เกี่ ย ว จนถึง กำรส่ งออก ขณะที่ ก ฎหมำยและที่ ดิ น ของผู้ เพำะปลู ก ปำล์ อยู่ ภ ำยใต้ กำรกำกั บ ดูแ ลของ
กระทรวงพัฒนำที่ดินของรัฐซำรำวัก
น้ำมันปำล์ม ที่ผลิตในรัฐซำรำวักจะสำมำรถตรวจสอบย้อนกลับได้นับตั้งแต่โรงงำนจนถึงผู้ป้อนผล
ปำล์ ม สดเนื่ อ งจำกกลุ่ ม เหล่ ำ นี้ ส่ ว นใหญ่ จ ะมำจำกโรงงำนของบริ ษั ท ที่ ใช้ ก รรมวิ ธี ก ำรผลิ ต แบบ Good
Agricultural Practices (GAP) ส่วนเกษตรกรรำยย่อยที่ขำยผลปำล์มสดให้แก่โรงงำนก็ใช้ GAP ด้วย ทั้งนี้
Soppoa คำดกำรณ์ว่ำ กำรลงทุนที่ดิน โรงงำน โรงกลั่น และกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องนับจำกปี 2543-2558
จะมีมูลค่ำมำกกว่ำ 25 พันล้ำนริงกิต
อุตสำหกรรมน้ำมันปำล์มสำมำรถส่งผลทั้งกำรผลิตมำกำร์รีน น้ำมันปรุงอำหำร กำรขนส่งน้ำมัน กำร
เก็บรักษำน้ำมันปำล์มที่ท่ำเรือ กำรซื้อขำยน้ำมันปำล์มในตลำดล่วงหน้ำ กำรออกแบบและก่อสร้ำงโรงกลั่น
และน้ำมันไบโอดีเซล อำหำรสัตว์ กำรสกัดวิตะมิน E จนถึงกำรพัฒนำผลิตเครื่องสำอำงค์
อนึ่ง กำรอ่อนตัวของค่ำเงินของริงกิตอ่อนเมื่อเทียบกับดอลลำร์สหรัฐ ได้ช่วยอุปสงค์และเพิ่ม รำคำ
น้ำมันปำล์มด้วย นอกจำกนั้น อุปทำนที่ลดลงจำกพื้นที่ในรัฐกลันตัน ตรังกำนู และปำนังที่ประสบภัยน้ำท่วม ก็
ส่งผลต่อรำคำน้ำมันปำล์ม
มำตรฐำนรำคำน้ำมันปำล์มล่วงหน้ำของ CPO ใน Malaysian Dervatives Exchange ได้มีกำรคำด
กำรว่ำในอีกสำมเดือนข้ำงหน้ำรำคำน้ำมันปำล์ มก็จะยังมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่องในสัปดำห์ที่ห้ำ ซึ่งเมื่อ
วำนนี้ อ ยู่ ที่ RM 2,344 ต่อ ตั น โดยปี นี้ ค ำดว่ำ รำคำปำล์ ม น้ ำมั น จะเกิน ว่ำรำคำเฉลี่ ยของปี ก่อ นซึ่ง อยู่ ที่
2,350 ริงกิต ต่อตัน
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หน่วยงาน MyEG อธิบายกระบวนการต่ออายุใบอนุญาตทางาน
วัตถุประสงค์เริ่มแรกของกำรใช้ระบบกำรต่ออำยุใบอนุญำตทำงำนทำงออนไลน์แบบใหม่ (Foreign
Workers PL (KS) Permit Renewal) ผ่ ำนบริ ษั ท My E.G Services Bhd. (MyEG) จะแยกควำมแตกต่ ำ ง
ระหว่ำงแรงงำนต่ำงชำติที่ถูกกฎหมำยกับแรงงำนที่ผิดกฎหมำยในประเทศและผู้ที่จ้ำงแรงงำนผิดกฎหมำย
ระบบดังกล่ำวได้เริ่มต้นใช้ตั้งแต่วันที่ 5 มกรำคม 2558 จะสร้ำงควำมสะดวกสบำยและเป็นวิธีกำรที่
มีประสิทธภำพ โดย MyEG จะเก็บข้อมูล ตรวจสอบ ปรับปรุง และวิเครำะห์ฐำนข้อมูลของแรงงำนต่ำงชำติที่
ถูกกฎหมำยและผิดกฎหมำย
ทั้งนี้ กำรจั ดท ำประกัน ชีวิต โครงกำรกำรชดเชยให้ แก่แรงงำนต่ำงชำติ กำรรักษำพยำบำลของ
แรงงำนต่ำงชำติสำมำรถซื้อได้ผ่ำนเอเย่นต์ประกันชีวิต รวมทั้ง MyEG อนึ่ง MyEG ยังเป็นผู้รับผิดชอบในกำร
ส่งกลับแรงงำนต่ำงชำติผิดกฎหมำยที่ถูกกักขังด้วย
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