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รัฐบาลมาเลเซียปรับเป้าหมายการขาดดุลการคลังปีนี้ใหม่เป็น 3.2% ของ GDP 

 
รัฐบำลมำเลเซียปรับเป้ำหมำยกำรขำดดุลกำรคลังในปี 2558 ใหม่เป็น 3.2% ของ GDP จำกเดิม

ก ำหนดไว้ที่ 3% ของ GDP  และหำกรัฐบำลไม่ด ำเนินมำตรกำรกำรคลังจะท ำให้กำรขำดดุลกำรคลังพุ่งสูงถึง 
3.9%  

 
กำรปรับตัวเลขเป้ำหมำยกำรขำดดุลกำรคลังเป็นผลจำกกำรตกลงของรำคำน  ำมันดิบในตลำดโลก ท ำ

ให้มำเลเซียต้องยอมรับควำมจริงว่ำ เป้ำหมำยตัวเลขกำรขำดดุลกำรคลังที่เคยก ำหนดไว้เดิมอำจไม่สำมำรถ
บรรลุผลส ำเร็จได้  ทั งนี  มำเลเซียคำดว่ำ หำกรำคำน  ำมันอยู่ที่ 55 ดอลลำร์สหรัฐต่อบำเรล จะท ำให้รำยรับ
ของรัฐบำลมำเลเซียหำยไป 3.8 พันล้ำนริงกิต  และแม้ว่ำจะมีเงินออม 10.7 พันล้ำนริงกิตจำกกำรด ำเนิน
กลไก managed float ส ำหรับเชื อเพลิงขำยปลีก  แต่รัฐบำลก็ยังคงเผชิญหน้ำกับรำยรับที่ขำดหำยไป 8.3 
พันล้ำนริงกิตเพ่ือที่จะด ำเนินมำตรกำรส ำหรับปีงบประมำณ 2558 

 
ทั งนี  ควำมผันผวนของกำรไหลของเงินทุนและค่ำเงินริงกิตที่อ่อนตัวยังเป็นผลมำจำกควำมกังวลของ

ผลกระทบจำกรำคำน  ำมันตกลงอย่ำงมำก แต่รัฐบำลมำเลเซียก็มั่นใจว่ำ อัตรำแลกเปลี่ยนของเงินริงกิตจะ
ปรับตัวได้ในที่สุด ซึ่งสะท้อนถึงพื นฐำนทำงเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง   

 
อนึ่ง ระบบกำรเงินของมำเลเซียยังคงท ำหน้ำที่ได้อย่ำงต่อเนื่อง  โดยสิ่งที่ส ำคัญที่สุดคือมำเลเซียจะไม่

มีกำรขัดขวำงกำรแทรกแซงทำงกำรเงิน 
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มาเลเซียจะด าเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ 
 

นำยกรัฐมนตรีมำเลเซียจะวำงแนวมำตรกำรเชิงรุกเพ่ือช่วยประเทศจำกกำรตกลงของรำคำน  ำมันดิบ
อย่ำงมำกในตลำดโลกและกำรเติบโตของเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง   

 
รัฐบำลมำเลเซียก ำลังจะด ำเนินมำตรกำรเชิงรุกเพ่ือคงไว้ซึ่งกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจที่ดี ขณะเดียวกันก็

จะต้องมั่นใจว่ำ ผลประโยชน์และสวัสดิกำรทำงเศรษฐกิจของประชำชนได้รับกำรดูแล  นอกจำกนี  คำดว่ำ 
รัฐบำลจะประกำศมำตรกำรช่วยเหลือประชำชนและธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจำกน  ำท่วมครั งใหญ่ กำรซ่อมแซม
ถนนและโครงกำรสร้ำงพื นฐำนที่ช ำรุดจำกน  ำท่วม  และยังจะกล่ำวถึงประเด็นเรื่องควำมไม่แน่นอนของกำร
ไหลของทุนและค่ำเงินริงกิต 

 
นักเศรษฐศำสตร์และเจ้ำหน้ำที่กำรคลังของรัฐบำลคำดว่ำ รัฐบำลจะปรับตัวเลขกำรคำดกำรณ์อัตรำ

กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของมำเลเซียในปี 2558  และเสนองบอัดฉีด  ทั งนี  งบประมำณปี 2558 ตั งอยู่บน
สมมุติฐำนรำคำน  ำมันอยู่ที่ 100 ดอลลำร์สหรัฐ (357 ริงกิต) ต่อบำเรล   แต่รำคำน  ำมันดิบเบรนท์ได้ตกลงไป
มำกกว่ำครึ่งหนึ่งตั งแต่กลำงปีที่แล้ว  ส่วนค่ำเงินริงกิตเมื่อเทียบกับดอลลำร์สหรัฐตกลงไป 11% ในช่วง 2-3 
เดือนที่ผ่ำนมำ   แหล่งข่ำวจำกภำครัฐบำลกล่ำวว่ำ กำรตกลงของรำคำน  ำมันอย่ำงมำกจะท ำให้อัตรำกำร
เติบโตทำงเศรษฐกิจของมำเลเซียในปีนี ไม่สำมำรถบรรลุ 5-6% ได้  โดยคำดว่ำ ตัวเลขกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ
ที่น่ำจะเป็นไปได้จะอยู่รำว 4-5%   

 
อนึ่ง คำดว่ำ นำยกรัฐมนตรีของมำเลเซียจะประกำศงบอัดฉีด 5 พันล้ำนริงกิต ซึ่งจะครอบคลุมควำม

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน  ำท่วม  นักเศรษฐศำสตร์กล่ำวว่ำ  รัฐบำลจะจัดล ำดับควำมส ำคัญในกำรใช้จ่ำย
งบประมำณอย่ำงน้อยภำยใต้ 3 หลักเกณฑ์ ได้แก่  ขนำดของผลกระทบต่อเศรษฐกิจ (หมำยถึง อำจชะลอ
โครงกำรที่ส่งผลได้ทำงเศรษฐกิจต่ ำออกไปก่อน)  โครงกำรที่ต้องน ำเข้ำสินค้ำเป็นปริมำณสูง ซึ่งจะส่งผลต่อเงิน
ส ำรองระหว่ำงประเทศโดยเฉพำะในช่วงที่ค่ำเงินริงกิตอ่อนตัว  และควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรต่ำงๆ  
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รัฐบาลมาเลเซียคาดว่า อัตราเงินเฟ้อในปี 2558 จะอยู่ราว 2.5-3.5% 
 

    รัฐบำลมำเลเซียคำดว่ำ อัตรำเงินเฟ้อในปี 2558 จะอยู่รำว 2.5-3.5% จำกเดิมที่คำดว่ำจะอยู่ที่ 4-5%
  

นำยกรัฐมนตรีมำเลเซียกล่ำวว่ำ  กำรปรับตัวเลขอัตรำเงินเฟ้อที่คำดกำรณ์ดังกล่ำว (ได้ค ำนึงถึงกำรจะใช้
ภำษีสินค้ำและบริกำร (GST) แล้ว) เนื่องจำกกำรตกลงของรำคำน  ำมันดิบในตลำดโลกที่มำกกว่ำ 50% ซึ่งเป็น
ผลจำกอุปทำนส่วนเกินในตลำดโลกและอุปสงค์ที่ลดลง  นั่นคือ ผู้บริโภคมำเลเซียจะมีเงินจับจ่ำย ใช้สอยมำก
ขึ น 

 
     นำยกรัฐมนตรีมำเลเซียกล่ำวต่อไปว่ำ เมื่อตอนต้นปี รำคำขำยปลีกน  ำมัน RON95 ลดจำก 2.26 ริงกิต/
ลิตร เหลือ 1.91 ริงกิต/ลิตร  ส่วนน  ำมัน RON97 ลดลงรำคำจำก 2.46 ริงกิต/ลิตร เหลือ 2.11 ริงกิต/ลิตร  
และน  ำมันดีเซล ลดรำคำจำก 2.23 ริงกิต/ลิตร เหลือ 1.93 ริงกิต/ลิตร  ทั งนี  กำรเก็บภำษี GST ในอัตรำ 
6% ตั งแต่เดือนเมษำยน ศกนี  เป็นต้นไปจะเพ่ิมรำยรับแก่ประเทศหลังจำกรำคำน  ำมันตกลง   
 
     อนึ่ง อัตรำเงินเฟ้อในปี 2557 ของมำเลเซียอยู่ที่ 3.2%  โดยเฉพำะมำจำกกำรเพ่ิมขึ นของดัชนีรำคำใน
สินค้ำทุกกลุ่ม ยกเว้น กลุ่มสื่อสำร (ลดลง 0.7) เสื อผ้ำและรองเท้ำ (ลดลง 0.2)  ส่วนกลุ่มสินค้ำที่ดัชนีรำคำ
เพ่ิมขึ นมำก คือ  ขนส่ง ที่พักอำศัย น  ำประปำ ไฟฟ้ำ แก๊ส  เชื อเพลิงอ่ืนๆ อำหำร และเครื่องดื่มที่ไม่มี
แอลกอฮอล์ 
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น้ ามันไบโอดีเซลจะขายในรัฐซาบาห์  ซาราวัก และลาบวนในปลายเดือนมาราคม ศกนี้ 
 
“จ ำนวนสถำนีน  ำมัน 366 แห่งในรัฐซำบำห์ ซำรำวัก และลำบวนก ำลังจะเปิดขำยน  ำมันโบโอดีเซลใน

ปลำยเดือนมกรำคม ศกนี ”  Datuk Amar Douglas Uggah Embas  กล่ำว 
 
น  ำมันไบโอดีเซล B7  เป็นน  ำมันที่มีส่วนผสมของน  ำมันปำล์มและน  ำมันดีเซลในอัตรำส่วน 7 :93 ได้

ถูกจ ำหน่ำยอย่ำงจ ำกัดในเขตรัฐซำบำห์ ซำรำวัก และลำบวนมำตั งแต่เดือนธันวำคม 2557 ซึ่งจะท ำให้
ปริมำณกำรใช้น  ำมันเชื อเพลิง B7 อยู่ที่ 138,000 ตัน/ปี และจะท ำให้ปริมำณกำรใช้น  ำมันไบโอดีเซลอยู่ที่ 
576,000 ตันต่อปีเม่ือมีกำรด ำเนินกำรทั่วประเทศ 

 
Datuk Uggah กล่ำวต่อไปว่ำ น  ำมันไบโอดีเซล B7 ได้มีกำรใช้อย่ำงกว้ำงขวำงในสหภำพยุโรปตั งแต่ปี 

2552  ไทย (ตั งแต่เดือนมกรำคม 2557 ) และอินโดนีเซีย (ตั งเดือนเดือนกุมภำพันธ์ 2553 )  ขณะนี 
หน่วยงำน Malaysia Palm Oil Board (MPOB) ก ำลังทดลองไบโอดีเซล 10 โดยเพ่ิมส่วนผสมน  ำมันปำล์ม
เป็น  10% หรือมำกกว่ำนี ผ่ ำนกำรให้ สิทธิประโยชน์แก่ โครงกำรดั งกล่ ำวตำมควำมสมัครใจกับ
ภำคอุตสำหกรรม  

 
ทั งนี  MPOB สนับสนุนในภำคอุตสำหกรรมใช้น  ำมันไบโอดีเซล โดยจัดสรรเงิน 3 ล้ำนริงกิตแก่

โครงกำรดังกล่ำวโดยเสนอขำยน  ำมันเชื อเพลิงหรือใช้ที่ 300 ริงกิตต่อตัน โดยโปรแกรมดังกล่ำวได้ด ำเนินกำร
มำตั งแต่เดือนมีนำคม 2556 ได้เพ่ิมกำรบริโภคน  ำมันไบโอดีเซลมำกถึง 10,000 ตันต่อป ี
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นายกรัฐมนตรีจะน าการอภิปรายเกี่ยวกับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน 
 

“กำรเข้ำร่วมประชุม  World Economic Forum (WEF) ในวันที่  23 -24 มกรำคม ศกนี  ของ
มำเลเซียที่เมืองดำวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จะสะท้อนพันธกรณีของมำเลเซียที่จะ  shape วำระกำรค้ำ
โลกและน ำกำรอภิปรำยเกี่ยวกับกำรรวมกลุ่มทำงเศรษฐกิจของอำเซียน”  Datuk Seri Mustapa Mohamed 
รัฐมนตรีกระทรวงกำรค้ำระหว่ำงประเทศและอุตสำหกรรม (MITI) กล่ำว 

 
ปี 2558 เป็นปีส ำคัญของมำเลเซียและในฐำนะเจ้ำภำพจัดกำรประชุมอำเซียนและต้องเป็นแถวหน้ำ

ในกำรสร้ำงมั่นใจกับกำรเป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) และใช้โอกำสเข้ำไปมีส่วนร่วในกำรประชำคม 
ธุรกิจระหว่ำงประเทศและภำคประชำสังคม  โดยนำยกรัฐมนตรีมำเลเซียจะน ำนักธุรกิจชั นน ำและหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องกับกำรลงทุนเข้ำร่วมเดินทำงไปในกำรประชุมครั งนี ด้วย 

 
วัตถุประสงค์หนึ่งของมำเลเซียในกำรเข้ำร่วมประชุม  WEF คือ กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวและกำร

ลงทุนในมำเลเซีย โดยเฉพำะมำเลเซียในฐำนะเป็นสถำนที่ตั งที่ส ำคัญส ำหรับส ำนักงำนภูมิภำคของบริษัทข้ำม
ชำติ  กำรแสดงถึงควำมส ำเร็จของนโยบำยปฏิรูปเศรษฐกิจ (economic transformation programme) และ
บริษัทของมำเลเซียในฐำนประธำนอำเซียนโดยเน้นประชำชนเป็นศูนย์กลำงของอำเซียน 

 
ทั งนี  นำยกรัฐมนตรีจะมีกำรพบปะกับผู้น ำของรัฐและบริษัทชั นน ำของโลกที่สนใจลงทุนในมำเลเซีย 

รวมทั งจะเป็นเจ้ำภำพจัดกำรประชุมโต๊ะกลมกับผู้น ำธุรกิจและกิจกรรมพิเศษเพ่ือส่งเสริมมำเลเซีย 
 

ที่มำ : Bernama 
17 มกรำคม 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค่าใช้จ่ายในการต่ออายุใบอนุญาตท างานทางออนไลน์มีราคาถูกลง 
 
          บริษัท MyEG Services Berhad ให้ควำมมั่นใจแก่นำยจ้ำงในกำรจ้ำงแม่บ้ำนภำยในประเทศว่ำ จะได้
ประโยชน์สูงสุดหำกต่ออำยุใบอนุญำตท ำงำนของแรงงำนผ่ำนทำงออนไลน์ 
 
          โฆษกของบริษัท MyEG Services  กล่ำวแก่ผู้สื่อข่ำวว่ำ  บริษัทจัดหำแม่บ้ำนต่อต้ำนบริษัทเนื่องจำก
บริษัทเหล่ำนี มองว่ำ กำรให้บริกำรของ MyEG Services ไปตัดตอนบริษัทของตนเนื่องจำกค่ำธรรมเนียมกำร
ให้บริกำรในปัจจุบันที่จะช่วยนำยจ้ำงในกำรต่ออำยุใบอนุญำตท ำงำนอยู่ระหว่ำง 100-200 ริงกิต  กำรใช้
บริกำรของ MyEG Services จะช่วยให้นำยจ้ำงประหยัดเงินได้มำกขึ น    
 

ค่ำธรรมเนียมที่เก็บส ำหรับกำรจ้ำงแม่บ้ำนตำมสัญชำต ิ
(รำคำนี ไม่รวมค่ำธรรมเนียมกำรให้บริกำรของ MyEG จ ำนวน 38 ริงกิต) 

 
สัญชำต ิ

ของแม่บ้ำน 
ภำษี 

(ริงกิต) 
ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตท ำงำน 

(ส ำหรับแรงงำนช่ัวครำว) 
ค่ำด ำเนินกำร วีซ่ำ 

(ริงกิต) 
รวมเงินท่ีต้อง
ช ำระทั งหมด 

อินโดนีเซีย 410 60 125 15 610 

ฟิลิปปินส ์ 410 60 125 36 631 

ลำว 410 60 125 20 615 

เนปำล 410 60 125 20 615 

ศรีลังกำ 410 60 125 50 645 

ไทย 410 60 125 ฟรี 595 

กัมพูชำ 410 60 125 50 615 

อินเดีย 410 60 125 50 645 

เวียดนำม 410 60 125 13 608 

ที่มำ : MyEG website 

 
    ส่วนนำยจ้ำงหำกต้องกำรให้ MyEG Serives นัดหมำยกับหน่วยงำนทำงกำรแพทย์กำรตรวจคัดกรอง
แรงงำนต่ำงชำติ (Fomema) ก็เสียค่ำใช้จ่ำย 20 ริงกิต  ซึ่งขึ นอยู่กับควำมสมัครใจว่ำนำยจ้ำงต้องกำรใช้
บริกำรนัดหมำยจำก MyEG หรือไม่ ส่วนข้อกล่ำวหำที่ว่ำนำยจ้ำงจะต้องซื อประกันจำก MyEG ส ำหรับคนงำน
นั นไม่มีมูลควำมจริง 
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ราคาน้ ามันปาล์มยังคงผันผวนในครึ่งปีแรกของปี 2558 
 

 รำคำน  ำมันปำล์มดิบได้รับกำรคำดหมำยว่ำ จะมีควำมผันผวนในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2558 เนื่องจำก
ได้รับอิทธิพลจำกกำรเคลื่อนไหวของรำคำน  ำมันดิบ 
 
 ผู้เชี่ยวชำญจำกที่ประชุมสัมมนำของ Malaysia Palm Oil Board (MPOB) ส่วนใหญ่เห็นพ้องกันว่ำ 
รำคำน  ำมันปำล์มดิบจะยังคงอ่อนตัวเมื่อเทียบกับ 1 ปีที่ผ่ำนมำ  โดย นำย Chandran เชื่อว่ำ รำคำน  ำมัน
ปำล์มดิบจะอยู่เฉลี่ย 2,400 ริงกิตต่อตันในปีนี   เทียบกับ 2,383.50 ริงกิตต่อตันเมื่อปีที่แล้ว  และคำดว่ำ 
รำคำน  ำมันดิบจะอยู่เฉลี่ย 70 ดอลลำร์สหรัฐต่อบำเรล ซึ่งจะช่วยผลักให้รำคำน  ำมันปำล์มดิบเพิ่มขึ น  ปัจจุบัน
รำคำน  ำมันดิบในตลำดโลกได้ตกลงมำต่ ำกว่ำ 50 ดอลลำร์สหรัฐต่อบำเรล 
 
 นำย A.H Ling  จำกบริษัท Ganling Sdn.Bhd.  กล่ำวว่ำ ปรำกฎกำณ์เอลนิโนในไตรมำสแรกของปีนี  
จะมีโอกำสเกิดรำว 65%   และจะไม่รุนแรงหำกเทียบกับปีก่อนและจะไม่ได้เป็นสำเหตุส ำคัญต่อกำรเพ่ิมขึ น
ของรำคำน  ำมันปำล์มในปีนี  เนื่องจำกไม่มีสิ่งกีดขวำต่ออุปทำนน  ำมันปำล์มของโลกในปีนี  อย่ำงไรก็ตำมอำกำศ
แห้งแล้งในพื นที่ส่วนใหญ่ของกิลิมันตันในจะส่งผลกระทบต่อปริมำณผลผลิตของอินโดนีเซียในช่วงไตรมำสที่ 2 
และ 3 ของปีนี  
 
 อนึ่ง รำว 22% ของต้นปำล์มในมำเลเซียมีอำยุมำกซึ่งท ำให้ผลผลิตมีแนวโน้มลดลง  มำเลเซียได้ขยำย
ปลูกต้นปำล์มขึ นใหม่รำวปีละ 2%  ผ่ำนกำรให้สิทธิประโยชน์ แต่ก็ตนเห็นว่ำ มีควำมจ ำเป็นที่จะต้องปลูกต้น
ปำล์มใหม่เพ่ิมขึ นเป็น 3-4% ต่อปีเนื่องจำกที่ดินใหม่มีจ ำกัด ทั งนี  คำดว่ำ ผลผลิตน  ำมันปำล์มในปี 2558 จะ
อยู่ที่ 20.3 ล้ำนตัน เพ่ิมขึ น 3.2% เมื่อเทียบกับปี 2557 ซึ่งอยู่ท่ี 19.67 ล้ำนตัน   
 
 Datuk Dr.Choo Yuen, Director-General ของ MPOB กล่ำวว่ำ  ผลผลิตน  ำมันปำล์มขยำยตัว
เพ่ิมขึ นเล็กน้อยเนื่องจำกพื นที่เพำะปลูกเป็นพื นที่เก่ำแก่โดยเฉพำะในรัฐซำรำวัก ทั งนี  น  ำท่วมเมื่อเดือน
ธันวำคม 2557 ในแถบ Penninsula Malaysia จะส่งผลกระทบต่อผลผลิตน  ำมันปำล์มในไตรมำสแรกของปี
นี    นำย Ganling คำดว่ำ ผลผลิตน  ำมันปำล์มของมำเลเซียจะเพ่ิมเป็น 23 ล้ำนตันในปี 2563 (2020)  
ปัจจุบัน สัดส่วนผลผลิตน  ำมันปำล์มของมำเลเซียคิดเป็น 33.1% ของผลผลิตน  ำมันปำล์มของโลก และส่งออก
เป็นสัดส่วน 39.6% ของกำรส่งออกน  ำมันปำล์มรวมของโลก  
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