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รัฐบาลมาเลเซียปรับเป้าหมายการขาดดุลการคลังปีนี้ใหม่เป็น 3.2% ของ GDP
รัฐบำลมำเลเซียปรับเป้ำหมำยกำรขำดดุลกำรคลังในปี 2558 ใหม่เป็น 3.2% ของ GDP จำกเดิม
กำหนดไว้ที่ 3% ของ GDP และหำกรัฐบำลไม่ดำเนินมำตรกำรกำรคลังจะทำให้กำรขำดดุลกำรคลังพุ่งสูงถึง
3.9%
กำรปรับตัวเลขเป้ำหมำยกำรขำดดุลกำรคลังเป็นผลจำกกำรตกลงของรำคำนำมันดิบในตลำดโลก ทำ
ให้มำเลเซียต้องยอมรับควำมจริงว่ำ เป้ำหมำยตัวเลขกำรขำดดุลกำรคลังที่เคยกำหนดไว้เดิมอำจไม่สำมำรถ
บรรลุผลสำเร็จได้ ทังนี มำเลเซียคำดว่ำ หำกรำคำนำมันอยู่ที่ 55 ดอลลำร์สหรัฐต่อบำเรล จะทำให้รำยรับ
ของรัฐบำลมำเลเซียหำยไป 3.8 พันล้ำนริงกิต และแม้ว่ำจะมีเงินออม 10.7 พันล้ำนริงกิตจำกกำรดำเนิน
กลไก managed float สำหรับเชือเพลิงขำยปลีก แต่รัฐบำลก็ยังคงเผชิญหน้ำกับรำยรับที่ขำดหำยไป 8.3
พันล้ำนริงกิตเพื่อที่จะดำเนินมำตรกำรสำหรับปีงบประมำณ 2558
ทังนี ควำมผันผวนของกำรไหลของเงินทุนและค่ำเงินริงกิตที่อ่อนตัว ยังเป็นผลมำจำกควำมกังวลของ
ผลกระทบจำกรำคำนำมัน ตกลงอย่ำงมำก แต่รัฐบำลมำเลเซียก็มั่นใจว่ำ อัตรำแลกเปลี่ยนของเงินริงกิตจะ
ปรับตัวได้ในที่สุด ซึ่งสะท้อนถึงพืนฐำนทำงเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง
อนึ่ง ระบบกำรเงินของมำเลเซียยังคงทำหน้ำที่ได้อย่ำงต่ อเนื่อง โดยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือมำเลเซียจะไม่
มีกำรขัดขวำงกำรแทรกแซงทำงกำรเงิน
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มาเลเซียจะดาเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
นำยกรัฐมนตรีมำเลเซียจะวำงแนวมำตรกำรเชิงรุกเพื่อช่วยประเทศจำกกำรตกลงของรำคำนำมันดิบ
อย่ำงมำกในตลำดโลกและกำรเติบโตของเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง
รัฐบำลมำเลเซียกำลังจะดำเนินมำตรกำรเชิงรุกเพื่อคงไว้ซึ่งกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจที่ดี ขณะเดียวกันก็
จะต้องมั่นใจว่ำ ผลประโยชน์และสวัสดิกำรทำงเศรษฐกิจของประชำชนได้รับกำรดูแล นอกจำกนี คำดว่ำ
รัฐบำลจะประกำศมำตรกำรช่วยเหลือประชำชนและธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจำกนำท่วมครังใหญ่ กำรซ่อมแซม
ถนนและโครงกำรสร้ำงพืนฐำนที่ชำรุดจำกนำท่วม และยังจะกล่ำวถึงประเด็นเรื่องควำมไม่แน่นอนของกำร
ไหลของทุนและค่ำเงินริงกิต
นักเศรษฐศำสตร์และเจ้ำหน้ำที่กำรคลังของรัฐบำลคำดว่ำ รัฐบำลจะปรับตัวเลขกำรคำดกำรณ์อัตรำ
กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของมำเลเซียในปี 2558 และเสนองบอัดฉีด ทังนี งบประมำณปี 2558 ตังอยู่บน
สมมุติฐำนรำคำนำมันอยู่ที่ 100 ดอลลำร์สหรัฐ (357 ริงกิต) ต่อบำเรล แต่รำคำนำมันดิบเบรนท์ได้ตกลงไป
มำกกว่ำครึ่งหนึ่งตังแต่กลำงปีที่แล้ว ส่วนค่ำเงินริงกิตเมื่อเทียบกับดอลลำร์สหรัฐตกลงไป 11% ในช่วง 2-3
เดือนที่ผ่ำนมำ แหล่ งข่ำวจำกภำครัฐบำลกล่ำวว่ำ กำรตกลงของรำคำนำมันอย่ำงมำกจะทำให้อัตรำกำร
เติบโตทำงเศรษฐกิจของมำเลเซียในปีนีไม่สำมำรถบรรลุ 5-6% ได้ โดยคำดว่ำ ตัวเลขกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ
ที่น่ำจะเป็นไปได้จะอยู่รำว 4-5%
อนึ่ง คำดว่ำ นำยกรัฐมนตรีของมำเลเซียจะประกำศงบอัดฉีด 5 พันล้ำนริงกิต ซึ่งจะครอบคลุมควำม
ช่ว ยเหลื อผู้ ป ระสบภั ย น ำท่ ว ม นั ก เศรษฐศำสตร์กล่ ำวว่ำ รัฐ บำลจะจัด ล ำดั บ ควำมส ำคั ญ ในกำรใช้จ่ ำย
งบประมำณอย่ำงน้อยภำยใต้ 3 หลักเกณฑ์ ได้แก่ ขนำดของผลกระทบต่อเศรษฐกิจ (หมำยถึง อำจชะลอ
โครงกำรที่ส่งผลได้ทำงเศรษฐกิจต่ำออกไปก่อน) โครงกำรที่ต้องนำเข้ำสินค้ำเป็นปริมำณสูง ซึ่งจะส่งผลต่อเงิน
สำรองระหว่ำงประเทศโดยเฉพำะในช่วงที่ค่ำเงินริงกิตอ่อนตัว 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 (ได้คำนึงถึงกำรจะใช้
ภำษีสินค้ำและบริกำร (GST) แล้ว) เนื่องจำกกำรตกลงของรำคำนำมันดิบในตลำดโลกที่มำกกว่ำ 50% ซึ่งเป็น
ผลจำกอุปทำนส่วนเกินในตลำดโลกและอุปสงค์ที่ลดลง นั่นคือ ผู้บริโภคมำเลเซียจะมีเงินจับจ่ำยใช้สอยมำก
ขึน
นำยกรัฐมนตรีมำเลเซียกล่ำวต่อไปว่ำ เมื่อตอนต้นปี รำคำขำยปลีกนำมัน RON95 ลดจำก 2.26 ริงกิต /
ลิตร เหลือ 1.91 ริงกิต/ลิตร ส่วนนำมัน RON97 ลดลงรำคำจำก 2.46 ริงกิต/ลิตร เหลือ 2.11 ริงกิต/ลิตร
และนำมันดีเซล ลดรำคำจำก 2.23 ริงกิต/ลิตร เหลือ 1.93 ริงกิต /ลิตร ทังนี กำรเก็บภำษี GST ในอัตรำ
6% ตังแต่เดือนเมษำยน ศกนี เป็นต้นไปจะเพิ่มรำยรับแก่ประเทศหลังจำกรำคำนำมันตกลง
อนึ่ง อัตรำเงินเฟ้อในปี 2557 ของมำเลเซียอยู่ที่ 3.2% โดยเฉพำะมำจำกกำรเพิ่มขึนของดัชนีรำคำใน
สินค้ำทุกกลุ่ม ยกเว้น กลุ่มสื่อสำร (ลดลง 0.7) เสือผ้ำและรองเท้ำ (ลดลง 0.2) ส่วนกลุ่มสินค้ำที่ดัชนีรำคำ
เพิ่ ม ขึ นมำก คื อ ขนส่ ง ที่ พั ก อำศั ย น ำประปำ ไฟฟ้ ำ แก๊ ส เชื อเพลิ งอื่ น ๆ อำหำร และเครื่อ งดื่ ม ที่ ไม่ มี
แอลกอฮอล์
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น้ามันไบโอดีเซลจะขายในรัฐซาบาห์ ซาราวัก และลาบวนในปลายเดือนมาราคม ศกนี้
“จำนวนสถำนีนำมัน 366 แห่งในรัฐซำบำห์ ซำรำวัก และลำบวนกำลังจะเปิดขำยนำมันโบโอดีเซลใน
ปลำยเดือนมกรำคม ศกนี” Datuk Amar Douglas Uggah Embas กล่ำว
นำมันไบโอดีเซล B7 เป็นนำมันที่มีส่วนผสมของนำมันปำล์มและนำมันดีเซลในอัตรำส่วน 7:93 ได้
ถูกจ ำหน่ ำยอย่ ำงจำกัดในเขตรัฐ ซำบำห์ ซำรำวัก และลำบวนมำตังแต่เดือ นธันวำคม 2557 ซึ่งจะท ำให้
ปริมำณกำรใช้นำมันเชือเพลิง B7 อยู่ที่ 138,000 ตัน/ปี และจะทำให้ปริมำณกำรใช้นำมันไบโอดีเซลอยู่ที่
576,000 ตันต่อปีเมื่อมีกำรดำเนินกำรทั่วประเทศ
Datuk Uggah กล่ำวต่อไปว่ำ นำมันไบโอดีเซล B7 ได้มีกำรใช้อย่ำงกว้ำงขวำงในสหภำพยุโรปตังแต่ปี
2552 ไทย (ตังแต่ เดื อ นมกรำคม 2557) และอิ น โดนี เซีย (ตั งเดือ นเดื อนกุ มภำพั น ธ์ 2553) ขณะนี
หน่วยงำน Malaysia Palm Oil Board (MPOB) กำลังทดลองไบโอดีเซล 10 โดยเพิ่มส่วนผสมนำมันปำล์ม
เป็ น 10% หรื อ มำกกว่ ำ นี ผ่ ำ นกำรให้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ แ ก่ โ ครงกำรดั ง กล่ ำ วตำมควำมสมั ค รใจกั บ
ภำคอุตสำหกรรม
ทั งนี MPOB สนั บ สนุ น ในภำคอุ ต สำหกรรมใช้ น ำมั น ไบโอดี เซล โดยจั ด สรรเงิน 3 ล้ ำนริ งกิ ต แก่
โครงกำรดังกล่ำวโดยเสนอขำยนำมันเชือเพลิงหรือใช้ที่ 300 ริงกิตต่อตัน โดยโปรแกรมดังกล่ำวได้ดำเนินกำร
มำตังแต่เดือนมีนำคม 2556 ได้เพิ่มกำรบริโภคนำมันไบโอดีเซลมำกถึง 10,000 ตันต่อปี
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นายกรัฐมนตรีจะนาการอภิปรายเกี่ยวกับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน
“กำรเข้ ำ ร่ ว มประชุ ม World Economic Forum (WEF) ในวั น ที่ 23-24 มกรำคม ศกนี ของ
มำเลเซียที่เมืองดำวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จะสะท้อนพันธกรณีของมำเลเซียที่จะ shape วำระกำรค้ำ
โลกและนำกำรอภิปรำยเกี่ยวกับกำรรวมกลุ่มทำงเศรษฐกิจของอำเซียน” Datuk Seri Mustapa Mohamed
รัฐมนตรีกระทรวงกำรค้ำระหว่ำงประเทศและอุตสำหกรรม (MITI) กล่ำว
ปี 2558 เป็นปีสำคัญของมำเลเซียและในฐำนะเจ้ำภำพจัดกำรประชุมอำเซียนและต้องเป็นแถวหน้ำ
ในกำรสร้ำงมั่นใจกับกำรเป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) และใช้โอกำสเข้ำไปมีส่วนร่วในกำรประชำคม
ธุรกิจระหว่ำงประเทศและภำคประชำสังคม โดยนำยกรัฐมนตรีมำเลเซียจะนำนักธุรกิจชันนำและหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องกับกำรลงทุนเข้ำร่วมเดินทำงไปในกำรประชุมครังนีด้วย
วัตถุประสงค์ห นึ่งของมำเลเซียในกำรเข้ำร่วมประชุม WEF คือ กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวและกำร
ลงทุนในมำเลเซีย โดยเฉพำะมำเลเซียในฐำนะเป็นสถำนที่ตั งที่สำคัญสำหรับสำนักงำนภูมิภำคของบริษัทข้ำม
ชำติ กำรแสดงถึงควำมสำเร็จของนโยบำยปฏิรูปเศรษฐกิจ (economic transformation programme) และ
บริษัทของมำเลเซียในฐำนประธำนอำเซียนโดยเน้นประชำชนเป็นศูนย์กลำงของอำเซียน
ทังนี นำยกรัฐมนตรีจะมีกำรพบปะกับ ผู้นำของรัฐและบริษัทชันนำของโลกที่สนใจลงทุนในมำเลเซีย
รวมทังจะเป็นเจ้ำภำพจัดกำรประชุมโต๊ะกลมกับผู้นำธุรกิจและกิจกรรมพิเศษเพื่อส่งเสริมมำเลเซีย
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ค่าใช้จ่ายในการต่ออายุใบอนุญาตทางานทางออนไลน์มีราคาถูกลง
บริษัท MyEG Services Berhad ให้ควำมมั่นใจแก่นำยจ้ำงในกำรจ้ำงแม่บ้ำนภำยในประเทศว่ำ จะได้
ประโยชน์สูงสุดหำกต่ออำยุใบอนุญำตทำงำนของแรงงำนผ่ำนทำงออนไลน์
โฆษกของบริษัท MyEG Services กล่ำวแก่ผู้สื่อข่ำวว่ำ บริษัทจัดหำแม่บ้ำนต่อต้ำนบริษัทเนื่องจำก
บริษัทเหล่ำนีมองว่ำ กำรให้บริกำรของ MyEG Services ไปตัดตอนบริษัทของตนเนื่องจำกค่ำธรรมเนียมกำร
ให้บริกำรในปัจจุบันที่จะช่วยนำยจ้ำงในกำรต่ออำยุใบอนุญำตทำงำนอยู่ระหว่ำง 100-200 ริงกิต กำรใช้
บริกำรของ MyEG Services จะช่วยให้นำยจ้ำงประหยัดเงินได้มำกขึน
ค่ำธรรมเนียมที่เก็บสำหรับกำรจ้ำงแม่บ้ำนตำมสัญชำติ
(รำคำนีไม่รวมค่ำธรรมเนียมกำรให้บริกำรของ MyEG จำนวน 38 ริงกิต)
สัญชำติ
ของแม่บ้ำน
อินโดนีเซีย

ภำษี
(ริงกิต)
410

ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตทำงำน
(สำหรับแรงงำนชั่วครำว)
60

ค่ำดำเนินกำร
125

วีซ่ำ
(ริงกิต)
15

รวมเงินที่ต้อง
ชำระทังหมด
610

ฟิลิปปินส์

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

ส่ ว นนำยจ้ ำงหำกต้ องกำรให้ MyEG Serives นั ดหมำยกับ หน่ วยงำนทำงกำรแพทย์ก ำรตรวจคั ดกรอง
แรงงำนต่ำงชำติ (Fomema) ก็ เสี ยค่ำใช้จ่ ำย 20 ริงกิต ซึ่งขึนอยู่กับควำมสมัครใจว่ำนำยจ้ำงต้องกำรใช้
บริกำรนัดหมำยจำก MyEG หรือไม่ ส่วนข้อกล่ำวหำที่ว่ำนำยจ้ำงจะต้องซือประกันจำก MyEG สำหรับคนงำน
นันไม่มีมูลควำมจริง
ที่มำ : The Star
20 มกรำคม 2558

ราคาน้ามันปาล์มยังคงผันผวนในครึ่งปีแรกของปี 2558
รำคำนำมันปำล์มดิบได้รับกำรคำดหมำยว่ำ จะมีควำมผันผวนในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2558 เนื่องจำก
ได้รับอิทธิพลจำกกำรเคลื่อนไหวของรำคำนำมันดิบ
ผู้เชี่ยวชำญจำกที่ประชุมสัมมนำของ Malaysia Palm Oil Board (MPOB) ส่วนใหญ่เห็นพ้องกันว่ำ
รำคำนำมันปำล์มดิบ จะยังคงอ่อนตัว เมื่อเทียบกับ 1 ปีที่ผ่ำนมำ โดย นำย Chandran เชื่อว่ำ รำคำนำมัน
ปำล์มดิบจะอยู่เฉลี่ย 2,400 ริงกิตต่อตันในปีนี เทียบกับ 2,383.50 ริงกิตต่อตันเมื่อปีที่แล้ว และคำดว่ำ
รำคำนำมันดิบจะอยู่เฉลี่ย 70 ดอลลำร์สหรัฐต่อบำเรล ซึ่งจะช่วยผลักให้รำคำนำมันปำล์มดิบเพิ่ มขึน ปัจจุบัน
รำคำนำมันดิบในตลำดโลกได้ตกลงมำต่ำกว่ำ 50 ดอลลำร์สหรัฐต่อบำเรล
นำย A.H Ling จำกบริษัท Ganling Sdn.Bhd. กล่ำวว่ำ ปรำกฎกำณ์เอลนิโนในไตรมำสแรกของปีนี
จะมีโอกำสเกิดรำว 65% และจะไม่รุนแรงหำกเทียบกับปีก่อนและจะไม่ได้เป็นสำเหตุสำคัญต่อกำรเพิ่มขึน
ของรำคำนำมันปำล์มในปีนี เนื่องจำกไม่มีสิ่งกีดขวำต่ออุปทำนนำมันปำล์มของโลกในปีนี อย่ำงไรก็ตำมอำกำศ
แห้งแล้งในพืนที่ส่วนใหญ่ของกิลิมันตันในจะส่งผลกระทบต่อปริมำณผลผลิตของอินโดนีเซี ยในช่วงไตรมำสที่ 2
และ 3 ของปีนี
อนึ่ง รำว 22% ของต้นปำล์มในมำเลเซียมีอำยุมำกซึ่งทำให้ผลผลิตมีแนวโน้มลดลง มำเลเซียได้ขยำย
ปลูกต้นปำล์มขึนใหม่รำวปีละ 2% ผ่ำนกำรให้สิทธิประโยชน์ แต่ก็ตนเห็นว่ำ มีควำมจำเป็นที่จะต้องปลูกต้น
ปำล์มใหม่เพิ่มขึนเป็น 3-4% ต่อปีเนื่องจำกที่ดินใหม่มีจำกัด ทังนี คำดว่ำ ผลผลิตนำมันปำล์มในปี 2558 จะ
อยู่ที่ 20.3 ล้ำนตัน เพิ่มขึน 3.2% เมื่อเทียบกับปี 2557 ซึ่งอยู่ที่ 19.67 ล้ำนตัน
Datuk Dr.Choo Yuen, Director-General ของ MPOB กล่ ำ วว่ ำ ผลผลิ ต น ำมั น ปำล์ ม ขยำยตั ว
เพิ่ มขึนเล็ กน้ อ ยเนื่ องจำกพื นที่ เพำะปลู ก เป็ นพื นที่ เก่ำแก่โดยเฉพำะในรัฐ ซำรำวัก ทั งนี นำท่ว มเมื่อ เดือ น
ธันวำคม 2557 ในแถบ Penninsula Malaysia จะส่งผลกระทบต่อผลผลิตนำมันปำล์มในไตรมำสแรกของปี
นี นำย Ganling คำดว่ำ ผลผลิ ตนำมัน ปำล์มของมำเลเซียจะเพิ่มเป็น 23 ล้ ำนตันในปี 2563 (2020)
ปัจจุบัน สัดส่วนผลผลิตนำมันปำล์มของมำเลเซียคิดเป็น 33.1% ของผลผลิตนำมันปำล์มของโลก และส่งออก
เป็นสัดส่วน 39.6% ของกำรส่งออกนำมันปำล์มรวมของโลก
ที่มำ : The Star
20 มกรำคม 2558

