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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 4 ฉบับที่ 199 ประจาวันที่ 25 เมษายน 2559

ช่วงวันที่ 18-22 เมษายน 2559

พฤษภาคม 2557

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
 ครม. มีมติเห็นชอบการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาพร้อมปรับเพิ่มวงเงินการหักค่าใช้จ่าย และค่าลดหย่อน
ในการคานวณภาษี โดยให้ใช้บังคับสาหรับเงินได้พึงประเมินในปีภาษี 2560 เป็นต้นไป
 ดัชนีความเชื่อมัน่ ภาคอุตสาหกรรมในเดือน มี.ค. 59 ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ระดับ 86.7 จากระดับ 85.1 ในเดือน ก.พ. 59
 ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศในเดือน มี.ค. 59 อยู่ที่ 72,404 คัน ลดลง 2.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
 ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมากลับมายืนในกรอบที่อ่อนค่ากว่าระดับ 35.00 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงปลายสัปดาห์
คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาพร้อมปรับเพิ่มวงเงินการหักค่าใช้จ่าย และค่า
ลดหย่อนในการคานวณภาษีโดยให้ใช้บังคับสาหรับเงินได้พึงประเมินในปีภาษี 2560 เป็นต้นไป โดยกระทรวงการคลังระบุในเอกสารเผยแพร่
ว่า “การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จะทาให้การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีความเหมาะสมเป็นธรรม และสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน อีกทั้งเป็นการช่วยบรรเทาภาระภาษีแก่ผมู้ ีเงินได้” โดยการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในครั้งนี้มีสาระสาคัญ
เช่น ปรับปรุงการหักค่าใช้จ่ายของเงินเดือน ค่าจ้าง ค่านายหน้า ฯลฯ อันเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) และ 40(2) จากเดิมกาหนดให้
หักค่าใช้จ่ายได้ 40% ของเงินได้แต่ไม่เกิน 60,000 บาทเป็น 50% ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 100,000 บาท พร้อมทั้งยังปรับปรุงการหักค่าลดหย่อน
สาหรับผู้มีเงินได้จากเดิม 30,000 บาท เป็น 60,000บาท นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงขั้นเงินได้ และบัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยเงินได้
สุทธิ 1-300,000 บาท เสียภาษีในอัตรา 5%, 300,001-500,000 บาท เสียภาษีในอัตรา 10%, 500,001-750,000 บาท เสียภาษีในอัตรา 15%,
750,001-1,000,000 บาท เสียภาษีในอัตรา 20%, 1,000,001-2,000,000 บาท เสียภาษีในอัตรา 25% เงินได้สุทธิ 2,000,001-5,000,000 บาท
เสียภาษีในอัตรา 30% และเงินได้สุทธิ 5,000,001 บาทขึ้นไป เสียภาษีในอัตรา 35%
ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือน มี.ค. 59 ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ระดับ 86.7 จากระดับ 85.1 ในเดือน ก.พ. 59 โดย
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือน มี.ค. 59 อยู่ที่ระดับ 86.7 ปรับตัว
เพิ่มขึ้นจากระดับ 85.1 ในเดือน ก.พ. 59 ซึ่งถือว่าเป็นการปรับเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 3 เดือน อันเป็นผลจากมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์
และการลงทุนภาครัฐ นอกจากนั้นรองประธานสภาอุตสาหกรรมฯ ได้เปิดเผยว่ายอดขายรถยนต์ภายในประเทศในเดือน มี.ค. 59 อยู่ที่ 72,404
คัน ลดลง 2.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน อันเป็นผลมาจากเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัว, ผลกระทบจากภาวะภัยแล้ง ราคาสินค้าเกษตร
อยู่ในระดับต่า, ภาคเอกชนชะลอการลงทุน และสถาบันการเงินก็ยังเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ แต่เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ยอดขายรถยนต์
ในเดือน มี.ค.59 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 26.8% โดยได้แรงหนุนจากการจัดงานมอเตอร์โชว์ซึ่งมียอดขายกว่า 30,000 คัน
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมา (18-22 เม.ย. 59) ได้กลับมายืนในกรอบที่อ่อนค่ากว่าระดับ 35.00 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วง
ปลายสัปดาห์ โดยค่าเงินบาทได้ปรับตัวแข็งค่าขึ้นไปแตะระดับแข็งค่าที่สุดในรอบ 1 เดือนที่ระดับ 34.83 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงต้นถึง
กลางสัปดาห์ อย่างไรก็ตามค่าเงินบาทก็ได้อ่อนค่ากลับมาในช่วงท้ายสัปดาห์ ภายหลังจากธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่าพร้อมที่จะเข้าไปดูแล
เสถียรภาพของตลาด หากทิศทางของค่าเงินบาทมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ โดยค่าเงินบาทได้ปิดตลาดเมื่อวันที่ 22 เม.ย. 59 ทีร่ ะดับ 35.01 บาท
ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
 สหรัฐฯ: ตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาในรอบสัปดาห์นชี้ วี้ ่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
 ยูโรโซน: ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 0% ต่อไป และตัวเลขทางเศรษฐกิจที่
ประกาศออกมาในรอบสัปดาห์นชี้ ี้ว่าเศรษฐกิจของกลุ่มยูโรโซนยังคงขยายตัวอย่างเปราะบาง
 ญี่ปุ่น: ตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาในรอบสัปดาห์นชี้ ี้วา่ เศรษฐกิจของญี่ปนุ่ ยังคงมีความไม่แน่นอนสูง
สหรัฐฯ: ตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาในรอบสัปดาห์นี้ชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเห็นได้
จากสัญญาณการลดลงอย่างต่อเนื่องของตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกทีล่ ดลงสู่ระดับ 247,000 ราย ซึ่งเป็นระดับต่าสุดนับตั้งแต่เดือน
พ.ย. 1973, การเพิ่มขึ้นของดัชนีภาวะธุรกิจโดยรวม (Empire State Index) เดือน เม.ย. 59 ที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 9.6 จากระดับ 0.6
ในเดือน มี.ค. 59 โดยเป็นการพุ่งแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือน ม.ค. 58 สอดคล้องกับการเปิดเผยของรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige
Book ที่ระบุว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องในช่วงปลายเดือน ก.พ.-ต้นเดือน เม.ย. 59 ในขณะที่อัตราว่างงานอยู่ในระดับต่า
และอัตราการจ้างงานก็มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ดี ตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน มี.ค. 59 ทีป่ รับตัวลง 0.6% ตัวเลขยอดค้า
ปลีกเดือน มี.ค. 59 ทีป่ รับตัวลดลง 0.3% รวมถึงสต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเดือน ก.พ. 59 ทีป่ รับตัวลดลง 0.1% ก็สะท้อนให้เห็นถึงการชะลอ
ตัวลงของอุปสงค์ภายในประเทศ
ยูโรโซน: ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 0% โดยยังคงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์
ฝากไว้กับ ECB ที่ระดับ -0.4% และคงวงเงินรับซื้อพันธบัตรไว้ที่ระดับ 8 หมื่นล้านยูโร/เดือน ในขณะเดียวกันนายมาริโอ ดรากี ประธานธนาคาร
กลางยุโรป (ECB) ก็ได้เปิดเผยว่า ECB จะใช้เครื่องมือทางการเงินทั้งหมดนานเท่าที่มีความจาเป็นเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจของยูโรโซน ในขณะที่
ตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาในรอบสัปดาห์นี้ บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจของกลุ่มยูโรโซนยังคงขยายตัวได้อย่างเปราะบาง ซึ่งจะเห็นได้จาก
ปัญหาด้านราคาพลังงานที่กดดันให้ราคาผู้ผลิต (PPI) ของเยอรมนีในเดือน มี.ค. 59 ลดลง ในขณะเดียวกันผู้บริโภคอังกฤษก็ชะลอการใช้จ่ายเงิน
ในเดือน มี.ค. 59 ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาณที่บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจอังกฤษกาลังชะลอตัวลง
ญี่ปุ่น: ตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาในรอบสัปดาห์นี้ชี้ว่าเศรษฐกิจของญี่ปุ่นยังคงมีความไม่แน่นอนสูง ซึ่งจะเห็นได้จาก
การส่งออกเดือน มี.ค. 59 ทีล่ ดลง 6.8% และยอดสั่งซื้อเครื่องจักรพื้นฐานเดือน ก.พ. 59 ทีล่ ดลง 9.2%

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (25-29 เมษายน 2559)
 ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขยอดขายบ้านใหม่เดือน มี.ค. 59, ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือน มี.ค. 59, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
(PMI) ภาคบริการเดือน เม.ย. 59, ยอดทาสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายเดือน มี.ค. 59, ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี)
ไตรมาส 1/2559 ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน เม.ย. 59 และการประชุมคณะกรรมการกาหนดนโยบายทางการเงินของธนาคารกลาง
สหรัฐฯ (FOMC)
 ยูโรโซน/สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ยูโรโซนประจาไตรมาส 1/2559, อัตราเงินเฟ้อ
เบื้องต้นยูโรโซนเดือน เม.ย. 59, อัตราว่างงานยูโรโซนเดือน มี.ค. 59, ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ/ธุรกิจเดือนเม.ย. 59
 ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีภาวะเศรษฐกิจเดือน ก.พ. 59, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) พื้นฐานเดือน มี.ค. 59, การใช้จ่าย
ภาคครัวเรือนเดือน มี.ค. 59, การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน มี.ค. 59, ยอดค้าปลีกเดือน มี.ค. 59 และการประชุมคณะกรรมการ
นโยบายการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ)
-2-

