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Weekly Review 

 

 
ดัชนีเชื่อม่ันผู้บริโภค ธ.ค. สูงสุดในรอบ 15 เดือน ท่องเท่ียว
ค่าแรงหนุน 

ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และ
ผู้อ านวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย เปิดเผยผลส ารวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคใน
เดือนธันวาคม 2555 ปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกรายการเป็นเดือนที่ 3 
ติดต่อกัน และค่าดัชนีความเชื่อมั่นทุกรายการยังเพิ่มสูงสุดในรอบ 
15 เดือนนับตั้งแต่เกิดน้ าท่วมใหญ่เมื่อปลายปี 54 เป็นต้นมา โดย
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคอยู่ที่ ระดับ 80.2 เพิ่มจาก 79.1 โดย
ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 62.4 เพิ่ม
จาก 61.4 และดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคในอนาคตอยู่ที่ระดับ 86.1 
เพิ่มจาก 85 ในเดือนที่ผ่านมา โดยในส่วนของดัชนีความเชื่อมั่น
เก่ียวกับเศรษฐกิจไทยโดยรวมอยู่ที่ 70.6 เพิ่มจาก 69.4 ดัชนี
ความเชื่อมั่นเก่ียวกับโอกาสการหางาน 71.7 เพิ่มจาก 71.2 และ
ดัชนีความเชื่อมั่นเก่ียวกับรายได้ในอนาคต 98.3 เพิ่มจาก 96.8 
ในเดือนที่ผ่านมา 
           สาเหตุที่ส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือน
ธันวาคมปรับตัวเพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากผู้บริโภคส่วนใหญ่คลาย

ความกังวลเก่ียวกับวิกฤติเศรษฐกิจโลกและภาวะเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ หลังสถานการณ์คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น จน
ส่งผลให้การบริโภค การลงทุน และการส่งออกขยายตั วดีขึ้น 
รวมทั้งได้รับแรงหนุนจากปัจจัยด้านท่องเที่ยว ที่คาดว่าทั้งปี 55 
จะมีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว 21.5 ล้านคน สูงกว่า
เป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 20 ล้านคน และมีรายได้เข้าประเทศสูงถึง 8 
แสนล้านบาท ตลอดจนราคาน้ ามันขายปลีกในประเทศอยู่ใน
ระดับที่ทรงตัว ในขณะที่ปัจจัยลบที่บ่ันทอนความเชื่อมั่น ยังมา
จากปัญหาการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะหนี้สาธารณะ
ยุโรปที่ยังมีการฟื้นตัวไม่ชัดเจน รองลงมาเป็นความกังวล
เก่ียวกับการเลิกจ้างงานหลังมีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ า 300 บาท
ทั่วประเทศ ความไม่แน่นอนทางการเมืองโดยเฉพาะการแก้ไข
รัฐธรรมนูญที่อาจกลายเป็นชนวนให้ เกิดความวุ่นวายทาง
การเมืองในอนาคต และปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
 ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจคาดว่าแนวโน้มความ
เชื่อมั่นและการบริโภคของประชาชนมีทิศทางเติบโตได้ต่อเนื่อง
จนถึงไตรมาส 2 ปีนี้ เนื่องจากประชาชนมีรายได้เพิ่มจากการฟื้น

ภาวะเศรษฐกิจส าคัญในรอบสัปดาห์ 

 ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภค ธ.ค. สูงสุดในรอบ 15 เดือน ท่องเทีย่วค่าแรงหนุน 
 มติกนง.เอกฉันท์คงอัตราดอกเบ้ียนโยบายร้อยละ 2.75 เพื่อเศรษฐกิจขยายตัวต่อเนื่อง 
 มาตรการขึ้นค่าแรงงาน 300 บาทกระทบผู้ประกอบการการท่องเที่ยวน้อย 
 ข้าวจ่อล้นโกดัง – ฉุดราคาด่ิงเหว 
 มาตรการภาษี แรงหนุนจากรัฐ กระตุ้นเอกชนเอ้ืออาทรสังคม 
 ญี่ปุ่นกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ มูลค่ากว่า 20 ล้านล้านเยน 
 ตลาดที่อยู่อาศัยสหรัฐฯขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 ตดิต่อกัน 
 มูลค่าการส่งออกของจีน ธ.ค. 55 ขยายตัวร้อยละ 14.1  
 เศรษฐกิจยูโรโซนอยู่ในภาวะอ่อนแอต่อเนื่องตลอดปี 2556 
 

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ 
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ตัวของเศรษฐกิจ และนโยบายการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ า 300 บาท
ต่อวัน นโยบายรับจ าน าข้าว การปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาและนิติบุคคล และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นของ
รัฐบาล หลังจากนี้ความเชื่อมั่นฯ เริ่มมีสัญญาณขาขึ้นและมีโอกาส
เข้าใกล้ระดับปกติภายในสิ้นปี 2556 แต่ต้องจับตาความเสี่ยง 3 
ปัจจัยที่อาจกระทบให้ความเชื่อมั่นทรุดตัวลง ไดแก่ ความไม่
แน่นอนทางการเมืองที่พบว่าประชาชนยังมีความกังวลต่อ
การเมืองในอนาคตจนท าให้ความเชื่อมั่นทางการเมืองในอนาคต
ลดลง แม้การเมืองปัจจุบันจะมั่นคงอยู่ รองลงมาเป็นผลกระทบ
ต่อการขึ้นค่าแรง 300 บาท อาจท าให้โรงงานปิดกิจการจน
ก่อให้เกิดการว่างงาน ตลอดจนปัญหาค่าครองชีพราคาสินค้าแพง
ที่คนยังคงกังวลสูงอยู่ ดังนั้นหากเกิดปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งขึ้นมา 
อาจท าให้ก าลังซื้อสะดุดลงได้ ส าหรับแนวโน้มเศรษฐกิจปี 2556 
คาดการณ์จะเติบโตได้ดี โดยเดิมมองว่าจะขยายได้ร้อยละ 4.5-5 
แต่หลังจากทิศทางเศรษฐกิจโลกฟื้นตัว และพื้นฐานเศรษฐกิจใน
ประเทศยังแข็งแกร่ง น่าจะท าให้จีดีพีขยายตัวได้เกินร้อยละ 5  
มติกนง.เอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 2.75 เพื่อ
เศรษฐกิจขยายตัวต่อเนื่อง 

น า ย ไ พ บู ล ย์  กิ ต ติ ศ รี กั ง ว า น  เ ล ข า นุ ก า ร 
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) แถลงผลการประชุม กนง. 
ในวันที่ 9 มกราคม 2556 โดยประเมินว่านโยบายการเงินที่ผ่อน
ปรนต่อเนื่องตลอดปีที่ผ่านมา มีส่วนส าคัญช่วยสนับสนุนความ
เชื่อมั่นและอุปสงค์ของภาคเอกชน ท าให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวจาก
อุทกภัยและรองรับผลกระทบของเศรษฐกิจโลกได้อย่างน่าพอใจ 
คณะกรรมการฯ เห็นว่าภายใต้ภาวะที่เศรษฐกิจโลกยังมีความไม่
แน่นอน และแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในกรอบเป้าหมาย การ
คงอัตราดอกเบ้ียในระดับปัจจุบันยังเป็นนโยบายที่เหมาะสมใน
การสนับสนุนอุปสงค์ในประเทศ เพื่อให้เศรษฐกิจเติบโตได้อย่าง
ต่อเนื่อง จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเ บ้ียนโยบายไว้ที่
ร้อยละ 2.75 ต่อปี 
               การที่ กนง. ตัดสินใจตรึงอัตราดอกเบ้ียนโยบายอยู่ที่
ร้อยละ 2.75 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความเจริญเติบต่อต่อ
เศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่องผ่านการบริโภคและการลงทุน
ในประเทศที่เป็นปัจจัยหลักในการสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศในระยะนี้ อีกทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ควบคุมการขยายตัวของสินเชื่อภาคครัวเรือนไม่ให้ขยายตัวมาก
และเร็วจนเกินไป เนื่องจาก ธปท. ได้มีการติดตามการขยายตัว

ของ สินเชื่อภาคครัวเรือนต่อเนื่องมาหลายเดือน โดยสินเชื่อภาค
ครัวเรือนขยายตัวสูงถึงร้อยละ 20-30 เป็นอัตราการขยายตัวที่เร็ว 
การที่ กนง. ไม่ปรับลดอัตราดอกเบ้ียในระยะนี้จะมีส่วนในการ
ช่วยควบคุมการขยายตัวของสินเชื่อภาคครัวเรือนได้อีกทางหนึ่ง 
ส าหรับระดับอัตราดอกเบ้ียในระยะต่อไปคาดว่า ธปท. มีโอกาสที่
จะปรับลดอัตราดอกเบ้ียลงได้อีก เนื่องจากความเสี่ ยงของ
เศรษฐกิจโลกโดยรวมทั้งปัญหาเศรษฐกิจสหรัฐฯ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในช่วงปลายไตรมาส 1 ที่จะมีการเจรจากันในเรื่อง Fiscal cliff   
รวมไปถึงการขยายเพดานหนี้สาธารณะของสหรัฐฯ ประกอบกับ
เศรษฐกิจยุโรปยังไม่มีสัญญาณที่ดีขึ้น ท าให้คาดว่าการส่งออกใน
ปีนี้น่าจะยังไม่สามารถขยายตัวได้มากนัก และการใช้จ่ายใน
ประเทศน่าจะชะลอลงจากปีที่ผ่านมาจากการที่มาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจหลายมาตรการได้หมดอายุลง อาจส่งผลให้ ธปท. ต้อง
มีการลดอัตราดอกเบ้ียนโยบายจะช่วยสนับสนุนการใช้จ่ายใน
ประเทศให้ยังขยายตัวต่อเนื่องได้ในระยะต่อไป 
มาตรการขึ้นค่าแรงงาน 300 บาทกระทบผู้ประกอบการ
ท่องเท่ียวน้อย 

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุ ร กิจ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย ได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
จัดท าผลส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะเศรษฐกิจโลกที่ส่งผล
ต่อการท่องเที่ยวไทย โดยผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย รอง
อธิการบดีฝ่ายวิจัย และผู้อ านวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและ
ธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยนักธุรกิจห่วงการเมือง
ท าลายบรรยากาศท่องเที่ยวมากกว่าหวั่นปัญหาเศรษฐกิจโลก 
ระบุปัญหาการขึ้นค่าแรงขั้นต่ าเป็น 300 บาทต่อวัน กระทบธุรกิจ
ท่องเที่ยวไม่มากเท่ากับธุรกิจอื่น โดยจะส่งผลกระทบในแง่สภาพ
คล่อง เพราะจะท าให้ค่าใช้จ่ายแรงงานต่อวันที่โรงแรมต้องเสีย
สูงขึ้น โดยธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทขนาดเล็กที่ใช้แรงงานมากอาจ
ประสบปัญหามากกว่า โรงแรมและรีสอร์ทขนาดใหญ่ที่มีสายป่าน
ยาว อย่างไรก็ตามแนวโน้มการท่องเที่ยวที่ดี จะเป็นปัจจัยช่วยให้
ผู้ประกอบการไม่ได้รับผลกระทบมากนัก เพราะหากนักท่องเที่ยว
มามาก อัตราเข้าพักสูงขึ้น โรงแรมและรีสอร์ท ก็จะมีรายได้สูงขึ้น
คุ้มค่ากับค่าแรงงานที่เสียมากขึ้น โดยคาดว่าอัตราเข้าพักเฉลี่ย
โรงแรมทั่วประเทศปีนี้จะอยู่ที่ร้อยละ 65-70เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่าน
มาอยู่ที่ร้อยละ 60 

ทั้งนี้ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย คาดว่าในปี 2556 การท่องเที่ยวจะมีบทบาท
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ส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีแรก ก่อนที่รัฐจะใช้
เม็ดเงินลงทุนโครงสรา้งพื้นฐาน 200,000 ล้านบาท ในช่วงครึ่งปี
หลัง ซึ่งแม้เศรษฐกิจโลกมีปัญหาอยู่แต่การท่องเที่ยวไม่ได้รับ
ผลกระทบมากนักเพราะปรับตัวได้ อีกทั้งกลายเป็นโอกาสของ
ไทย จากการที่นักท่องเที่ยวแถบประเทศยุโรปที่มี ปัญหา
เศรษฐกิจหันมาเที่ยวไทยแทน เพราะคุ้มค่าเงินกว่า อย่างไรก็
ตามนักลงทุนกังวลกับปัญหาการเมืองไทยที่สุดว่าจะกระทบ
ท่องเที่ยว ส่วนปัจจัยเศรษฐกิจโลกเป็นปัจจัยส าคัญที่ค านึงถึงแต่
ยังเชื่อว่าเศรษฐกิจโลกจะดีขึ้นครึ่งปีหลัง โดยคาดว่าทั้งปีจะมี
นักท่องเที่ยวต่างชาติมาไทย 24.5 ล้านคน สร้างรายได้เกิน 1 
ล้านล้านบาท และเป็นปีแรกที่รายได้ท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยว
ต่างชาติจะทะลุ 1 ล้านล้านบาท โดยนักท่องเที่ยวจะใช้จ่าย
เพิ่มขึ้นทุกตลาด 
ข้าวจ่อล้นโกดัง – ฉุดราคาด่ิงเหว 

นายประสิทธิ์ บุญเฉย นายกสมาคมชาวนาข้าวไทย 
เปิดเผยว่าตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน 2556 ที่ผลผลิตข้าว
นาปี 2555/56 เริ่มออกสู่ตลาด คาดว่ารัฐบาลน่าจะประสบปัญหา
ข้าวจากโครงการรับจ าน าข้าวล้นโกดัง ไม่มีที่จัดเก็บข้าว เหมือน
ที่เกิดขึ้นช่วงปลายปี 2555 ปัญหาที่ตามมา คือจะท าให้ราคาข้าว
ในประเทศตกต่ า เพราะเมื่อชาวนาน าข้าวไปขายยังโรงสี โรงสีจะ
ไม่รับซื้อ ท้ายที่สุดราคาข้าวที่ชาวนาขายได้จะต้องอยู่ที่ราค า
ตลาดตันละประมาณ 10,500-11,000 บาท ต่ ากว่าราคาที่ได้จาก
โครงการรับจ าน าซึ่งจ่ายจริงในปัจจุบันอยู่ที่ตันละประมาณ 
12,000 บาท จากราคานโยบายตันละ 15,000 บาท 
 จากข้อมูลคาดการณ์ผลผลิตข้าวในรอบการผลิตข้าวนา
ปี 2555/56 โดยส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่คาดว่าจะมี
ผลผลิตออกทั้งสิ้น 27 ล้านตันข้าวเปลือก ซึ่งการนโยบายการรับ
จ าน าของรัฐบาลที่จะรับทุกเม็ดนั้น ปริมาณผลผลิตข้าวที่จะเข้าสู่
โกดังของรัฐบาลอาจจะไม่เพียงพอ เนื่องจากการประเมินปริมาณ
ข้าวที่อยู่ในโกดังของรัฐบาลในขณะนี้น่าใกล้เคียงกับศักยภาพที่
โกดังจะรับได้แล้ว โดยในเบ้ืองต้นคาดว่าจะมีปริมาณข้าวที่รัฐบาล
รับจ าน าข้าวนาปี 2554/55 ทั้งสิ้นไม่ต่ ากว่า 11 ล้านตันข้าวสาร
อยู่ในโกดัง และสิ่งที่ควรด าเนินการต่อไปหลังจากนี้คือการระบาย
ข้าวของรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งควรปรับปรุงกระบวนการ
ให้มีความโปร่งใสมากขึ้นรวมถึงมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ของ
การรับจ าน าให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ของตลาดทั้งในประเทศ
และตลาดโลกเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้การด าเนินนโยบายดังกล่าว

นอกจากจะสามารถช่วยเหลือให้ชาวนามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
แล้ว ยังมีส่วนช่วยกระตุ้นให้ชาวนามีการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปลูกข้าวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทย 
และไม่เป็นภาระแก่รัฐบาลมาก 
มาตรการภาษี แรงหนุนจากรัฐ กระตุ้นเอกชนเอื้ออาทร
สังคม 

นายสุกิจ อุทินทุ รองประธาน “ซีเอสอาร์ คลับ” สมาคม

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ระบุว่ากลไกทางภาษีเป็น

เครื่องมือหนึ่งที่รัฐใช้เป็นตัวเร่งการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมระหว่าง

ภาครัฐและเอกชน โดยน่าจะมีเวทีหรือพื้นที่ให้ภาครัฐและเอกชน

หารือร่วมกันวางแผนการพัฒนาสังคมของประเทศในหลายมิติ 

เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมทั้งด้านการพัฒนาการศึกษา การ

ช่ ว ย เ ห ลื อ ผู้ พิ ก า รห รื อผู้ ด้ อ ย โ อก าส  แ ล ะ ก าร อนุ รั กษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยก าหนดหลักเกณฑ์ให้

ชัดเจนว่าโครงการประเภทที่เหมาะสมกับแผนพัฒนาที่วางไว้ 

แล้วใช้กลไกภาษีเข้ามากระตุ้นและสร้างการมีส่วนร่วมของเอกชน 

อาทิก าหนดไว้ว่าโครงการด้านการพัฒนาครูหรือฝึกอบรมครูให้มี

ความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเปิดประชาคม

อาเซียนควรได้รับการหักลดหย่อนภาษีมากกว่า 2 เท่า ซึ่งเป็น

การสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากกว่าการพัฒนา

ทางกายที่ ให้ เอกชนสร้ างสิ่ ง ก่อสร้ าง  หรื อโครงการ ด้าน

สิ่งแวดล้อมที่หลายๆ บริษัทไปปลูกป่านั้นสามารถน ามาค านวณ

ลดหย่อนภาษีจากจ านวนต้นไม้ที่ปลูกและดูแลให้รอดชีวิตในระยะ

ยาวได้ อีกทั้งควรมีการประเมินผลหลังด าเนินโครงการว่าเกิด

ผลกระทบเชิงบวกกับสังคมอย่างไร และเป็นแนวทางการพัฒนาที่

ยั่งยืนในระยะยาวต่อไป 

 จากข้อมูลกรมสรรพากรพบว่าในปีบัญชี 2554 มีนิติ

บุคคลที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด. 50) 

จ านวน 3.3 แสนราย โดยมีนิติบุคคลที่ใช้สิทธิ์หักรายจ่ายเพิ่มขึ้น

จากรายจ่ายที่จ่ายจริง โดยด้านการศึกษามีนิติบุคคลที่ใช้สิทธิ์ 

597 ราย มูลค่าที่จ่ายไป 746,792,020.94 บาท ซึ่งคิดเป็นเพียง

ร้อยละ 0.18 ของนิติบุคลที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ 

(ภ.ง.ด. 50) ขณะที่ ด้านการส่งลูกจ้างเข้ารับการศึกษาและ
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ฝึกอบรม มีนิติ บุคคลที่ใช้สิทธิ์  5,331 ราย มูลค่าที่จ่ายไป 

4,598,326,182.75 บาท ซึ่งคิดเป็นเพียงร้อยละ 1.62 ของนิติบุ

คลที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ (ภ.ง.ด. 50) คุณจิตรมณี 

สุวรรณพูล ที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี กรมสรรพากร ระบุว่า

การที่มีฐานผู้บริจาคน้อยขณะที่มีผู้ท าซีเอสอาร์มากขึ้นเนื่องจาก

ความไม่รู้ ในรายละเอียดมาตรการนี้  ภาครัฐต้องอาศัยการ

ประชาสัมพันธ์และการกระตุ้นให้มากขึ้น ด้ังนั้นในปี 2555 กรม

สรรพการจึงได้ท าแคมเปญให้ 1 ได้ 2 และเชิญบริษัทใหญ่ 200 

กว่าแห่งเข้ามาร่วมบริจาคให้มากขึ้น  

จากข้อมูลข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความส าคัญ

กับการพัฒนาสังคมของภาคเอกชนมากขึ้น โดยผ่านกระบวนการ

ซีเอสอาร์  ซึ่ ง เป็นการด าเนินธุร กิจโดยค านึงถึงสังคมและ

สิ่งแวดล้อม ซึ่งภาครัฐเองก็มีกลไกทางภาษีถือเป็นเครื่องมือที่

ช่วยส่งเสริมให้เกิดกระบวนการซีเอสอาร์มากขึ้น ซึ่งกระบวนการ

ดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีต่อภาคธุรกิจว่าเป็นธุรกิจ

ที่ด าเนินการเพื่อสังคม ซึ่งสอดคล้องกับสภาวการณ์แข่งขันใน

ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น ซึ่งมาตรการภาษีสังคมหากมองในมุมของ

ผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินก็อาจจะไม่ได้มากมายเมื่อเทียบกับ

นโยบายอื่นๆ แต่ถ้ามองในมุมของผลประโยชน์ที่ไม่ใช่ตัวเงินแล้ว

จะเห็นได้ว่ามีประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพทางสังคมขั้น

พื้นฐานให้กับประชาชนของประเทศเป็นอย่างมาก ซึ่งมาตรการ

ภาษีทางสังคมนั้นก็ถือเป็นอีกบทบาทส าคัญอย่างหนึ่งของภาครัฐ

ที่ใช้เพื่อช่วยพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับความ

ต้องการของภาคเอกชน โดยภาครัฐควรที่จะมีการประชาสัมพันธ์

และชักจูงภาคเอกชนให้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น 

 
นิติบุคคลท่ีใช้สิทธ์ิภาษีทางสังคม 

หน่วย : บาท, ร้อยละของนิติบุคคลที่ย่ืนแบบ 

 
ที่มา : กรมสรรพากร 

รายการ รายจ่ายท่ีมีสิทธิหักได้เพ่ิมขึ้น จ านวนนิติบุคคลท่ีขอใช้สิทธิ (ราย) 
รายจ่ายในการส่งลูกจ้างเข้ารับการศึกษาและฝึกอบรม ร้อยละ 100 ของรายจ่าย 5,331 
รายจ่ายเพื่อการสนับสนุนการศึกษา ร้อยละ 100 ของรายจ่าย 597 
รายจ่ายในการจ้างคนพิการ ร้อยละ 100 ของรายจ่าย 495 
รายจ่ายค่าจัดให้มีอปุกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกหรือบริการให้แก่คน
พิการ 

ร้อยละ 100 ของรายจ่าย 20 

รายจ่ายในการจัดให้คนพิการได้รับสิทธิ์ประโยชน์ ร้อยละ 100 ของรายจ่าย 12 
รายจ่ายในการจ้างคนพิการเกินกว่าร้อยละ 60 ของลูกจ้าง ร้อยละ 100 ของรายจ่าย 3 
ที่มา : กรมสรรพากร

รายจ่ายในการส่งลูกจ้างเข้ารับ
การศึกษาและฝึกอบรม, 

4,598,326,183 ร้อยละ 1.62 

รายจ่ายเพื่อการสนับสนุน
การศึกษา, 746,792,020.9  

ร้อยละ 0.18 

รายจ่ายในการจ้างคนพิการ, 
261,739,159.7 ร้อยละ 0.15 

รายจ่ายค่าจัดให้มีอุปกรณ์ส่ิง
อ านวยความสะดวกหรือบริการ
ให้แก่คนพิการ, 6,421,738.99  

ร้อยละ 0.01 

รายจ่ายในการจัดให้คนพิการ
ได้รับสิทธ์ิประโยชน์, 

2,051,698.68  
ร้อยละ 0.00 

รายจ่ายในการจ้างคนพิการเกิน
กว่าร้อยละ 60 ของลูกจ้าง, 
1,118,059.38 ร้อยละ 0.00 
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SET Index ตลอดสัปดาห์ปรับตัวลดลง 6.60 จุด  

 SET Index ณ.วันที่ 11 มกราคม 2556 ปิดที่ระดับ 

1,412.06 จุด ปรับตัวลดลง 6.60 จุดเมื่อเทียบกับดัชนีในช่วงต้น

สัปดาห์ที่อยู่ที่ 1,418.66 จุด โดยมีมูลค่าการซื้อขายตลอดสัปดาห์ 

268,580.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากมูลค่าการซื้อขายตลอดสัปดาห์

ก่อนที่มีมูลค่าการซื้อขาย 145,585.49 ล้านบาท เนื่องจากผ่าน

พ้นช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ นักลงทุนกลับเข้ามา

ลงทุนในตลาดเพิ่มมากขึ้น โดยมูลค่าการซื้อขายสะสม (วันที่ 1-

11 มกราคม 2556) นักลงทุนต่างประเทศ ซื้อสุทธิ 5,243.41 ล้าน

บาท ในขณะที่นักลงทุนสถาบันในประเทศ บัญชีบริษัท

หลักทรัพย์ และนักลงทุนทั่วไปในประเทศ ขายสุทธิ 801.51 

2,750.92 และ1,690.97 ล้านบาท   

ราคาทองค าตลอดสัปดาห์ปรับตัวเพิ่มขึ้น 7.90 เหรียญ
สหรัฐฯต่อออนซ์  

ราคาทองค าในสัปดาห์นี้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยราคา
ทองค า ณ.วันที่ 11 มกราคม 2556 อยู่ที่ระดับ 1,670.20 เหรียญ
สหรัฐฯต่อออนซ์ เพิ่มขึ้นจากราคาทองในช่วงต้นสัปดาห์ที่อยู่ที่
ระดับ 1,662.30 เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ์ โดยปรับตัวเพิ่มขึ้น 
7.90 เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ์  
 
 
 
 
 
 

 

 

ญ่ีปุ่นกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ มูลค่ากว่า 20 ล้านล้านเยน 
นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้อนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ฉบับใหม่ซึ่งมีมูลค่ากว่า 20 ล้านล้านเยน (3.4 ล้านล้านบาท) 
หลังจากที่นายกคนเก่าอนุมัติไปก่อนหน้านี้ (วันที่ 26 ตุลาคม 
2555) กว่า 422,600 ล้านเยน (162,000 ล้านบาท) 

จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้คาดว่าจะสามารถ
ท าให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ขยายตัวได้ราว
ร้อยละ  2  และช่ วยการสร้างงานราว 600 ,000 ต าแหน่ ง 
นอกจากนี้มาตรการดังกล่าวคาดว่าจะสามารถแก้ปัญหาการแข็ง
ค่าของค่าเงินเย็น ซึ่งปัญหาดังกล่าวถือได้ว่าเป็นปัญหาที่มีความ
ยืดเยื้อและเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ เนื่องจากเศรษฐกิจญี่ปุ่นเป็นระบบเศรษฐกิจที่พึ่งพา
การค้าระหว่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ โดยหลังจากนี้คาดว่าตัวเลข
ด้านการส่งออกน่าจะมีทิศทางปรับตัวดีขึ้น จากอัตราค่าเงินเยนที่
อ่อนค่าลง (โดยเดือนธันวาคมญี่ ปุ่นขาดดุลการค้ากว่า  847.5 
พันล้านเยน) รวมถึงเศรษฐกิจของคู่ค้าส าคัญมีแนวโน้มดีขึ้น ซึ่ง
ปัจจัยบวกดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้ เศรษฐกิจญี่ปุ่นขยายตัว
เพิ่มขึ้นและมีอัตราการว่างงานที่ลดลง 

ส่วนปัจจัยที่อาจจะส่งผลท าให้ตัวเลขด้านการส่งออก
ปรับตัวดีขึ้นได้ไม่มากเท่าที่ควรยังคงเป็นปัญหาข้อพิพาทกับ
ประเทศจีน เนื่องจากนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นคนใหม่มีนโยบายแข็ง
กร้าวต่อประเทศจีนซึ่งอาจจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ให้แย่ลง 

 
ท่ีมา: trading economics 
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ตลาดท่ีอยู่อาศัยสหรัฐฯขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี 5 
ติดต่อกัน 

สมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติของสหรัฐ (NAHB) เปิดเผย
ว่าตลาดที่อยู่อาศัยทั่วสหรัฐอเมริกามกีารพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างมาก
ในเดือนมกราคม โดยดัชนีการพัฒนาตลาด (IMI) ส าหรับเดือน 
มกราคม 2556 อยู่ที่ 242 แห่ง เพิ่มจากจ านวน 201 แห่งในเดือน
ธันวาคม 2555 

โดยสาเหตุที่ท าให้ตลาดที่อยู่อาศัยของสหรัฐฯปรับตัวดี
ขึ้นน่าจะได้รับอนิสงค์จากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ QE3 ซึ่ง
หลังจากออกนโยบายดังกล่าวส่งผลให้ตัวเลขด้านอสังหาริมทรัพย์
ในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาปรับตัวดีขึ้นทั้งยอดขายบ้านมือสอง 
ราคากลางของบ้านมือสอง รวมถึงดัชนีความเชื่อมั่นของผู้สร้าง
บ้านล้วนมีทิศทางปรับตัวดีขึ้น ซึ่งถือได้ว่ามาตรการดังกล่าว
สามารถกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ของสหรัฐฯกับฟื้นตัวได้อีก
ครั้ง 

 
 
 
 
 
 

มูลค่าการส่งออกของจีน ธ.ค. 55 ขยายตัวร้อยละ 14.1  
 มูล ค่าการส่ งออกของจีน ในเ ดือนธันวาคม 2555 
ขยายตัวที่ร้อยละ 14.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมี
ผลท าให้มูลค่าการส่งออกของจีนทั้งปี 2555 ขยายตัวร้อยละ 7.9 
ขณะที่มูลค่าการน าเข้าของจีนขยายตัวร้อยละ 4.3 จากมูลค่าการ
ส่งออกที่เพิ่มขึ้นท าให้ดุลการค้าระหว่างประเทศของจีนเท่ากับ 
2.331 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 48.1 การ
ขยายตัวดังกล่าวเป็นผลมาจากการส่งออกไปยังสหรัฐฯ ที่ยัง
สามารถขยายตัวได้ดีโดยขยายตัวร้อยละ 8.3 ท าให้สหรัฐฯ 
กลายเป็นเป็นตลาดส่งออกอันดับ 1 ของจีน (มีสัดส่วนร้อยละ 17) 
แทนสหภาพยุโรปซึ่งมีการปรับตัวลดลงร้อยละ 6.2 ทั้งนี้คาดว่า
การส่งออกในปี 2556 จีนจะหาตลาดส่งออกใหม่ๆ เพิ่มขึ้นแทน
การส่งออกไปยังสหภาพยุโรป หรือสหรัฐฯ อย่างไรก็ตามการ
ส่งออกของจีนที่เพิ่มขึ้นนั้นน่าจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโลกในขณะที่
สหภาพยุโรป และสหรัฐฯ ยังคงเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจอย่าง
ต่อเนื่อง  

ส าหรับประเทศไทยหากเศรษฐกิจจีนดีขึ้นการส่งออกของ
ไทยไปจีนน่ าจะสามารถขยายตัว เพิ่ มขึ้ นไ ด้ ในระ ดับที่ ดี  
โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มคอมพิวเตอร์ ยางพารา เครื่องจักรกล 
เครื่องใช้ไฟฟ้า และมันส าปะหลัง  

อัตราการเติบโตการส่งออกของจีน 

 
 
ท่ีมา: กรมศุลกากรจีน 

 
  



 

7 
 

Weekly Review 

เศรษฐกิจยูโรโซนอยู่ในภาวะอ่อนแอต่อเนื่องตลอดปี 
2556 

 สถาบันชั้นน าของยุโรป ประกอบด้วย สถาบันวิจัย
เศรษฐกิจของเยอรมนี ส านักงานสถิติแห่งชาติของฝรั่งเศส และ
ส านักงานสถิติแห่งชาติของอิตาลี ประเมินว่าเศรษฐกิจยูโรโซน
จะอยู่ ในภาวะถดถอยต่อเนื่องตลอดปี 2556 จากตัวเลข
เศรษฐกิจของยูโรโซนที่ออกมาในช่วงปลายปี 2555 ซึ่ง
ประกอบด้วย 

 อั ต ร า ก า ร ว่ า ง ง าน ข อ ง ยู โ ร โ ซ น เ ดื อ น
พฤศจิกายน 2555 อยู่ที่ระ ดับร้อยละ 11.8 สูงสุดเป็น
ประวัติการณ์ โดยสเปนเป็นประเทศที่มีอัตราการว่างสูงที่สุดที่
ระดับร้อยละ 26.6 

 อัตราเงินเฟ้อยูโรโซนเดือนธันวาคม 2555 อยู่
ที่ร้อยละ 2.2  

 ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของยูโร
โซนเดือนธันวาคม 2555 อยู่ที่ระดับ 46.1  

 ECB คงอัตราดอกเบ้ียนโยบายที่ร้อยละ 0.75 
 ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของยูโรโซน

เดือนธันวาคม 2555 อยู่ที่ระดับ 87  
 

จากตัวเลขเศรษฐกิจดังกล่าวข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นอัตรา
การว่างงานที่เพิ่มขึ้นซึ่งแสดงให้เห็นว่าความต้องการแรงงานใน
ภาคการผลิตลดลง สอดคล้องกับค่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
ภาคการผลิตที่อยู่ต่ ากว่าระดับ 50 ที่หมายถึงภาคการผลิตที่อยู่
ในภาวะหดตัว อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระ ดับต่ า การคงอัตรา
ดอกเบ้ียนโยบายของ ECB เพื่อไม่ต้องการซ้ าเติมภาวะ
เศรษฐกิจในภูมิภาค ประกอบกับรัฐบาลของทุกประเทศมีความ
ระมัดระวังการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเพื่อรักษาวินัยทางการคลัง ท าให้
คาดว่าเศรษฐกิจของยูโรโซนจะยังคงอยู่ในภาวะอ่อนแอต่อไป 
แม้ว่าดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของยูโรโซนจะปรับตัว
เพิ่มขึ้นก็ตาม แต่ก็ยังอยู่ในระดับต่ ากว่า 100 
สถานการณ์ราคาน้ ามัน 

ราคาน้ ามันดิบ ดูไบสัปดาห์นี้  ปรับตั วสู งขึ้ น
เนื่องจากประเทศซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ ามันรายใหญ่
ปรับลดก าลังการผลิตน้ ามันลง ตัวเลขเศรษฐกิจของจีนที่
ออกมาดีท าให้คาดว่าจีนจะมีความต้องการใช้น้ ามันเพิ่มขึ้น และ
สถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลาง อย่างไรก็ตามราคา
น้ ามันยังได้รับแรงกดดันจากการปรับลดค่าใช้จ่ายของสหรัฐฯ ที่
ยังเป็นประเด็นที่ต้องหาข้อสรุปให้ได้ภายใน 2 เดือนนี้ 

 

ราคาน้ ามันดิบดูไบ ระหว่างวันที่ 7-11 มกราคม 2556 

 7 Jan 2013 8 Jan 2013 9 Jan 2013 10 Jan 2013 11 Jan 2013 Average 
Dubai ($/bbl) 106.42 107.12 107.87 107.94 - 107.34 
ท่ีมา: ไทยออยล์ 

ราคาน้ ามันดิบดูไบ  

 
ท่ีมา: ไทยออยล์ 
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 สถานการณ์น้ ามันเดือนมกราคม 2556 ของ OPEC และ IEA เก่ียวกับการคาดการณ์ปริมาณการผลิต 
และปริมาณความต้องการใช้น้ ามันโลกปี 2556  

 ดัชนีราคาผู้บริโภคและการผลิตภาคอุตสาหกรรมสหรัฐฯ 
 รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจของธนาคารกลางสหรัฐฯ 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

ประเด็นเศรษฐกิจที่น่าติดตามในสัปดาห์น้ี (14-18 มกราคม 2556) 


