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  กระทรวงเกษตรสหรฐัฯ (USDA) ได้ประเมินตัวเลขการส่งออกข้าวของโลกในปี 2558 โดยคาดว่าอินเดียจะส่งออก
ข้าวได้ทัง้หมด 11.50 ล้านตนั ท าให้อินเดียกลบัมาเป็นผู้ส่งออกข้าวอนัดบัหนึง่ของโลก รองลงมา คือ ไทยส่งออกได้ 9 ล้านตัน 
ส่วนเวยีดนามเป็นอนัดบั 3 ทีป่ริมาณ 6.2 ลา้นตนั และปากสีถาน ทีป่ริมาณ 4 ลา้นตนั จากการทีอ่นิเดยีมสีต๊อกขา้วภายในประเทศมาก
ถึง 30 ลา้นตนั ท าใหเ้ริ่มไม่มพีืน้ทีเ่กบ็ต้องระบายขา้วออกมาในราคาต ่ากว่าไทย ซึง่ในปจัจุบนัราคาขา้วของไทยไม่ว่าจะเป็นขา้วขาว 5% 
และราคาขา้วน่ึงมรีาคาทีส่งูกว่าอนิเดยี นอกจากน้ีแลว้เมื่อรวมปริมาณสต๊อกขา้วของอนิเดยีกบัไทยซึ่งมีถึง 40-50 ล้านตัน เกินปริมาณ
การคา้ขา้วของโลกทีม่เีพยีง 35 ลา้นตนัต่อปี จึงเป็นผลท าใหร้าคาขา้วโลกยงัไม่สามารถปรบัตวัเพิม่ขึน้ ค่าเงินบาท ณ ส้ินสปัดาห์ (13 
พฤศจิกายน 2558) อยู่ที ่35.86 บาทต่อดอลลารส์หรฐั ปรบัตวัอ่อนค่าลงเมือ่เทียบกบัสปัดาห์ก่อน โดยช่วงต้นสปัดาหค่์าเงินบาท
ปรบัตวัอ่อนค่าลงอย่างมากและเริ่มทรงตวัในช่วงปลายสปัดาห ์ซึง่เป็นผลจากการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของ
สหรฐัฯ ทีอ่อกมาดเีกนิคาดส่งผลใหน้กัลงทุนคาดว่าธนาคารการสหรฐัฯ จะปรบัขึน้อตัราดอกเบี้ยในเดอืนธนัวาคมน้ีได้ ผนวกกบัผู้น า เข้า
แลกเงินดอลลาร์สหรฐัฯ ไวใ้นช่วงน้ีมากเน่ืองจากเกรงว่าค่าเงินบาทจะอ่อนค่าไปมากกว่าน้ี 
  คณะรฐัมนตร ีไฟเขียวขยายระยะเวลาการใช้อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 7 ขัน้บนัไดออกไปให้ส้ินสุด ปี 2559 
ส่วนโครงสรา้งอตัราภาษีใหม่คาดว่าจะแล้วเสรจ็และบงัคบัใช้ในปี 2560 โดยต้องการให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกบัภาวะ
เศรษฐกจิปจัจุบนัทีม่ค่ีาครองชพีสงู ซึง่ถือเป็นการบรรเทาภาระภาษีใหแ้ก่ผู้มเีงินไดท้ีเ่ป็นส่วนส าคญัในการขบัเคลื่อนประเทศ และจะต้อง
สอดคลอ้งกบัการคงอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลไวท้ีร่้อยละ 20 เป็นการถาวรทีไ่ดด้ าเนินการไปก่อนแล้ว มาตรการดงักล่าวนอกจากเป็น
การลดภาระทางภาษีใหก้บัประชาชนทีม่รีายไดแ้ลว้ ยงัน่าจะเป็นการกระตุ้นให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเข้าสู่ระบบมากขึ้น นอกจากน้ีน่าจะ
ส่งผลดต่ีอการบริโภคภายในประเทศเพิม่ขึน้ ทา้ยทีสุ่ดแลว้จะท าใหก้ารจดัเกบ็รายไดข้องภาครฐัเป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพเพิม่มากขึน้ 
 

เปรยีบเทียบโครงสรา้งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบเก่าและใหม่ 
รายไดสุ้ทธิ (บาท) จ านวนเงิน 

(บาท) 
อตัราภาษี (%) จ านวนเงินภาษีท่ีต้องช าระในแต่ละรายไดสุ้ทธิ 
เก่า ใหม่ เก่า (บาท) ใหม่ (บาท) จ านวนท่ีลดลง (บาท) อตัราท่ีลดลง (%) 

0-150,000 150,000 ยกเวน้ ยกเวน้ ยกเวน้ ยกเวน้ ยกเวน้ ยกเวน้ 
150,000-300,000 150,000 10 5 15,000 7,500 7,500 50.00 
300,001-500,000 200,000 10 10 35,000 27,500 12,500 21.43 
500,001-750,000 250,000 20 15 85,000 65,000 20,000 23.53 

750,001-1,000,000 250,000 20 20 135,000 115,000 20,000 14.81 
1,000,000-2,000,000 1,000,000 30 25 435,000 365,000 70,000 16.09 
2,000,001-4,000,000 2,000,000 30 30 1,035,000 965,000 70,000 6.76 

มากกวา่ 4,000,001 ขึ้นไป - 37 35 ภาษลีดลงตามรายได้สทุธ ิ
ที่มา: กระทรวงการคลงั 

ภาวะเศรษฐกิจส าคญัในรอบสปัดาห์ 

 USDA คาดปีน้ีไทยเสียแชมป์ส่งออกข้าวให้อินเดีย  

 ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเหตุนักลงทุนกงัวลการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ของ FED จากตวัเลขการจ้างงานสหรฐัฯ  
 ดีเกินคาด 

 ครม.ยืดอายภุาษีบุคคล 7 ขัน้ ส้ินสดุปี 2559 คาดโครงสรา้งอตัราภาษีใหม่แล้วเสรจ็ปี 2560  
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ศูนยพ์ยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

ช่วงวนัท่ี 9-13 พฤศจิกายน 2558 ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 176  ประจ าวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2558 
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ไดม้ากขึน้รษฐกจิโลกในสปัดาหน้ี์ เริ่มดว้ยรฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัสหรฐัฯ เรยีกรอ้งให้สภาคองเกรสด าเนินการอนุมติั 

เศรษฐกจิโลกในสปัดาหน้ี์เริ่มดว้ยองคก์ารเพือ่ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา (OECD) ปรบัลดคาดการณ์
การขยายตวัของเศรษฐกิจโลกในปีน้ีลงมาอยู่ทีร่้อยละ 2.9 จากเดิมที่เคยคาดการณ์ไว้เมื่อเดือนกนัยายนที่ร้อยละ 3.0 เน่ืองจาก
ภาวะการคา้ทีช่ะลอตวัลงมากตามการชะลอตวัของเศรษฐกจิจีนและกลุ่มประเทศในตลาดเกดิใหม่ ซึง่คาดว่าการคา้โลกในปีน้ีจะขยายตัว
เพยีงร้อยละ 2.0 นอกจากน้ี OECD ได้ท าการปรบัลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกปี 2559 ลงมาอยู่ทีร่้อยละ 3.3 
จากเดมิทีร่้อยละ 3.6 ดา้นเศรษฐกิจยูโรโซนส านักงานสถิติแห่งสหภาพยุโรป (Eurostat) รายงานจีดีพียูโรโซนไตรมาส 3/2558 
ขยายตัวร้อยละ 0.3 ลดลงจากไตรมาส 2/2558 ที่ขยายตัวร้อยละ 0.4 ส าหรับเศรษฐกิจจีนยงัคงชะลอตัวต่อเน่ืองโดยส านักงาน
ศลุกากรของจีนรายงานว่าการส่งออกของจีนในเดือนตุลาคม 2558 ลดลงรอ้ยละ 6.9 เมือ่เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ถือ
เป็นการลดลงต่อเนือ่งเป็นเดือนที ่4 ติดต่อกนั ขณะทีก่ารน าเขา้ลดลงร้อยละ 18.8 ลดลงต่อเน่ืองเป็นเดอืนที ่12 ติดต่อกนัและลดลง
มากกว่าทีน่กัวเิคราะหค์าดการณ์ ตวัเลขดงักล่าวบ่งชีว่้าจีนจ าเป็นต้องด าเนินมาตรการเพิ่มเติมเพื่อกระตุ้นอุปสงค์ภายในประเทศใน
ขณะทีต่ลาดต่างประเทศอยู่ในภาวะชะลอตวั 

ส าหรบัราคาน ้ ามนัในสปัดาห์น้ีปรบัตัวลดลงจากสปัดาห์ทีผ่่านมา โดยมีราคาเฉลีย่อยู่ที ่43.13 เหรียญสหรฐัฯ ต่อ
บารเ์รล จากอุปทานน ้ามนัดบิทีป่รบัตวัเพิม่ขึน้ต่อเน่ือง และค่าเงินดอลลาร์สหรฐัฯ ทีแ่ขง็ค่าขึน้ เน่ืองจากตลาดมองว่ามคีวามเป็นไปได้ที ่
Fed จะปรบัขึน้อตัราดอกเบี้ยในเดอืนธนัวาคมน้ี 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

เศรษฐกิจโลกรอบสปัดาห์ 
 

 

ประเดน็ท่ีน่าจบัตามองในสปัดาห์น้ี  (16-20 พฤศจิกายน 2558)        

 ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ(สศช.) แถลงตวัเลข GDP ไตรมาส 3/58 
 ความเชื่อม ัน่ผู้บริโภคยโูรโซน 

 

 OECD ปรบัลดคาดการณ์การขยายตวัของเศรษฐกิจโลก 58 โต 2.9% และปี 59 โต 3.3% 

 จีดีพียโูรโซนไตรมาส 3/58 ขยายตวั 0.3% 

 การส่งออกของจีน ต.ค. 58 ลดลงเป็นเดือนท่ี 4 

 ราคาน ้ามนัปรบัตวัลดลงจากอุปทานน ้ามนัท่ีเพ่ิมขึน้ และดอลลารส์หรฐัฯ แขง็ค่าขึน้ 

  


