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สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ 

 คาดการณ์อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของแอฟริกาใต้ในช่วงครึ่งปีแรกของงบประมาณประจ าปี 2017/18 
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากปีท่ีผ่านมา 

 คาดการณ์การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในปี 2016 ของแอฟริกาใต้อยู่ที่ร้อยละ 0.5 ขณะที่ในปี 2017 คาดว่าจะอยู่
ที่ร้อยละ 1.3 ร้อยละ 2 ในปี 2018 และร้อยละ 2.2 ในปี 2019 ส่วนภาวะเงินเฟ้อของประเทศคาดว่าจะอยู่ที่ร้อย
ละ 6.4 ซึ่งสูงกว่าภาวะเงินเฟ้อที่ตั้งเป้าไว้ และจะปรับลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 5.7 ในปี 2018 

 รัฐบาลจะต้องสรรหารายได้เพ่ิมข้ึนถึง 149 พันล้านแรนด์เพ่ือให้เพียงพอกับการจัดท างบประมาณแบบขาดดุล ซึ่ง
งบประมาณจ านวน 169 พันล้านแรนด์ต้องน าไปจ่ายคืนเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ในปีงบประมาณนี้ จากจ านวนเงินกู้รวม
ทั้งสิ้นจ านวน 2.2 ล้านล้านแรนด์ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50.7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)  

 ประมาณการณ์การจัดเก็บรายได้ในปีงบประมาณ 2017/18 อยู่ที่ 1.44 ล้านล้านแรนด์ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 7 จาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา แต่ต่ ากว่าที่ประมาณการณ์ไว้ในช่วงแรกประมาณ 30.4 พันล้านแรนด์ 

 ประมาณการณ์การจัดเก็บรายได้ท่ีลดลงเป็นผลมาจาก 1) การจัดเก็บภาษีรายได้บุคคลธรรมดาลดลง (ประมาณ
รายได้ 15.2 พันล้านแรนด์) 2) จัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) ได้น้อยลง (ประมาณรายได้ 11.3 พันล้านแรนด์) และ
การจัดเก็บภาษีน าเข้าได้น้อยลง (ประมาณรายได้ 6.5 พันล้านแรนด์) ซึ่งมีผลมาจากการขยายตัวที่ต่ าของอัตราการ
จ้างงาน อัตราค่าจ้างแรงงาน และเงินโบนัสประจ าปี 

 ประมาณการณ์รายได้จากอัตราภาษีบุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
เสนอต่อรัฐสภาส าหรับปีงบประมาณ 2017/18 ซึ่งจะมีผลต่อผู้เสียภาษีท่ีมีรายได้เฉลี่ยสูงกว่า 1.5 ล้านแรนด์ต่อปี
จ านวน 103.000 ราย (คิดเป็นร้อยละ 1.4 ของจ านวนผู้เสียภาษีรายได้ทั้งหมด) หรือคิดเป็นร้อยละ 26.3 ของภาษี
รายไดบุ้คคลธรรมดาทั้งหมด หรือประมาณ 127 พันล้านแรนด์ 
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 ข้อเสนอของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในการจัดหารายได้ส าหรับปีงบประมาณ 2017/18 ดังนี้ 

1) ปรับเพ่ิมอัตราการจัดเก็บภาษีรายไดบุ้คคลธรรมดา (Personal Income Tax) ในครั้งนี้ จากเดิมอัตรา
สูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 41 เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 45 จะมีผลเฉพาะกับผู้ที่มีรายได้สุทธิก่อนหักภาษี เกินกว่า 1.5 
ล้านแรนด์ต่อปเีท่านั้น โดยคาดว่าจะสามารถจัดเก็บรายได้เพ่ิมมากข้ึนถึง 4.4 พันล้านแรนด์ 

2) เสนอให้จ ากัดวงเงินค่าบริหารจัดการลงเหลือเพียง 2.5 พันล้านแรนด์จากเงินค่าบริหารจัดการทั้งสิ้น 14.6 
พันล้านแรนด์ต่อปี ซ่ึงจะสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ 12.1 พันล้านแรนด์ นอกจากนี้ ยังเสนอให้เพ่ิมการหักภาษี
รายได้จากการลงทุนในหุ้น ณ ที่จ่ายจากเดิมร้อยละ 15 เป็นร้อยละ 20 ซึ่งจะสามารถจัดเก็บภาษีได้เพ่ิมขึ้น 
6.8 พันล้านแรนด์ 

3) เสนอให้ 1) ปรับเพ่ิมภาษีน้ ามันขึ้นอีก 30 เซนต์ต่อลิตร (ประมาณการณ์รายได้เพ่ิมขึ้น 3 พันล้านแรนด์) 
โดยรายได้ดังกล่าวจะส่งเข้ากองทุนประกันภัยทางรถยนต์จ านวน 9 เซนต์ต่อลิตร 2) ปรับเพ่ิมอากร
สรรพสามิต (excise duties) สินค้าสุรา (เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์) และยาสูบขึ้นในอัตราร้อยละ 6 – 10 
ซึ่งจะเพ่ิมรายได้ให้กับภาครัฐไม่น้อยกว่า 1.9 พันล้านแรนด์ 

 กระทรวงการคลังคาดการณ์ว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของแอฟริกาใต้ยังคงเป็นปัจจัยส าคัญอันดับต้นๆ ใน
การจัดเก็บรายได้ให้ได้ตามเป้าหมาย 

 อัตราภาษีนิติบุคคล (Corporate Tax Rate) ในปีงบประมาณ 2017/18 ยังคงอยู่ที่ร้อยละ 28 ซึ่งปรับลดลงมาจาก
เดิมซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 34.55 ในปี 2012 

 อัตราภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) ในปีงบประมาณ 2017/18 ยังไม่มีการปรับเพิ่มข้ึนอยู่ที่ร้อยละ 14 จากเดิมที่ก าหนดไว้
ที่ร้อยละ 10 ตั้งแต่ปี 1993 

ข้อคิดเห็นของส านักงานฯ  เห็นว่าหากข้อเสนอของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในครั้งนี้ผ่านความเห็นชอบของ
รัฐสภาแอฟริกาใต้ จะมีผลกระทบ ดังนี้ 

1) โดยตรงเฉพาะกับผู้ที่มีรายได้สุทธิที่ต้องน าไปหักภาษีเกินกว่า 1.5 ล้านแรนด์ต่อปี เท่านั้น 

2) เพ่ิมการหักภาษรีายได้จากการลงทุนในหุ้น ณ ที่จ่ายจากเดิมร้อยละ 15 เป็นร้อยละ 20 อาจส่งผลต่อการลงทุนใน
ตลาดทุน และอาจมีการไหลออกของเงินทุนไปยังตลาดต่างประเทศ 

3) การปรับเพ่ิมภาษีน้ ามันและอากรสรรพสามิตสินค้าสุราและยาสูบ จะมีผลกระทบต่อผู้บริโภคทุกระดับชั้นโดยตรง 
โดยเฉพาะการปรับเพ่ิมภาษีน้ ามันจะมีผลกระทบต่อรายได้และก าลังซื้อของผู้บริโภค ขณะที่อากรสรรพสามิต
สินค้าสุราและยาสูบจะมีผลต่อผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มเท่านั้น 
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4) ผลกระทบโดยอ้อมของการปรับเพ่ิมภาษีน้ ามันจะท าให้ต้นทุนสินค้าทั่วไปปรับเพ่ิมขึ้นไม่มากก็น้อย ขึ้นอยู่กับ   
แนวทางการปรับขึ้นภาษีน้ ามันว่าจะปรับภาษีน้ ามันเบนซินและดีเซลเพ่ิมขึ้นในสัดส่วนเท่าใด ตลอดจนช่วง
ระยะเวลาการปรับเพ่ิม ซึ่งจะมีผลกระทบต่อภาพรวมทางเศรษฐกิจของแอฟริกาใต ้

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพริทอเรีย 
27 กุมภาพันธ์ 2560 


