ระบบ GSP ใหม่ของสหภาพยุโรปและผลกระทบต่อการส่งออกของไทย
สำนักงำนพำณิชย์ในต่ำงประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์
คณะผูแ้ ทนถำวรไทยประจำองค์กำรกำรค้ำโลก
ปรับปรุงแก้ไขวันที่ 9 กรกฎำคม 2555

บทสรุปผูบ้ ริ หาร
สหภาพยุโรปมีการปรับเปลีย่ นกฎเกณฑ์การให้สทิ ธิพเิ ศษทางศุลกากร (Generalized System of
Preference : GSP) แก่ประเทศกาลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยทีส่ ุด โดยระบบ GSP ใหม่เพิง่ ผ่านความ
เห็นชอบของรัฐสภายุโรปเมือ่ วันที ่ 13 มิถุนายน 2555 ซึง่ ภายใต้ขอ้ กาหนดของโครงการ GSP ใหม่ดงั กล่าว
ประเทศไทยมีแนวโน้มทีจ่ ะถูกตัดสิทธิ GSP เป็นรายประเทศตัง้ แต่วนั ที ่ 1 มกราคม 2557 และจะต้องเสียภาษี
ทีอ่ ตั รา MFN สาหรับสินค้าทุกประเภทในวันที ่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป (มีเวลาปรับตัว 1 ปี) นอกจากไทย
แล้ว ประเทศกาลังพัฒนาขนาดใหญ่อนื ่ ๆ เช่น จีน บราซิล และประเทศเพือ่ นบ้าน เช่น มาเลเซีย ก็จะถูกตัด
GSP เช่นเดียวกัน แต่ประเทศอาเซียนอืน่ ๆ เช่น เวียดนาม อินโดนีเซีย รวมถึงอินเดีย จะยังคงได้รบั สิทธิ
พิเศษต่อไป ทัง้ นี้ ในปี 2557 อาจจะมีสนิ ค้าบางตัวทีถ่ ูกตัด GSP ก่อนการถูกตัดสิทธิทงั ้ ประเทศ โดยจาก
การศึกษาเบื้องต้นพบว่า สินค้าทีอ่ าจถูกตัดสิทธิ GSP ในปี 2557 เช่น ผลิตภัณฑ์ประมงแปรรูป อาหาร
สาเร็จรูป เครือ่ งนุ่งห่ม ชิ้นส่วนยานยนต์ สินค้าอิเล็คทรอนิส์ เป็นต้น
เนือ่ งจากระเบียบ GSP ใหม่เป็นการกาหนดหลักการเพือ่ ใช้เป็นการทัวไป
่ ไทยจึงไม่สามารถขอให้
สหภาพยุโรปผ่อนปรนหรือชะลอการตัด GSP ได้ ทางเลือกในการลดผลกระทบจากการถูกตัด GSP ทีด่ ที สี ่ ุด
ในขณะนี้ คือการเริม่ เจรจาจัดทาความตกลง FTA กับสหภาพยุโรปโดยเร็วทีส่ ุด เพือ่ เจรจาให้ได้อตั ราภาษีทตี ่ า่
ทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะทาได้ และอีกทางเลือกสาหรับผูป้ ระกอบการทีส่ นิ ค้ามีศกั ยภาพ อาจพิจารณาขยายการลงทุนใน
ประเทศเพือ่ นบ้านเสริมกับการประกอบธุรกิจในไทยเพือ่ ช่วยบรรเทาความสูญเสียจากภาษีทเี ่ พิม่ ขึน้ ใน
ท้ายทีส่ ุด สินค้าไทยควรสร้างมูลค่าเพิม่ และคุณภาพเพือ่ จะแข่งขันได้โดยไม่ตอ้ งพึง่ พา GSP ตลอดไป
1. ภูมิหลัง
สหภำพยุโรปให้สทิ ธิพเิ ศษทำงศุลกำกร GSP แก่ประเทศกำลังพัฒนำ ประเทศพัฒนำน้อยที่สุด
(Least Developed Countries : LCDs) และดินแดนในเขตปกครองต่ำงๆ รวมทัง้ สิน้ 176 ประเทศตัง้ แต่ปี
2514 โดย GSP เป็ นกำรให้สทิ ธิพเิ ศษฝ่ำยเดียว (unilateral measures) ที่ GATT/WTO อนุ ญำตให้ทำได้
เพื่อเปิดโอกำสให้ประเทศพัฒนำแล้วช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนำให้สำมำรถส่งสินค้ำออกได้ในอัตรำภำษีท่ี
ต่ำกว่ำอัตรำทัวไป
่ (MFN rate) ประเทศพัฒนำแล้วอื่น ๆ เช่น สหรัฐฯ และญี่ปุ่นก็มกี ำรให้ GSP เช่นกัน โดย
ประเทศผูใ้ ห้กำหนดเงือ่ นไขต่ำง ๆ และอัตรำภำษีเอง ไม่มีการเจรจากับประเทศผูร้ บั
กำรให้ GSP ของสหภำพยุโรปนัน้ แบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ
(1) กำรให้ GSP ปกติ แก่ประเทศกำลังพัฒนำทัวไป
่
(2) กำรให้ GSP Plus ภำยใต้มำตรกำรจูงใจเพื่อกำรพัฒนำทีย่ งยื
ั ่ นและธรรมำภิบำล โดยประเทศ
ผู้รบั สิทธจะต้องปฏิบตั ิตำมสนธิสญ
ั ญำระหว่ำงประเทศเรื่องสิทธิมนุ ษยชน สิทธิแรงงำน กำร
ปกป้องและรักษำสิง่ แวดล้อม และหลักธรรมำภิบำล
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(3) กำรให้สทิ ธิพเิ ศษภำยใต้นโยบำย Everything But Arms (EBA) แก่ประเทศพัฒนำน้อยทีส่ ุด ซึง่
เป็นกำรให้ภำษีเป็นศูนย์ และไม่มโี ควต้ำใด ๆ
โครงกำร GSP รอบปจั จุบนั ของสหภำพยุโรปเริม่ ใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2552 – 31 ธันวำคม
2554 แต่ในช่วงเวลำดังกล่ำว สหภำพยุโรปได้ประกำศทบทวนวิธกี ำรและเงื่อนไขกำรคัดเลือกประเทศที่จะ
ได้รบั สิทธิพเิ ศษดังกล่ำวเนื่องจำกผูป้ ระกอบกำรในประเทศหลำยกลุ่มไม่พอใจที่ประเทศกำลังพัฒนำขนำด
ใหญ่ เช่น จีน อินเดีย บรำซิล อำร์เจนตินำ และประเทศอำเซียนบำงประเทศ ยังคงได้รบั GSP แม้ว่ำจะมี
ระดับกำรพัฒนำทีส่ ูงขึน้ มำกแล้ว และมีกำรส่งออกมำยังสหภำพยุโรปเป็ นมูลค่ำสูง ในขณะที่กลุ่ม NGO ก็
สนับสนุ นให้ทบทวนเพื่อให้ GSP เป็ นเครื่องมือเพื่อสนับสนุ นกำรพัฒนำ (development tool) ของประเทศ
กำลังพัฒนำและพัฒนำน้อยทีส่ ุดทีม่ ปี ระสิทธิภำพมำกกว่ำเดิม
ดังนัน้ ตัง้ แต่ปี 2553 เป็ นต้นมำ สหภำพยุโรปได้มกี ำรดำเนินกำรปรับเงื่อนไขของโครงกำร GSP
ใหม่ โดยเน้ นให้ควำมสำคัญกับประเทศที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือมำกที่สุด (countries most in need)
เนื่องจำกกระบวนกำรภำยในของสหภำพยุโรปใช้เวลำนำน จึงได้มกี ำรประกำศขยำยอำยุโครงกำร GSP เดิม
ทีห่ มดอำยุในปี 2554 ให้คงใช้ไปจนถึงปลำยปี 2556 เพื่อมิให้มกี ำรขำดตอน กำรดำเนินกำรแก้ไข GSP ได้ม ี
ขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง จนกระทังในวั
่ นที่ 13 มิถุนำยน 2555 รัฐสภำยุโรปก็ได้ให้ควำมเห็นชอบต่อโครงกำร GSP
ใหม่ ซึ่งคำดว่ำจะผ่ำนเป็ นกฎหมำยในช่วงปลำยปี 2555 นี้ ส่วนเงื่อนไขกำรคัดเลือกประเทศที่ได้รบั สิทธิ
รวมทัง้ อัตรำภำษีใหม่ จะมีผลในวันที่ 1 มกรำคม 2557 ต่อจำกโครงกำรเดิม
2. โครงการ GSP ใหม่ของสหภาพยุโรป
ภำยใต้เงือ่ นไขใหม่ สหภำพยุโรปจะยังคงให้ GSP แก่ประเทศ 3 ระดับเช่นเดิม (GSP, GSP+, EBA)
แต่ได้กำหนดคุณสมบัติของประเทศที่รบั สิ ทธิ พิเศษทำงภำษี ดังนี้
 ต้องไม่เป็นประเทศทีธ่ นำคำรโลกจัดให้อยูใ่ นกลุ่มทีม่ รี ำยได้สูง (high-income) หรือประเทศทีม่ รี ำยได้
ปำนกลำงค่อนข้ำงสูง (upper-middle income) เป็ นเวลำต่อเนื่องกัน 3 ปี ก่อนกำรพิจำรณำจัดทำ
บัญชีประเทศที่รบั สิทธิพเิ ศษทำงภำษี ทัง้ นี้ ตำมคำนิยำมของธนำคำรโลก ประเทศที่ จะผ่ำนเกณฑ์
กำรพิจำรณำทำงรำยได้ดงั กล่ำว จะต้องมีรำยได้ประชำชำติต่อจำนวนประชำกร (GNI per capita)
ไม่เกินไปกว่ำ 3,975 เหรียญสหรัฐฯ หรือ
 ไม่ได้รบั ประโยชน์จำกควำมตกลงว่ ำด้วยกำรเข้ำสู่ตลำดที่เป็ นพิเศษกับ EU เช่น ประเทศที่ม ี FTA
กับ EU เป็นต้น
ทัง้ นี้ คณะกรรมำธิกำรยุโรปจะทบทวนบัญชีประเทศทีส่ ำมำรถรับสิทธิ GSP เป็ นประจำทุกวันที่ 1
มกรำคม ของทุกปี
สาหรับรูปแบบการลดภาษี เพื่อเป็ นสิ ทธิ พิเศษ ยังคงใช้รปู แบบกำรลดภำษีตำมระบบ GSP ฉบับปี
2551 โดยสรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้
 สินค้ำทีม่ ใิ ช่สนิ ค้ำอ่อนไหว (non-sensitive) จะลดเป็นศูนย์

3
 สินค้ำอ่อนไหว (sensitive) ทีม่ ภี ำษีตำมรำคำ (ad valorem duty) จะลดลง 3.5% จำกอัตรำภำษี
MFN สินค้ำอ่อนไหวกลุ่มสิง่ ทอและเครื่องนุ่ งห่มจะลดลง 20% จำกอัตรำ MFN (กำรลดดังกล่ำว จะ
ลดเป็น percentage point จำกอัตรำเดิม ไม่ใช่ลดลง 3.5% หรือ 20% ตรง ๆ)
 สินค้ำอ่อนไหว (sensitive) ทีม่ ภี ำษีตำมสภำพ (specific duty) จะลดลง 30%
 หำกภำษีตำมรำคำเท่ำกับ 1% หรือน้ อยกว่ำ และภำษีตำมสภำพเท่ำกับ 2 ยูโรหรือน้อยกว่ำ ให้
ยกเว้นภำษี
 กำรนำเข้ำสินค้ำน้ ำตำลภำยใต้ tariff heading 1701 จะต้องขอใบอนุ ญำตนำเข้ำจนถึงวันที่ 30
กันยำยน 2558







สาหรับหลักเกณฑ์การตัดสิ ทธิ GSP สหภำพยุโรปได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ดงั นี้
เมื่อส่วนแบ่งตลำดสินค้ำของประเทศผู้รบั สิทธิ GSP เกิน 17.5% ของมูลค่ำกำรนำเข้ำรวมจำก
ประเทศผูร้ บั สิทธิ GSP ทัวโลก
่
สำหรับสินค้ำกลุ่มสิง่ ทอและเครือ่ งนุ่งห่มจะตัดสิทธิสนิ ค้ำทีม่ สี ่วนแบ่งตลำดเกิน 14.5%
กำรทบทวนกำรตัดสิทธิจะกระทำทุกๆ 3 ปี โดยคำนวณจำกสถิตกิ ำรนำเข้ำช่วง 3 ปี ต่อเนื่องทีผ่ ่ำน
มำ และคำนวณจำกมูลค่ำกำรนำเข้ำสุทธิของสินค้ำแต่ละรำยกำร (line-by-line) ถึงแม้จะเป็ นกำร
นำเข้ำทีไ่ ม่ใช้สทิ ธิ GSP ก็ตำม
ไม่มกี ำรพิจำรณำตัดสิทธิประเทศทีไ่ ด้รบั สิทธิประโยชน์ภำยใต้ GSP+ และ EBA

นอกจำกนี้ สหภำพยุโรปได้ก ำหนดเงื่ อนไขส าหรับการตัด สิ ท ธิ ช วั ่ คราวสำหรับ GSP ทัง้ 3
ประเภทกับสินค้ำทุกรำยกำรหรือบำงรำยกำรจำกประเทศทีม่ กี ำรละเมิด พันธกรณีในอนุ สญ
ั ญำที่ EU กำหนด
อย่ำงรุนแรง เช่น อนุ สญ
ั ญำพันธุฆำต และอนุ สญ
ั ญำแรงงำนบังคับ มีกำรส่งออกสินค้ำที่ผลิตจำกแรงงำน
นักโทษ มีขอ้ บกพร่องในกำรควบคุมกำรผ่ำนแดนหรือกำรส่งออกยำเสพติด หรือไม่ปฏิบตั ิตำมกฎกติกำ
ระหว่ำงประเทศเรื่องกำรต่อต้ำนกำรก่อกำรร้ำยและกำรฟอกเงิน มีกำรค้ำที่ไม่เป็ นธรรมอย่ำงรุนแรง ซึ่ง
รวมถึงกำรจำกัดกำรส่งออกวัตถุดบิ ที่จำเป็ นต่ออุตสำหกรรมของ EU (export restriction) และละเมิด
วัตถุประสงค์ขององค์กำรประมงภูมภิ ำค (Regional Fishery Orgnisations) หรือควำมตกลงว่ำด้วยกำร
บริหำรทรัพยำกรทำงกำรประมงที่ EU เป็นสมำชิก
กฎระเบียบ GSP ใหม่น้ีจะมีผลใช้บงั คับใน 20 วันหลังจำกวันทีต่ ดิ ประกำศใน Official Journal ส่วน
ระบบสิทธิพเิ ศษทำงภำษีทงั ้ 3 ประเภท จะมีผลใช้บงั คับในวันที่ 1 มกรำคม 2557 ดังนัน้ ในระหว่ำงทีร่ ะบบ
สิทธิพเิ ศษฉบับใหม่ยงั ไม่มผี ลบังคับใช้ EU ได้กำหนดให้ใช้ระบบฉบับปี 2551 ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวำคม
2556 (roll-over regulation)
แม้ว่ำกฎระเบียบใหม่จะมีผลใช้บงั คับในปลำยปี 2555 และอัต รำภำษีใ หม่จะมีผ ลใช้ใ นวันที่ 1
มกรำคม 2557 แต่สหภำพยุโรปตระหนักถึงผลกระทบต่อผู้นำเข้ำของตนและผู้ส่งออกของประเทศคู่ค้ำ ที่
อำจจะปรับตัวไม่ทนั ระบบใหม่ และทำให้กำรค้ำขำดควำมแน่ นอน ทำงคณะกรรมำธิกำร (Commission) ทีจ่ ะ
เป็ นผูป้ ฏิบตั ติ ำมระเบียบใหม่ GSP จึงได้กำหนดเงื่อนไขเพิม่ เติมว่ำ ในปี 2556 จะไม่มีการตัดสิ ทธิ GSP
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เป็ นรายสิ นค้า (no product graduation in 2013) เพื่อคงเสถียรภำพของกำรค้ำขำยไว้ ไม่ให้เกิดกำร
ั ่ ว่ น แต่จะเริม่ กำรตัดสิทธิรำยสินค้ำและรำยประเทศพร้อมกันในวันที่ 1 มกรำคม 2557 เป็ นต้นไป โดยใช้
ปนป
เงือ่ นไขกำรพิจำรณำตำมทีป่ รำกฏในระเบียบใหม่
อย่ำงไรก็ตำม เพื่อให้ระบบใหม่สำมำรถปฏิบตั ไิ ด้ในวันที่ 1 มกรำคม 2557 คณะกรรมำธิกำรฯ จะเริม่
กำรพิจำรณำสำหรับกำรตัดสิทธิเป็ นรำยสินค้ำในปี 2556 โดยใช้ตวั เลขนำเข้ำของปี 2552-54 เป็ นปีฐำนใน
กำรคำนวณกำรตัดสิทธิรำยสินค้ำทีจ่ ะมีผลในวันที่ 1 มกรำคำ 2557
นอกจำกนี้ อีกมำตรกำรที่จะช่วยบรรเทำผลกระทบต่อผู้นำเข้ำและผู้ส่งออกคือ ประเทศที่ ถกู ตัด
สิ ทธิ ทงั ้ ประเทศ (country graduation) นัน้ จะมีระยะเวลาปรับตัว 1 ปี เพื่อรองรับอัตรำภำษีใหม่ เช่น
หำกประเทศหนึ่งถูกประกำศตัดสิทธิทงั ้ ประเทศในวันที่ 1 มกรำคม 2557 ก็จะไปเสียภำษีทอ่ี ตั รำ MFN ใน
วันที่ 1 มกรำคม 2558 เป็นต้น
3. ผลกระทบของ GSP สหภาพยุโรปใหม่ต่อการส่งออกของไทย
ประเทศไทยมีกำรส่งออกไปสหภำพยุโรปประมำณ 10% ของกำรส่งออกรวมทัง้ หมด โดยในปี 2554
มูลค่ำกำรส่งออกของไทยไปสหภำพยุโรปมีมูลค่ำ 24,157 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ในจำนวนดังกล่ำว เป็ นกำร
ส่งออกสินค้ำทีไ่ ทยได้รบั GSP 13,932 ล้ำนเหรียญฯ แต่มกี ำรใช้สทิ ธิเพียง 9,321 ล้ำนเหรียญฯ คิดเป็ นอัตรำ
กำรใช้สทิ ธิประโยชน์ (Utilisation Rate) ประมำณ 67%
ตารางที่ 1 การใช้สิทธิ GSP ของการส่งออกไทยไปสหภาพยุโรป
รายการ
2009
มูลค่ำกำรส่งออกของรำยกำรสินค้ำทีไ่ ด้รบั GSP
11,306.83
มูลค่ำกำรส่งออกภำยใต้สทิ ธิ GSP
6,654.52
สัดส่วนกำรใช้สทิ ธิ GSP (%)
58.85
ทีม่ ำ : กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ
ตารางที่ 2 สิ นค้าสาคัญที่ใช้สิทธิ GSP

หน่วย: ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ
2010
2011
13,180.29
13,932.46
7,824.39
9,321.26
59.36
66.90

หน่วย : ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ

พิ กดั สิ นค้า

อัตราภาษี
อัตราภาษี
Conventional Rate
GSP Rate (%)
(%)

มูลค่าการส่งออก
ภายใต้ GSP 2009

มูลค่าการส่งออก
ภายใต้ GSP 2010

มูลค่าการส่งออก
ภายใต้ GSP 2011

ยำนยนต์ขนส่ง
ถุงมือยำง
เครือ่ งปรับอำกำศ
เลนส์แว่นตำ
ยำงนอกรถยนต์
กุง้ สด/แช่แข็ง
ของปรุงแต่งจำกกุง้

10
2.7
2.7
2.9
4.5
12
20

250.18
173.70
195.02
284.36
120.79
172.05
192.97

425.85
233.25
218.08
329.71
175.87
242.29
225.17

595.70
408.92
342.94
320.71
270.05
258.70
256.63

6.5
0
0
0
0
4.2
7

5
สับปะรด
25.6
รองเท้ำ
8
ปลำหมึกแช่แข็ง
20
ทีม่ ำ : กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ

0
4.5
7

150.32
119.25
110.56

133.47
167.78
111.16

234.83
189.11
136.28

สินค้ำสำคัญทีม่ กี ำรใช้สทิ ธิ GSP มีทงั ้ สินค้ำเกษตร (สับปะรด) สินค้ำประมง (กุ้งสด/แช่แข็ง ของปรุง
แต่งจำกกุ้ง ปลำหมึกแช่แข็ง) และสินค้ำอุตสำหกรรม (ยำนยนต์ขนส่ง ถุงมือยำง เครื่องปรับอำกำศชนิดติด
ผนัง/หน้ำต่ำง เลนส์แว่นตำ ยำงนอกรถยนต์ รองเท้ำ)
สำนักงำนพำณิชย์ฯ ในต่ำงประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์ และคณะผูแ้ ทนถำวรไทยประจำองค์กำรกำรค้ำ
โลก ได้ร่วมกันศึกษำผลกระทบของกำรให้ GSP ของสหภำพยุโรปต่อกำรส่งออกของไทย พบว่ำจะส่งผล
สำคัญต่อกำรส่งออกของไทยเป็ น 2 ช่วง คือ (1) ช่วงปี 2557 ซึง่ อำจมีสนิ ค้ำของไทยทีถ่ ูกตัดสิทธิ GSP บำง
รำยกำร และ (2) ช่วงปี 2558 เป็นต้นไป ซึง่ ตำมเงือ่ นไขใหม่นนั ้ อำจทำให้ไทยถูกตัด GSP ทัง้ ประเทศในทุก
รำยกำรสินค้ำ
3.1 ช่วงที่ 1 (1 มกรำคม – 31 ธันวำคม 2557) : เมื่อพิจำรณำจำกมูลค่ำที่ EU นำเข้ำจำกไทย เฉลีย่
ปี 2552-2554 (ปี ท่สี หภำพยุโรปจะใช้เ ป็ นฐำนกำรค ำนวณ) จะมีส ินค้ำที่ไทยมีส่ว นแบ่งตลำดเกินระดับที่
กำหนด จำนวน 50 รำยกำร (ที่พกิ ดั ศุลกำกร 6 หลัก) เช่น ผลิ ตภัณฑ์จากเนื้ อสัตว์ กล้วยไม้ มะละกอ
น้ า ตาล ผลิ ตภั ณ ฑ์ ป ระมงแปรรู ป อาหารส าเร็ จ รู ป ผลไม้ ก ระป๋ อง อาหารสั ต ว์ แป้ ง ยาง
รถจักรยานยนต์ ผ้าผืน เครื่องนุ่งห่ ม อุปกรณ์ ไฟฟ้ า สิ นค้าอิ เล็กทรอนิ กส์ ยานยนต์ และชิ้ นส่ วนยาน
ยนต์ สินค้ำทัง้ 50 รำยกำรมีมลู ค่ำกำรส่งออกเฉลีย่ 3 ปี (2552-2554) ไปยัง EU รวมทัง้ สิน้ เท่ำกับ 3,187.67
ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็นสัดส่วน 4.76% ของมูลค่ำกำรส่งออกรวมไปยัง EU (เฉลีย่ 3 ปี ) ผูส้ ่งออกไทย
มีกำรใช้สทิ ธิ GSP ในสินค้ำทัง้ 50 รำยกำร เฉลี่ย 39.37% โดยมี Margin of Preference เฉลีย่ เท่ำกับ
3.64% ดังนัน้ หำกมีกำรตัดสิทธิ GSP ต่อสินค้ำกลุ่มดังกล่ำวในปี 2557 จะก่อให้เกิดผลกระทบเป็ นมูลค่ำ
เท่ำกับ 77.86 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ
3.2 ช่วงที่ 2 (1 มกรำคม 2558 เป็ นต้นไป) : ตำมเงื่อนไขใหม่ทก่ี ำหนดว่ำประเทศในกลุ่ม UpperMiddle Income Level เป็นเวลำต่อเนื่องกัน 3 ปีจะไม่มสี ทิ ธิได้รบั GSP แล้วนัน้ ประเทศไทยก็อยู่ในข่ำยทีจ่ ะ
ถูกตัดสิทธิดว้ ย เนื่องจำกไทยมีรำยได้เกิน 3,975 เหรียญสหรัฐฯ ตัง้ แต่ปี 2553 เป็ นต้นมำ โดยอยู่ท่ี 4,150
เหรียญฯ ดังนัน้ เมื่อถึงปี 2557 ทีเ่ งื่อนไขใหม่มผี ลก็คำดว่ำไทยจะถูกประกาศตัดสิ ทธิ หรือ graduate ทัง้
ประเทศ โดยจะมีผลในวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป (คือต้องเสียภำษี MFN)
สินค้ำทีจ่ ะได้รบั ผลกระทบจำกกำรถูกตัด GSP ในปี 2558 ได้แก่ สินค้ำทีค่ งเหลือจำกกำรตัดสิทธิใน
ปี 2557 และไทยมีกำรส่งออกไปยัง EU รวมทัง้ สิ้น 723 รำยกำร โดยมีมูลค่ำกำรส่งออกเฉลี่ย 3 ปี (25522554) ไปยัง EU เท่ำกับ 6,650.06 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็ นสัด ส่วน 9.93% ของมูลค่ำกำรส่งออกรวม
ไปยัง EU (เฉลี่ย 3 ปี ) โดยสินค้ำที่สำคัญ ได้แก่ กุ้ง จักรยาน รองเท้ า รถจักรยานยนต์ ปลาหมึก เม็ด
พลาสติ ก เครื่องนุ่ งห่ ม มอเตอร์ไฟฟ้ า บอลแบริ่ ง น้ ามันปาล์มดิ บ ล้อรถยนต์ ทูน่ากระป๋อง เป็ นต้น
ทัง้ นี้ ผูส้ ่งออกไทยมีกำรใช้สทิ ธิ GSP ในสินค้ำทัง้ 723 รำยกำร เฉลีย่ 19.92% โดยมี Margin of Preference
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เฉลีย่ เท่ำกับ 2.79% ดังนัน้ กำรตัดสิทธิ GSP สำหรับสินค้ำทีเ่ หลือของไทยในปี 2558 จะก่อให้เกิดผลกระทบ
เป็นมูลค่ำเท่ำกับ 64.08 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ
ทัง้ นี้ เมื่อพิจำรณำจำกขนำด (scope) ของผลกระทบทีอ่ ำจเกิดขึน้ จำกกำรถูกตัด GSP ของไทย จะ
เห็นว่ำผลรวมของรายการสิ นค้าที่ จะถูกตัด GSP ในทัง้ ปี 2557 และ 2558 มีสดั ส่วนสูงถึง 14.7% ของ
มูลค่ำกำรนำเข้ำจำกไทยทัง้ หมด แต่เมื่อ พิ จารณาจากระดับของความรุนแรง (magnitude) โดยคานึ งถึง
ระดับการใช้ สิทธิ และ margin of preference ที่ ไม่สูงมากนัก จึงเป็ นสัดส่วนเพียง 1.4% ของมูลค่ำกำร
ส่งออกรวมในสินค้ำที่ได้รบั ผลกระทบทัง้ หมด ดังนัน้ จึงอำจสรุปได้ว่ำผลกระทบจำกกำรถูกตัด GSP ใน
ภำพรวมต่อระบบเศรษฐกิจไทย อำจมีไม่มำกนัก อย่ำงไรก็ดี ข้อสรุปดังกล่ำวเป็ นเพียงกำรวิเครำะห์จำกเชิง
static โดยไม่ได้คำนึงถึงมุมมองเชิง dynamic โดยเฉพำะในกรณีท่สี นิ ค้ำส่งออกของไทยต้องประสบกับ
สภำวะกำรแข่งขันในตลำด EU ทีร่ นุ แรงยิง่ ขึน้ เมือ่ ต้องส่งออกโดยไม่มสี ทิ ธิพเิ ศษทำงภำษี (MFN exports)
ทัง้ นี้ เนื่องจำกประเทศคู่แข่งขันสำคัญของไทยยังคงสำมำรถรับสิทธิ GSP ได้ในปี 2558 ต่อไป จึง
อำจมีแนวโน้มทีผ่ นู้ ำเข้ำของสหภำพฯ จะหันไปนาเข้าสิ นค้าจากประเทศคู่แข่งแทนการนาเข้าสิ นค้าจาก
ไทย (trade diversion effect) ซึง่ ผลกระทบจำก trade diversion ดังกล่ำว สำมำรถประเมินเป็ นมูลค่ำเท่ำกับ
938 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็ นสัดส่วน 3.85% ของกำรนำเข้ำจำกไทยทัง้ หมด โดยประเทศคู่แข่งที่ มี
แนวโน้ มจะก่อให้ เกิ ดการเบี่ยงเบนทางการค้ ามากที่ สุด ได้แก่ อิ นเดีย เวียดนาม อิ นโดนี เซี ย ยูเครน
และฟิ ลิ ปปิ นส์ ตามลาดับ
สำหรับรำยกำรสินค้ำทีอ่ ำจได้รบั ผลกระทบ โปรดดูรำยละเอียดจำกเอกสำรศึกษำ “ผลกระทบของกำร
ปฏิรปู ระบบ GSP ของสหภำพยุโรปต่อกำรส่งออกของไทย” โดยคณะผูแ้ ทนถำวรไทยประจำองค์กำรกำรค้ำ
โลก (เอกสำรแนบ)
4. นัยต่อการค้าและการลงทุนของไทย
4.1 ผลกระทบในระยะกลำงและระยะยำว
ในสภำวะปจั จุบนั ที่ประเทศในสหภำพยุโ รปกำลังประสบภำวะวิกฤติก ำรเงินและเศรษฐกิจ ทำให้
ตลำดสหภำพฯ มีควำมอ่อนไหวต่อรำคำสินค้ำมำกกว่ำทีผ่ ่ำนมำ (price sensitive) ดังนัน้ หำกในปี 2557 มี
สินค้ำบำงรำยกำรที่เข้ำข่ำยถูกตัดสิทธิ ก็อำจจะมีผู้นำเข้ำชะลอกำรสังซื
่ ้อของตัง้ แต่ปี 2556 เพรำะไทยต้อง
เสียภำษีเพิม่ จำกอัตรำ GSP เดิมไปเป็ นอัตรำ MFN รวมทัง้ มีค่แู ข่งที่ผลิตสินค้ำใกล้เคียงกันทีย่ งั คงได้รบั
GSP หรือ EBA ต่อไป ซึง่ จะเป็นกำรซ้ำเติมผูป้ ระกอบกำรไทยเพิม่ ขึน้
4.2 กำรเปลีย่ นแปลงสภำพกำรแข่งขันในตลำดสหภำพยุโรป
กำรเปลีย่ นแปลง GSP ใหม่ จะทำให้สภำพกำรแข่งขันในสหภำพยุโรปเปลีย่ นไปในระยะยำว ดังจะ
เห็นได้จำกภำยใต้โครงกำร GSP เดิม มีประเทศทีไ่ ด้รบั สิทธิในรูปแบบต่ำง ๆ รวม 176 ประเทศ แต่ภำยใต้
เงื่อนไขใหม่จะเหลือเพียง 80 ประเทศโดยประเทศทีเ่ ข้ำข่ำยจะถูกตัด GSP ด้วยนอกจำกไทย เช่น บรำซิล
จีน มำเลเซีย รัสเซีย ซำอุ ดอิ ำเรเบีย ในขณะที่อินเดีย อินโดนีเซีย เวียดนำม จะยังคงได้ GSP ต่ อไป
ฟิ ลปิ ปิ นส์อยู่ในข่ำยที่อำจได้รบั GSP+ ส่วนกัมพูชำและลำว จะได้รบั สิทธิประเภท EBA คือ Duty-FreeQuota-Free สำหรับพม่ำนัน้ ถูกตัดสิทธิ EBA มำนำนหลำยปี แต่เมื่อวันที่ 15 มิถุนำยน สหภำพยุโรปได้
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ประกำศว่ำ ก ำลังทบทวนที่จ ะคืนสิท ธิใ ห้พม่ำ ซึ่งหำกผ่ ำ นกำรพิจำรณำ พม่ำก็จ ะอยู่ใ นกลุ่ ม ได้ร บั EBA
เนื่องจำกเป็นประเทศพัฒนำน้อยทีส่ ุด (LDCs)
กำรที่ประเทศคู่แ ข่งทำงกำรค้ำ ของไทยบำงประเทศถู กตัดสิท ธิ เช่ น จีน บรำซิล ในขณะที่บ ำง
ประเทศ เช่น เวียดนำม จะยังคงได้อยูน่ นั ้ จะส่งผลต่อกำรส่งออกของไทยไปสหภำพยุโรปในอนำคต
4.3 นัยต่อกำรลงทุนในไทยและในอำเซียน
กำรศึกษำผลกระทบต่อกำรตัดสินใจของนักลงทุนในไทยและอำเซียนในชัน้ นี้ ยังไม่ได้ดำเนินกำร แต่
กำรลงทุนของผูป้ ระกอบกำรชำวไทยหรือต่ำงชำติในอุตสำหกรรมที่มกี ำรส่งออกไปยังสหภำพยุโรปเป็ นหลัก
และกำรลงทุนของนักลงทุนยุโรปในประเทศต่ำง ๆ อำจจะให้นำหนักต่อกำรเปลีย่ นแปลงกลุ่มประเทศทีไ่ ด้รบั
GSP มำกขึน้ เช่น นักลงทุนไทยที่อยู่ในอุตสำหกรรมที่พ่งึ ตลำดยุโรปมำก อำจจะต้องพิจำรณำขยำยกำร
ลงทุนในประเทศทีย่ งั คงได้รบั GSP หรือ EBA เพิม่ เติม เพื่อลดต้นทุนกำรส่งออก
4.4 ข้อคิดเห็นต่อแนวทำงกำรแก้ไขปญั หำ
กำรแก้ไขปญั หำในระยะยำวนัน้ ทำงหนึ่งทีท่ ำได้คอื การเปิ ดเจรจา FTA กับสหภาพยุโรปโดยเร็ว
และพยายามให้ความตกลงสามารถมีผลใช้บงั คับได้ก่อนปี 2558 โดยหำกสำมำรถเจรจำให้ได้ภำษีสนิ ค้ำ
แต่ละรำยกำรทีต่ ่ำกว่ำอัตรำ GSP ได้กย็ งิ่ เป็ นกำรดี และเป็ นกำรแก้ปญั หำกำรถูกตัด GSP ได้อย่ำงถำวร
อีกแนวทำงหนึ่งคือ การเพิ่ มการลงทุนในต่ างประเทศ โดยเฉพำะในประเทศอำเซียนที่ยงั ได้รบั
GSP หรือ EBA แต่ทำงเลือกนี้กอ็ ำจทำง่ำยได้เฉพำะอุตสำหกรรมขนำดใหญ่เท่ำนัน้ แต่อำจเป็ นทำงเลือกที่
ปฏิบตั ไิ ด้ยำกสำหรับ SMEs เว้นแต่จะได้รบั กำรช่วยเหลือจำกรัฐให้มกี ำรรวมตัวกัน
ทัง้ นี้ หำกจะใช้ประโยชน์ GSP หรือ EBA ต้องออกไปลงทุนเพื่อผลิตสินค้ำในประเทศเหล่ำนี้ เท่ำนัน้
ไม่สำมำรถใช้วธิ ขี นย้ำยสินค้ำข้ำมพรมแดนในกรอบอำเซียนได้ เพรำะสหภำพยุโรปมีกฎแหล่งกำเนิดสินค้ำ
(Rules of Origin) สำหรับสินค้ำภำยใต้ GSP ทีเ่ ข้มงวด และไม่อนุ ญำตให้มกี ำรนำ content จำกประเทศทีไ่ ม่
มีสทิ ธิรบั GSP แล้วมำรวมในกำรคำนวณแหล่งกำเนิดได้
ในระหว่ำงที่สหภำพยุโรปยังไม่ใช้บงั คับอัตรำภำษีใหม่น้ี ผูป้ ระกอบกำรไทยควรหำแนวทำงกลยุทธ์
ปรับตัวรองรับ โดยกำรเพิม่ มูลค่ำและคุณภำพให้แก่สนิ ค้ำไทย เพื่อจะได้ไม่ตอ้ งพึง่ พำ GSP ตลอดไป
5. บทสรุป
กำรกำหนดเงือ่ นไข GSP ใหม่ของสหภำพยุโรป จะส่งผลกระทบต่อกำรส่งออกของไทยในระยะกลำง
และระยะยำว โดยมีแนวโน้วทีจ่ ะกระทบกลุ่มสินค้ำทีม่ อี ตั รำกำรใช้ GSP สูง เช่น สินค้ำอุตสำหกรรมบำงกลุ่ม
หรือมีควำมแตกต่ำงระหว่ำงอัตรำ GSP กับอัตรำ MFN มำก เช่น กุ้งสด/แช่แข็ง ซึง่ รัฐบำลควรเร่งหำวิธ ี
ป้องกันหรือลดผลกระทบ
ในระยะยำว GSP จะทำให้เกิดกำรเปลีย่ นแปลงสภำพกำรแข่งขันในตลำดสหภำพยุโรป รวมทัง้ อำจมี
นัยสำคัญต่อกำรตัดสินใจของนักลงทุนและผู้ประกอบกำรทัง้ ของไทยและต่ำงชำติในอุตสำหกรรมที่มกี ำร
ส่ ง ออกไปตลำดสหภำพยุ โ รปมำก ดัง นั น้ รัฐ บำลจึง ควรค ำนึ ง ถึง ควำมเปลี่ย นแปลงครัง้ นี้ แ ละน ำไป
ประกอบกำรตัดสินใจกำรกำหนดนโยบำยและกลยุทธ์ทำงกำรค้ำกำรลงทุนของประเทศไทยในอนำคตด้วย
สำนักงำนพำณิชย์ในต่ำงประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์ 9 กรกฎำคม 2555
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