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สวัสดีครับท่านผู้อา่ นทุกท่าน เริ มต้ นปี ก็มีเรื องกังวลกันเกียวกับการส่งออกแล้ วคือ เรื องทีคณะกรรมาธิการ
ยุโรปออกระเบียบฉบับหนึงเมือวันที 31 ธันวาคม 2556 เพือปรับปรุ งรายชือประเทศทีได้ รับสิทธิพิเศษทางภาษี
ศุลกากรเป็ นการทัว ไป หรื อทีเรี ยกกันสันๆ
2 ว่า GSP ซึง ระบุประเทศทีถูกตัดสิทธิ GSP รวม 4 ประเทศ คือ ไทย จีน
เอกวาดอร์ และมัลดีฟส์ และต้ องเสียภาษี นําเข้ าในอัตราปกติ ซึง ในความเป็ นจริ งแล้ วเราก็ทราบกันล่วงหน้ ามาเป็ น
เวลานานพอสมควรแล้ วว่าไทยจะถูกตัดสิทธิ GSP ทังหมดในวั
2
นที 1 มกราคม 2558
หากถามว่า ทําไมสหภาพยุโรป (EU) ถึงตัดสิทธิสินค้ าจากประเทศไทย เหตุผลง่ายๆ ก็เพราะว่า ไทยรวยขึ 2น
กว่าในอดี ต ถูก จัด อัน ดับ ตามนิ ย ามของธนาคารโลกให้ อ ยู่ใ นกลุ่ม ประเทศที มี ร ายได้ ป านกลางถึง ค่อ นข้ างสูง
(Upper-Middle Income Countries) เป็ นเวลา 3 ปี ติดต่อกัน (ปี 2553-2555) ซึงตามเกณฑ์ ของธนาคารโลก
ประเทศทีได้ รับสิทธิจะต้ องมีรายได้ ประชาชาติตอ่ จํานวนประชากรไม่เกิน 3,975 ดอลลาร์ สหรัฐ รวมทังมี
2 การพัฒนา
ระดับหนึงจึงน่าจะมีความสามารถในการแข่งขันมากพอ และท่านผู้อ่านทราบหรื อไม่ว่าเมือปี ทีผ่านมาไทยถูกตัด
สิทธิเป็ นรายสินค้ า (Product Graduation) แล้ วในสินค้ าทีมีส่วนแบ่งการตลาดเกินร้ อยละ 17.5 ของมูลค่าการ
นําเข้ ารวมจากประเทศทีได้ รับสิทธิ GSP หรื อร้ อยละ14.5 สําหรับกลุ่มสินค้ าสิงทอและเครื องนุ่งห่ม ฉะนันในวั
2 นนี 2
การขอสิทธิ GSP คืนมาคงเป็ นไปได้ ยาก ผู้ประกอบการจึงต้ องปรับตัวทังในด้
2 านการผลิตและการตลาดเพือรองรับ
สถานการณ์ทีเปลียนไปและผลกระทบทีอาจเกิดขึ 2นกับธุรกิจ
เรามาทําความรู้ จกั ว่า GSP คืออะไรกันก่อน GSP มาจากคําว่า Generalised Scheme of Preferences
เป็ นสิทธิ พิเศษทางภาษี ศุลกากรเป็ นการทัวไปทีประเทศทีพัฒนาแล้ วให้ กับสินค้ าทีผลิตในประเทศทีกําลังพัฒนา
โดยลดหรื อยกเว้ นภาษี ขาเข้ าแก่สินค้ าทีอยู่ในกลุ่มได้ รับสิทธิ เป็ นการให้ ฝ่ายเดียวโดยทีประเทศผู้ให้ สิทธิไม่ได้ หวัง
ผลตอบแทน จึงสามารถกําหนดอัตราการลดหรื อยกเว้ นภาษี รวมทังระงั
2 บและยกเลิกสิทธิ พิเศษได้ หากประเทศที
ได้ รับสิทธิไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ ดังนันเราต้
2
องตระหนักว่า GSP จึงไม่ ใช่ สิทธิพเิ ศษถาวร
เรื องต่อมาคือ ผลกระทบจากการถูกตัดสิทธิ GSP ครัง2 นี 2 ในภาพรวมนันจะมี
2
สินค้ าถึง 6,200 รายการได้ รับ
ผลกระทบ โดยจะทําให้ ไทยสูญเสียความสามารถในการแข่งขันด้ านราคาเมือเปรี ยบเทียบกับประเทศคู่แข่งทียัง
ได้ รับสิทธิอยู่ GSP เนืองจากยังเป็ นประเทศทีมีรายได้ เฉลียต่อหัวในระดับตํา (Low-income countries) และรายได้
เฉลียต่อหัวระดับปานกลางค่อนข้ างตํา (Lower-middle income countries) เช่น อินเดีย เวียดนาม อินโดนีเซีย และ
ฟิ ลิปปิ นส์ และกลุ่มประเทศทีมีระดับรายได้ เฉลียต่อหัวขนาดปานกลางค่อนข้ างสูง (Upper-middle income countries)
แต่มีการเจรจาข้ อตกลงเขตการค้ าเสรี (FTA) เพือให้ ได้ รับสิทธิ ทางภาษี ในอัตราทีตํากว่า เช่น มาเลเซีย เม็กซิโก

บราซิล แอฟริ กาใต้ และอาร์ เจนตินา แต่ผลกระทบนัน2 ก็จะแตกต่างกันไปในแต่ประเภทของสินค้ า ขึน2 อยู่กับระดับ
การพึง พาตลาด EU ส่วนต่างระหว่างอัตราภาษี ทีได้ รับสิทธิพิเศษกับอัตราภาษี ปกติ และการพึงพิงสิทธิพิเศษ GSP
ในอดีต เช่น ปลาหมึกแช่เย็นแช่แข็ง ถุงมือยางทีไม่ใช้ ทางการแพทย์ ยางนอกรถจักรยานยนต์ อาจได้ รับผลกระทบ
มากกว่ากุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง นํ 2ามันปาล์ม เครื องปรั บอากาศ เป็ นต้ น ซึง การถูกตัดสิทธิ GSP ไทยอาจจะสูญเสีย
รายได้ จากการถูกแย่งตลาด คิดเป็ นมูลค่าหลายพันล้ านดอลลาร์ สหรัฐ
GSP จึงเป็ นประเด็นท้ าทายสําคัญสําหรับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจ SMEs ทีเคยใช้ สิทธิ GSP
ในการส่งออกไป EU อาจจะได้ รับกระทบมากในปี 2558 จึงต้ องปรับตัวเพือลดผลกระทบจากการถูก EU ตัด GSP
และช่วยเพิ มความสามารถในการแข่งขันโดยมุ่งเน้ นเพิมประสิทธิ ภาพการผลิต ลดต้ นทุน สร้ างมูลค่าเพิมให้ กับ
สินค้ าโดยการใช้ นวัตกรรมมากขึน2 รวมถึงหาตลาดส่งออกใหม่ทีมีศกั ยภาพมากขึน2 นอกจากนี 2 ผู้ประกอบการทีมี
ศักยภาพควรพิจารณาลงทุนย้ ายฐานการผลิตไปยังประเทศในกลุ่ม CLMV ทียงั คงได้ สิทธิ GSP จาก EU เพือใช้ เป็ น
ฐานผลิตเพื อการส่งออกไปยัง EU เช่น ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื องนุ่งห่มได้ ย้ายโรงงานไปยังประเทศ
เวียดนาม กัมพูชา และ สปป.ลาว ทียังคงได้ รับสิทธิ GSP มาหลายปี แล้ ว นอกจากนี 2 ยังได้ ประโยชน์ในด้ านต้ นทุน
แรงงานทีตํากว่าในไทยอีกด้ วย
หากมองสิทธิประโยชน์ด้านภาษี ในประเทศผู้นําเข้ าเป็ นปั จจัยในการขยายตลาด นอกจาก GSP แล้ วท่าน
ควรพิจารณาใช้ ประโยชน์จาก FTA ซึง หมายถึงเขตการค้ าเสรี หรื อข้ อตกลงทางการค้ าเสรี นัน คือ ประเทศสอง
ประเทศ หรื อหลายประเทศจะรวมกลุ่มกันเพือทําการลดภาษี ศุลกากรระหว่างกันให้ เหลือน้ อยทีสุดหรื อเป็ นศูนย์
และใช้ อัตราภาษี ทีสูงกับประเทศนอกกลุ่ม โดยปั จจุบันมี FTA ที ไทยได้ ลงนามและมีผลบังคับใช้ แล้ วหลายเขต
การค้ า เช่น ในกลุม่ อาเซียน (ASEAN) หรื อระหว่างอาเซียน-จีน ไทย-อินเดีย ไทย-ออสเตรเลีย ไทย-นิวซีแลนด์ และ
ไทย-ญีปุ่น (JTEPA) และอยู่ในระหว่างการดําเนินการอีกหลายแห่ง เช่น ระหว่างไทย-BIMSTEC อาเซียน-อินเดีย
ไทย-สหรัฐฯ และไทย-เปรู รวมทังไทย-EU
2
อาจทําให้ ธุรกิจของท่านไม่ต้องกังวลทีจะต้ องพึง พาตลาด EU อีกต่อไป

