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1. สถานการณ์ Brexit 

ข้อสรุปผลเจรจาการถอนตัวของสหราชอาณาจักรออกจากสหภาพยุโรป หรือ Brexit จะมีขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 29 
มีนาคม 2019 โดยหลายฝ่ายคาดการณ์ผลเจรจามีแนวโน้มเป็นไปในลักษณะ No Deal ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น จะท าให้สหราช
อาณาจักรมีสถานะเป็นประเทศท่ี 3 และอยู่นอกสหภาพศุลกากร บริษัทผู้ประกอบการจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่ท า
การค้ากับสหราชอาณาจักรจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบการค้า WTO และจะได้รับผลกระทบจากเง่ือนไขการค้าที่เปลี่ยนแปลงไป 
ทั้งเรื่องอัตราภาษีและความเข้มงวดด้านเอกสารที่เพ่ิมขึ้น 

ทั้งนี้ สหราชอาณาจักรมีความสัมพันธ์ทางการค้ากับเนเธอร์แลนด์มาช้านานและเป็นคู่ค้าส่งออกอันดับ 2 ของเนเธอร์แลนด์ 
จากสถิติปี 2015 เนเธอร์แลนด์ส่งออกสินค้าไปยังสหราชอาณาจักรรวม 38 พันล้านยูโร และมีการลงทุนในสหราชอาณาจักร 
177 พันล้านยูโร รวมการจ้างงานกว่า 200,000 ต าแหน่ง ผลกระทบที่เกิดจาก No Deal Brexit จะท าให้ภาคธุรกิจส่งออก
สินค้าและบริการไปยังสหราชอาณาจักรมีค่าใช้จ่ายและความยุ่งยากมากยิ่งขึ้น โดยภาคธุรกิจดัชต์ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ
อย่างมาก ได้แก่ ธุรกิจส่งออกดอกไม้ ธุรกิจส่งออกและแปรรูปอาหาร/เนื้อสัตว์ บริการขนส่ง ferry ธุรกิจอุตสาหกรรมเคมี 
พลาสติกและยาง อุตสาหกรรมเครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ และ อุตสาหกรรมเหล็กและแร่ธาตุ โดย
คาดการณ์ว่าจะสร้างผลกระทบระยะยาวคิดเป็นมูลค่า 25 - 35 พันล้านยูโร หรือร้อยละ 3.5  4.25 ของ GDP 

 

2. พิธีการศุลกากรและผลกระทบจาก No Deal Brexit  

ในปี 2017 การส่งออกจากเนเธอร์แลนด์ไปยังสหราชอาณาจักรมีมูลค่ารวม 3.7 พันล้านยูโร สินค้าส่งออกส าคัญตามมูลค่า
สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ (3.45 พันล้านยูโร) น้ ามันดิบและผลิตภัณฑ์น้ ามัน (2.96 พันล้านยูโร) ยาและ
เวชภัณฑ์ (2.35 พันล้านยูโร) เครื่องใช้และอุปกรณ์ส านักงาน (2.14 พันล้านยูโร) และ ผักและผลไม้ (2 พันล้านยูโร) โดย  ณ  
ปัจจุบันสินค้าส่งออก 5 กลุ่มจากสินค้าส่งออกหลัก 10 อันดับแรกไปยังสหราชอาณาจักร ยังใช้อัตราภาษีน าเข้า- WTO ที่ร้อย
ละ 0 ซึ่งได้แก่ โทรศัพท์มือถือ ยารักษาโรค เครื่องจักร เฟอร์นิเจอร์ และ สินค้าจากพืชและสัตว์  

นอกจากนี้ การขนส่งสินค้าไปยังสหราชอาณาจักรมีสัดส่วนร้อยละ 13.5 จากบริการขนส่งรวม ซึ่งมากเป็นอันดับ 2 รองจาก
เยอรมนี และส่งผลใหบ้ริษัทธุรกิจบริการ Freight Forwarder สามารถสร้างรายได้จากบริการขนส่งสินค้าไปสหราชอาณาจักร
ประมาณ 1 พันล้านยูโร  

 
 
ทั้งนี้ กรณี No Deal Brexit จะท าให้เง่ือนไขทางการค้าเปลี่ยนแปลงไป พิธีการศุลกากรจะมีความซับซ้อนและมีค่าใช้จ่าย
ด าเนินการที่สูงขึ้น บริษัทดัชต์ที่ท าการค้ากับสหราชอาณาจักรส่วนใหญ่ยังไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับกระบวนการเอกสารที่
ซับซ้อน อาจก่อให้เกิดปัญหาความล่าช้าตามมา โดย Non-tariff barriers ที่บริษัทดัชต์จะต้องประสบ ได้แก่ 1) ความเข้มงวด
ของพิธีการศุลกากร เช่น เอกสารที่เพ่ิมขึ้น และ 2) ข้อก าหนดพิเศษที่นอกเหนือจากมาตรฐานของสหภาพยุโรป  
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ขณะเดียวกัน ขั้นตอนพิธีการศุลกากรที่ซับซ้อนจะท าให้ค่าใช้จ่ายโดยรวมสูงขึ้น โดยสินค้าน าเข้าและส่งออกมีค่าธรรมเนียมอยู่
ที่ 78.20 - 126.70 ยูโรต่อการจัดส่ง ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีศุลกากรอื่นๆ ซึ่งหากประเมินมูลค่าเบื้องต้นจะอยู่ท่ี 387.2 
– 627.4 ล้านยูโรต่อปี ส่วนค่าใช้จ่ายพิเศษเพิ่มเติมอื่นๆจะขึ้นอยู่กับข้อตกลงขั้นสุดท้ายระหว่างสหภาพยุโรปและสหราช
อาณาจักร  

ตัวอย่างเอกสารและค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นจาก No Deal Brexit  

- กฎระเบียบเรื่องเนื้อสัตว์ การส่งออกเนื้อสัตว์ไปยังสหราชอาณาจักรจ าเป็นต้องมีใบรบัรองคุณภาพจากองค์กรที่ไดร้บั
ความเช่ือถือ ซึ่งอาจแตกต่างจากใบรับรองมาตรฐานของสหภาพยุโรป ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายน าเข้าและส่งออกจะเพิ่มขึ้น 
130 -725 ยูโรต่อการขนส่ง  

- การน าเข้าและส่งออกดอกไม้ จะต้องแนบหนังสือ CITES –agreement ส าหรับสินค้าประเภทพืช ซึ่งจะมีค่าใช้จ่าย
เพิ่มขึ้น 120-190 ยูโรต่อการขนส่ง  

- สินค้าบางประเภทอาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขมาตรฐานคุณภาพสินค้าที่อาจแตกต่างจากมาตรฐานสหภาพยุโรป 
เช่น ตราสัญลักษณ์ CE ส าหรับเครื่องดับเพลิงอาจไม่เพียงพอต่อคุณภาพส่งออกไปยังสหราชอาณาจักร การ
ด าเนินการเพื่อขอใบอนุญาตหรือใบรับรองเพิ่มเติมอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 3,000 ยูโร (ส าหรับระยะเวลา 10 ปี) ไม่
รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดหาเอกสาร  

- กฎระเบียบส าหรับสินค้าและผลิตภัณฑ์สจีะมีความเข้มงวดมากยิ่งข้ึน เช่น ฉลาก บรรจุภัณฑ์ การประเมินผล ข้อมูล
สารเคมี ฯลฯ โดยผู้ประกอบการและตัวแทนจ าหน่ายจะต้องปฎิบัติตามภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับของ REACH 
และ CLP – ordinance รวมทั้งตัวแทนจ าหน่ายจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นประมาณ 250-500 ยูโรต่อสารต่อปี     

- การจ้างงานจะต้องใช้เอกสารและใบอนุญาตท างาน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายด าเนินการที่ค่อนข้างสูง ตัวอย่างเช่น ชาวดัชต์ที่
ต้องการท างานในสหราชอาณาจักรในต าแหน่งนักการบัญชีจะมีค่าใช้จ่ายด าเนินการด้านเอกสาร 996-1,938 ปอนด์ 
ขณะที่ชาวอังกฤษท่ีต้องการท างานต าแหน่งนักการบัญชีในประเทศเนเธอร์แลนด์จะมีค่าใช้จ่ายด้านเอกสาร 1,680-
4,525 ยูโร เป็นต้น  

- ขณะเดียวกันแผนกตรวจสอบคุณภาพอาหารและสินค้าผู้บริโภคจากองค์กร NVWA เนเธอร์แลนด์ จะเพิ่มความ
เข้มงวดในการตรวจสอบสินค้าน าเข้าตามจุดควบคุมหลัก ได้แก ่ Eemshaven, Harlingen, Amsterdam, 
Schiphol, Rotterdam, Vlissingen และ Maastricht ใช้เวลาในการตรวจสอบประมาณ 1- 2 วัน โดยจะมี
ค่าธรรมเนียมด าเนินการตรวจสอบคุณภาพในอัตรา 0.01139 ยูโร/กิโลกรมั หรือข้ันต่ า 68.33 ยูโร แต่ไมเ่กิน 
523.85 ยูโร 
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3. ประเด็นที่น่ากังวล 

ประเด็นส าคัญที่น่ากังวลจากสถานการณ์ Brexit ส าหรับเนเธอร์แลนด์ ได้แก่  

- บริษัทในเนเธอร์แลนด์ส่วนใหญ่ยังไม่ได้เตรียมพร้อมกับสถานการณ์ Brexit อย่างจริงจัง เนื่องจากเห็นว่ายังไม่มี
ความชัดเจนและรอปฎิบัติเมื่อผลสรุปออกมาอย่างเป็นทางการแล้วเท่านั้น  แม้ว่าส่วนหนึ่งเริ่มตะหนักและเตรียม
รับมือกับสถานการณ์มากขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายปี 2018 ทั้งนี้ การไม่เตรียมความพร้อมอย่างจริงจังของบริษัทต่างๆ 
อาจก่อให้เกิดความวุ่นวายและล่าช้าของพิธีการศุลกากรหลัง No Deal Brexit  

- มาตรการทางภาษีและมิใช่ภาษีจาก No Deal Brexit จะท าใหบ้ริษัทต่างๆที่มีสาขาหรือศูนย์กระจายสินค้าในสหราช
อาณาจักรมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นและใช้ระยะด าเนินการนานข้ึน ซึ่งคาดว่าเอกสารจะมีมากกว่าเดิมและไม่ต่ ากว่า 7 ฉบับ 
โดยบริษัทโลจิสติกหรือบริษัทน าเข้าส่งออกจะต้องพยายามปรับกลยุทธ์และหาวิธีการที่ช่วยให้การส่งออกสินค้า
ประสบปัญหาความล่าช้าในการจัดส่งน้อยที่สุด อย่างไรก็ตาม บางบริษัทเลือกที่จะย้ายที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าหรือ
ฐานการผลิตใหม่เมื่อพิจารณาเห็นว่าที่ตั้งเดิมเกิดผลในทางลบมากกว่าประโยชน์ท่ีจะได้รับ  

- ภาครัฐจ าเป็นต้องจัดงบประมาณพิเศษเพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งต้องจัดหาบุคลากรและ
เจ้าหน้าที่ให้เพียงพอโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ตรวจสอบสินค้า ทั้งนี้ รัฐบาลยังคงประสบปัญหาขาดแคลนเจ้าหน้าที่
ผู้เชี่ยวชาญอีกหลายสาขา 

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี 2015 เป็นต้นมา ค่าเงินปอนด์ได้อ่อนตัวลงมาใกล้เคียงกับค่าเงินยูโร ซึ่งอาจท าให้เนเธอร์แลนด์และ
ประเทศในสหภาพยุโรปได้ประโยชน์การค้าจากสหราชอาณาจักรมากขึ้น 
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4. มาตรการเบื้องต้นเพ่ือรองรับ No Deal Brexit ของรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ 

รัฐสภาเนเธอร์แลนด์ได้ออกกฎหมายฉุกเฉนิให้รัฐบาลสามารถบรหิารและเตรียมการได้อย่างอิสระมากขึ้นเพื่อลดความวุ่นวายท่ี
อาจจะเกิดขึ้นจากสถานการณ์ No Deal Brexit โดยรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ได้เตรียมมาตรการพิเศษเบื้องต้นเพื่อรองรับส าหรับ
ระยะเวลา 6 เดือน และประมาณค่าใช้จ่ายที่หลายพันล้านยูโร ทั้งนี้ รัฐบาลได้รับความร่วมมือจากคณะท างานเฉพาะกิจของ
องค์กรดัชต์ อาทิ VNO-NCW, MKB-Nederland และ LTO Nederland มีประเด็นส าคัญในการหารอื เช่น อัตราค่าเงินปอนด์
ที่ต่ าลงเทียบกับยูโร อัตราภาษีศุลกากรที่คาดว่าจะสูงขึ้นส าหรับสินค้าและบริการจากเนเธอร์แลนด์ กฎระเบียบและพิธีการ
ศุลกากรที่เข้มงวดมากขึ้น เป็นต้น ตัวอย่างมาตรการรองรับเบื้องต้นส าคัญที่รัฐบาลเตรียมการ ได้แก่ 

1) การเพิ่มจ านวนเจ้าหน้าที่ศุลกากรและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสุขอนามัยสินค้า รวมทั้งมีการฝึกอบรมและจัดสรร
งบประมาณพิเศษส าหรับจุดตรวจสินค้าหลักเพื่อใหพ้ิธีการศุลกากรเป็นไปอย่างราบรื่นและไม่ล่าช้า  

2) การแก้ไขกฎระเบียบในบางเรื่อง เช่น การอนุญาตให้รถบรรทุกทะเบียนสหราชอาณาจักรวิ่งในสหภาพยุโรปได้ 

3) การเร่งรัดให้มีการเจรจาและด าเนินการขอใบอนุญาตล่วงหน้าในประเด็นที่ท าได้ เช่น การเดินรถไฟ และการบิน  

นอกจากมาตรการข้างต้นแล้ว รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ยังมีแนวโน้มที่จะผ่อนปรนให้กับบริษัทน าเข้ายารักษาโรคจาก 
สหราชอาณาจักรด้วยเช่นกัน โดยสหราชอาณาจักรนับว่าเป็นเขตการค้ายารักษาโรคและอุปกรณ์การแพทย์ที่ส าคัญของ
เนเธอร์แลนด์ ซึ่งมยีาน าเข้ากว่า 50 ชนิดทีไ่ม่ได้ผลิตและไม่สามารถหาซื้อได้ในเขตสหภาพยุโรป  
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5. ค าแนะน าส าหรับภาครัฐ 

เนเธอร์แลนด์และสหราชอาณาจักรมีความสัมพันธ์ด้านการค้ามาเป็นระยะเวลายาวนาน และคาดว่าจะยังคงสานต่อการค้า
ต่อไปแม้ว่าอาจจะพบความยุ่งยากและล่าช้าในช่วงแรกหลัง Brexit ทั้งนี้หากรัฐบาลเนเธอร์แลนด์และสหราชอาณาจักร
สามารถหารือและมีข้อตกลงการค้าใหม่ร่วมกันได้จะสามารถช่วยลดต้นทุน ความยุ่งยาก และระยะเวลาด าเนินการต่างๆได้
อย่างมาก ตัวอย่างข้อตกลงที่จะเกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการดัชต์ ได้แก่ การมีระบบตรวจสอบสินค้าระหว่างประเทศที่มี
ประสิทธิภาพ การเพิ่มช่องทางส าหรับสินค้าเร่งด่วน เช่น สินค้าที่มีอายุการใช้งานจ ากัด การลดความเข้มงวดในการควบคุม
และตรวจสอบเรือข้ามฟาก เป็นต้น นอกจากนี้ การเจรจาเพื่อให้การตรวจสอบคุณภาพสินค้ายังคงเป็นไปตามมาตรฐาน
สหภาพยุโรปจะท าให้การสง่ออกสินค้าง่ายและรวดเร็วข้ึน ทั้งนีภ้าครัฐได้จัดท าข้อมูลเพื่อติดตามข่าวสารและสถานการณ์ล่าสุด
เกี่ยวกับ Brexit ไว้ท่ี www.hulpbijBrexit.nl  

 

6. ค าแนะน าส าหรับผู้ประกอบการ    

เนเธอร์แลนด์และสหราชอาณาจักรต่างกังวลเกี่ยวกับปัญหาความวุ่นวายด้านพิธีศุลกากรหลัง Brexit โดยเดือนกุมภาพันธ์ที่
ผ่านมา สหราชอาณาจักรประกาศนโยบายผ่อนปรนความเข้มงวดในพื้นที่ตรวจสินค้าข้ามแดนเป็นระยะเวลา 3 เดือน หากมี
มติ “No Deal” ซึ่งบริษัทจากสหภาพยุโรปสามารถท าการค้าได้เช่นปกติและสามารถส่งเอกสารเพิ่มเติมที่สหราชอาณาจักร
ร้องขอได้ตามภายหลัง ขณะทีร่ัฐบาลเนเธอร์แลนด์ได้เตรียมมาตรการรองรับพิเศษเบื้องต้น รวมทั้งมีแนวโน้มนโยบายผ่อนปรน
ที่จะสามารถช่วยลดปัญหาความซับซ้อนและล่าช้าด้านพิธีการศุลกากรได้ในระดับหนึ่ง ผู้ประกอบการไม่ควรกังวลกับ
สถานการณ์จนเกินไป แต่ควรศึกษามาตรการการค้าและพิธีการศุลกากรหลัง Brexit ให้มากข้ึน ทั้งนี้การส่งออกสินค้าจากไทย
ไปเนเธอร์แลนด์ภายหลังจาก Brexit อาจมีมูลค่าลดลงเล็กน้อย แต่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นในสหราชอาณาจักร เนื่องจากสินค้าไทย
ที่เคยส่งไปสหราชอาณาจักรน าเข้าผ่านท่าเรือร็อตเตอดัมจะถูกส่งจากไทยไปยังสหราชอาณาจักรโดยตรง 

นอกจากนี้ ผู้น าเข้าในเนเธอร์แลนด์ที่ สคต. สอบถามเพื่อติดตามสถานการณ์ Brexit ส่วนใหญ่ไม่แสดงความกังวลว่า Brexit 
จะส่งผลกระทบรุนแรงต่อการค้ากับสหราชอาณาจักร เนื่องจากเช่ือว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถเจรจาตกลงกันได้ในที่สุดและไม่
เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาคเศรษฐกิจของทั้งสองฝ่าย อีกทั้งพิธีการศุลกากรและมาตรฐานสินค้าซึ่งทั้งสองฝ่าย มีการ
ปฎิบัติภายใต้มาตรฐานเดียวกันของสหภาพยุโรปมาโดยตลอด เมื่อสามารถเปิดการเจรจาในส่วนน้ีได้ก็ไม่น่าจะต้องใช้เวลานาน 

 

 

----------------------------------------------------------------- 

http://www.hulpbijbrexit.nl/

