
รายงานพิเศษ “GSP สหภาพยุโรปและนัยต่อประเทศก าลังพัฒนา : กรณีศึกษาฟิลิปปินส์และไทย” 
 

 

 
เมื่อช่วงต้นปี วงการผู้ส่งออกไทยถือว่าได้รับผลกระทบพอสมควรจากการตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร

หรือ GSP จากสหภาพยุโรป ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าจะส่งผลกระทบทางลบต่อภาคการส่งออกไทยพอสมควร จนท า
ให้หลายฝ่ายออกมาแสดงความกังวลและร่วมมือกันหาทางแก้ไข  ขณะที่ในช่วงต้นปีนี้เช่นกัน ฟิลิปปินส์เพ่ิงได้รับ
สิทธิพิเศษ GSP+ จากสหภาพยุโรป ซึ่งขยายขอบเขตครอบคลุมจ านวนสินค้าที่มากกว่าเดิม ท าให้ผู้ส่งออกชาว
ฟิลิปปินส์ได้รับประโยชน์และมีข้อได้เปรียบคู่แข่งขัน  อย่างไรก็ดี ยังมีผลกระทบอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นอีก หลังการ
ประกาศยกเลิก GSP ของประเทศไทยและการเพิ่มสิทธิ GSP+ ให้แก่ฟิลิปปินส์ ซึ่งรายงานฉบับนี้ จะได้พิจารณาถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับไทยและฟิลิปปินส์ และการปรับตัวของนักธุรกิจไทยจากเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไป เพ่ือให้นัก
ธุรกิจไทยสามารถปรับตัวกับสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจระหว่างประเทศท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  
 
GSP คืออะไร 

Generalised System of Preferences (GSP) คือ สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไปที่ประเทศ
พัฒนาแล้ว จะให้กับสินค้าที่ผลิตในประเทศท่ีก าลังพัฒนา โดยลดหรือยกเว้นภาษีขาเข้าแก่สินค้าที่อยู่ในกลุ่มได้รับ
สิทธิ โดยสหภาพยุโรปมีหลักเกณฑ์ส าหรับประเทศท่ีได้รับสิทธิดังนี้: 

1) ไม่เป็นประเทศท่ีอยู่ในกลุ่มรายได้สูง (High-income countries) หรือกลุ่มรายได้ปานกลางค่อนข้างสูง 
(Upper-middle income countries) จากการจัดล าดับโดยธนาคารโลกเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกันก่อนการพิจารณา
จัดท าบัญชีประเทศที่จะได้รับสิทธิ ซึ่งตามเกณฑ์ของธนาคารโลกประเทศที่จะได้รับสิทธิจะต้องมีรายได้ประชาชาติ
ต่อจ านวนประชากร (GNI per capita ) ไมเ่กิน 3,975 ดอลลาร์สหรัฐฯ 

2) ไม่เป็นประเทศท่ีได้รับประโยชน์จากความตกลงพิเศษทางด้านการค้ากับสหภาพยุโรป เช่น ข้อตกลง
เขตการค้าเสรี (Free Trade Area) 

นอกจากนี้ หากสินค้าที่ได้รับสิทธิสินค้าใดมีส่วนแบ่งการตลาดของประเทศผู้ได้รับสิทธิเกิน 17.5% (หรือ 
14.5% ส าหรับกลุ่มสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม) ของมูลค่าการน าเข้ารวมจากประเทศผู้ได้รับสิทธิ GSP ทั่วโลก 
จะถูกตัดสิทธิ GSP ในสินค้านั้นตามเงื่อนไขการตัดสิทธิเป็นรายสินค้า (Product Graduation) 
 



 ทั้งนี้ GSP ยังแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักได้แก่  
1. สิทธิพิเศษภายใต้มาตรการ GSP ปกติ (General Arrangement) 
2. สิทธิพิเศษภายใต้มาตรการจูงใจเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและธรรมาภิบาล (Special Incentive 

Arrangement for Sustainable Development & Good Governance) หรือ GSP+ ส าหรับประเทศที่มีความ
อ่อนไหวหรือมีความต้องการการพัฒนาเป็นพิเศษ โดยมีความครอบคลุมผลิตภัณฑ์มากกว่าโครงการ  GSP ปกติ 
โดยประเทศที่อยู่ในโครงการนี้ ต้องผ่านเกณฑ์ของสหภาพยุโรปในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและธรรมาภิบาล  

3. สิทธิพิเศษส าหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด หรือ Everything But Arms (EBA) โดยสหภาพยุโรปให้
สิทธิพิเศษไม่ต้องเสียภาษีกับสินค้าทุกประเภทของประเทศเหล่านี้ (ยกเว้นสินค้าประเภทอาวุธ) โดยครอบคลุมถึง
สินค้าอ่อนไหวต่างๆ เช่น เนื้อวัว ผลิตภัณฑ์นม ผลไม้และผักแปรรูป ข้าวโพดและธัญพืช แป้ง น้ ามัน ผลิตภัณฑ์
น้ าตาลแปรรูป ผลิตภัณฑ์โกโก้ พาสต้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยยกเว้นสินค้าที่อ่อนไหวมากที่สุด 3 ประเภท
ได้แก่ กล้วย ข้าวและน้ าตาล  

 
EU ตัดสิทธิอะไรของไทยและให้อะไรแก่ฟิลิปปินส์  

ตามเงื่อนไขใหม่ที่ก าหนดว่าประเทศในกลุ่ม Upper Middle Income Level เป็นเวลาต่อเนื่องกัน 3 ปี 
จะไม่ได้รับสิทธิ GSP ซ่ึงประเทศไทยก็อยู่ในข่ายนี้ด้วย เนื่องจากไทยมีรายได้เฉลี่ยต่อคนเกิน 4,150 เหรียญสหรัฐฯ 
ในปี 2557 (เกินระดับ 3,975 เหรียญสหรัฐ) การตัดสิทธิในครั้งนี้มีประเทศที่ถูกตัดสิทธิพร้อมกับประเทศไทย 
ได้แก่ จีน เอกวาดอร์ และมัลดีฟส์ ซึ่งไทยได้ถูกประกาศตัดสิทธิ หรือ graduate ทั้งประเทศ ในช่วงต้นปี 2558  
ท าให้ต้องเสียภาษี MFN โดยสินค้าส าคัญที่ได้รับผลกระทบมาก ได้แก่ กุ้ง จักรยาน รองเท้า รถจักรยานยนต์ 
ปลาหมึก เม็ดพลาสติก เครื่องนุ่งห่ม มอเตอร์ไฟฟ้า ตลับลูกปืนเม็ดกลม น้ ามันปาล์มดิบ ล้อรถยนต์ ทูน่ากระป๋อง  
ทั้งนี้ มีการคาดการณ์ว่าการตัดสิทธิ GSP ส าหรับสินค้าที่เหลือของไทยในปี 2558 จะก่อให้เกิดผลกระทบเป็น
มูลค่าเท่ากับ 64.08 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หลังในปี 2557 สหภาพยุโรปตัดสิทธิ GSP ของไทยไปแล้ว เนื่องจากมีส่วน
แบ่งตลาดเกินกว่าระดับที่ก าหนดหลายรายการ เช่น ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ กล้วย มะละกอ น้ าตาล ผลิตภัณฑ์
ประมงแปรรูป อาหารส าเร็จรูป ผลไม้กระป๋อง อาหารสัตว์ แป้ง ยาง รถจักรยานยนต์ ผ้าผืน เครื่องนุ่งห่ม อุปกรณ์
ไฟฟ้า สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ การตัดสิทธิพิเศษดังกล่าวทั้งในปี 2557-2558 คาดว่า
จะท าให้ไทยมีผลกระทบกว่า 141.94 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  

นอกจากนี้ ประเทศคู่แข่งส าคัญของไทยยังคงสามารถได้รับสิทธิ GSP จึงอาจมีแนวโน้มที่ผู้น าเข้าของ
สหภาพยุโรปจะหันไปน าเข้าสินค้าจากประเทศคู่แข่งแทนการน าเข้าสินค้าจากไทย ซึ่งสามารถประเมินเป็นมูลค่า
เท่ากับ 938 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยหนึ่งในประเทศที่มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดการเบี่ยงเบนทางการค้ามากที่สุด คือ
ฟิลิปปินส์  

ในขณะที่ไทยถูกตัดสิทธิพิเศษดังกล่าว ฟิลิปปินส์กลับได้สิทธิ GSP+ จากสหภาพยุโรป โดยเดิมทีนั้น 
ฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งในประเทศท่ีได้รับสิทธิพิเศษ GSP จากสหภาพยุโรปอยู่แล้ว โดยสินค้าส่งออกของฟิลิปปินส์ไปยัง
สหภาพยุโรปที่สามารถใช้สิทธิ GSP มีมูลค่าถึง 1.69 พันล้านยูโร หรือคิดเป็นร้อยละ 33 ของสินค้าส่งออกของ
ฟิลิปปินส์ไปยังสหภาพยุโรปทั้งหมด โดยคิดเป็น 6,209 ประเภทสินค้า ที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากจีเอสพี (สินค้า 
2,442 ประเภท เสียภาษีร้อยละ 0  ส่วนสินค้าประเภทอ่ืนๆ เสียภาษีน าเข้าในอัตราต่ าลงเป็นพิเศษ)  

ทั้งนี้ เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา สหภาพยุโรปได้ประกาศให้ฟิลิปปินส์ได้รับสิทธิภายใต้โครงการ GSP+  ท าให้
สินค้าของฟิลิปปินส์ที่ส่งออกไปยังสหภาพยุโรปหลายประเภทมีอัตราภาษีอยู่ที่ร้อยละ 0 (กล่าวคือ ปริมาณสินค้า



กว่า 2 ใน 3 ของฟิลิปปินส์ ไม่ต้องเสียภาษีน าเข้า รวมถึงผลิตภัณฑ์หลักที่ฟิลิปปินส์ส่งออกไปยังสหภาพยุโรปด้วย) 
คิดเป็นสินค้าประมาณ 6,274 ประเภท  ตัวอย่างสินค้าของฟิลิปปินส์ที่แต่เดิมเสียภาษีน าเข้าค่อนข้างมาก และ
ได้รับสิทธิพิเศษไม่ต้องเสียภาษีน าเข้าแล้ว  ได้แก่ ทูน่า สิ่งทอ รองเท้า แยมผลไม้และเยลลี่ ซึ่งท าให้ราคาสินค้า
น าเข้าของสหภาพยุโรปจากฟิลิปปินส์ลดต่ าลง และเป็นการเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันให้แก่ฟิลิปปินส์ด้วย  
 
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับไทยและฟิลิปปินส์  

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้ประเมินว่าผลกระทบจากการถูกตัดสิทธิจีเอสพี อาจมีมูลค่า
ประมาณ 3 หมื่นล้านบาท หรือเกือบร้อยละ 4 ของมูลค่าการส่งออกของไทยไปสหภาพยุโรป  หรือคิดเป็น
ประมาณร้อยละ 0.3 ของมูลค่าการส่งออกไทยทั้งหมด อย่างไรก็ตาม มีสินค้าบางตัวที่ได้รับผลกระทบมากกว่า
สินค้าอ่ืนๆ เช่น กุ้ง ปลาหมึก เป็นต้น 

ทั้งนี้ ผลกระทบถือว่าอยู่ในวงจ ากัด เนื่องจากประเทศคู่แข่งของไทยก็ถูกตัดสิทธิ GSP เช่นกัน และ
ประเทศในกลุ่ม EU ยังคงต้องน าเข้าสินค้าหลายรายการจากประเทศไทยเป็นหลัก ประกอบกับเอกชนของไทยมี
การปรับตัวรองรับผลกระทบที่จะเกิดข้ึนในระดับหนึ่งแล้ว 

อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาผลกระทบของการเลื่อนสถานะ GSP ของฟิลิปปินส์แล้ว ถือว่าฟิลิปปินส์มีความ
ได้เปรียบมากขึ้นในการแข่งขันบนเวทีโลก เนื่องจากฟิลิปปินส์เป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่ได้รับสิทธิ GSP+ 
ดังนั้น ฟิลิปปินส์จึงมีโอกาสที่จะปรับดุลการค้าระหว่างประเทศของตนให้ดีขึ้นได้ หลังธุรกิจท้องถิ่นมีความสามารถ
ทางการแข่งขันมากขึ้น และคาดว่าฟิลิปปินส์จะสามารถประหยัดค่าภาษีน าเข้าได้หลายสิบล้านยูโร โดยอัตราภาษี
เดิมและอัตราภาษภีายใต้โครงการ GSP+ ของฟิลิปปินส์ แสดงในตารางดังต่อไปนี้  

ผลิตภัณฑ์ อัตราภาษี GSP อัตราภาษี GSP+ 
ทูน่า 20% 0% 

สัปปะรด 15% 0% 
จักรยาน 10.5% 0% 

เสื้อผ้าและสิ่งทอ 9.6% 0% 
รองเท้า หมวกและร่ม  9.6% 0% 

 
กลุ่มธุรกิจที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จาก GSP+ ค่อนข้างมาก คือ ไขมันและน้ ามันสัตว์และพืช สิ่งทอ ผ้าผืน 

อาหารส าเร็จรูป รองเท้า หมวก และร่ม  
นอกจากผลประโยชน์ด้านการค้าแล้ว ฟิลิปปินส์อาจมีการลงทุนในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

เพ่ิมขึ้นด้วย ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในอุตสาหกรรมและสินค้ าที่ได้รับสิทธิ GSP+ 
ท าให้ฟิลิปปินส์สามารถเพ่ิมการส่งออก การลงทุนและสร้างความหลากหลายทางอุตสาหกรรมภายในประเทศได้
เป็นอย่างดี อีกทั้งเป็นการสร้างงานให้แก่ชาวฟิลิปปินส์ โดยเฉพาะในพ้ืนที่ชนบทด้วย (คาดการณ์ว่า GSP+ จะท า
ให้มีการสร้างงานกว่า 200,000 ต าแหน่ง) ส าหรับธุรกิจขนาดย่อมเองก็ยังมีโอกาสที่จะส่งออกไปยังตลาดยุโรปได้
โดยการร่วมมือกับบริษัทขนาดใหญ่ในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจ  
 อย่างไรก็ตาม แม้จะดูเหมือนว่าฟิลิปปินส์ได้รับประโยชน์อย่างมากจากการได้รับสิทธิ GSP+ แต่ก็ยังมีบาง
อุตสาหกรรมของฟิลิปปินส์ที่อาจไม่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ เนื่องจากความไม่พร้อมของห่วงโซ่อุปทาน



ภายในประเทศฟิลิปปินส์เอง  ตัวอย่างที่ชัดเจน คือ อุตสาหกรรมสิ่งทอ/ผ้าผืนของฟิลิปปินส์ เนื่องจาก GSP+ มีกฎ
ว่าด้วยแหล่งก าเนิดสินค้า กล่าวคือ สินค้าที่ส่งออกไปยังสหภาพยุโรปและได้สิทธิ GSP+ จะต้องมีสัดส่วนของ
วัตถุดิบที่ผลิตภายในประเทศไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  แต่ฟิลิปปินส์ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์นี้ได้ เนื่องจาก
ฟิลิปปินส์ต้องน าเข้าวัตถุดิบผ้าผืนและเส้นใยจากต่างประเทศ ซึ่งฟิลิปปินส์ก าลังพยายามยื่นค าร้องเพ่ือให้ผ่อนปรน
กฎดังกล่าวอยู่  
 ส าหรับประเทศก าลังพัฒนาทั้งหลายจ าเป็นต้องตระหนักว่าสิทธิประโยชน์ที่ได้จากการมี GSP ไม่ยั่งยืน
ถาวร เนื่องจากสหภาพยุโรปอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์หรือตัดสิทธิ GSP ของประเทศก าลังพัฒนาเมื่อใดก็
ได้  ทั้งนี้ ทางเลือกที่ยั่งยืนกว่าจึงควรเป็นการสร้างและพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมให้
มีความยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก แทนที่จะหวังพ่ึงพาสิทธิประโยชน์เหล่านี้เป็นส าคัญ 
 
นักธุรกิจไทยต้องปรับตัวอย่างไร 
 จะเห็นได้ว่า ขณะที่ไทยสูญเสียผลประโยชน์จากการถูกตัดสิทธิ GSP ไปอย่างมหาศาลในการส่งออกไปยัง
ตลาดสหภาพยุโรป  ส่วนฟิลิปปินส์กลับได้สิทธิพิเศษทางภาษีมากกว่าเดิม ทั้งยังเป็นที่คาดการณ์ว่า จะส่งผลด้าน
บวกอย่างมากต่อฟิลิปปินส์ ไม่ว่าจะเป็นด้านการค้า การลงทุน การจ้างงานภายในประเทศ หรือการพัฒนา
ความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจ SMEs   

ในการนี้  สิ่งที่ถือเป็นประเด็นส าคัญท่ีนักธุรกิจไทยควรพิจารณา คือ 
1. ประเทศไทยต้องเจอกับการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น เนื่องจากสูญเสียความได้เปรียบด้านภาษีให้กับ

ประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาคที่ยังคงได้รับสิทธิ GSP อยู่  ไม่ว่าจะเป็นลาว กัมพูชา หรือฟิลิปปินส์ ซึ่งผู้ประกอบการไทย
ต้องหาแนวทางพัฒนาผลิตภาพหรือสร้างความสามารถทางการแข่งขันเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ตัวสินค้า รวมถึง
พิจารณาปรับกลยุทธ์ในการแข่งขัน โดยเน้นด้านคุณภาพสินค้าและนวัตกรรมเป็นส าคัญ  

2. พิจารณาย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศอ่ืนๆ โดยเฉพาะในประเทศเพ่ือนบ้าน/ใกล้เคียงที่ยังคงได้รับ
สิทธิพิเศษอยู่ อย่างเช่น ฟิลิปปินส์  โดยฟิลิปปินส์ถือเป็นประเทศที่มีศักยภาพทางการลงทุนด้านอุตสาหกรรม
อาหารเช่นกัน เนื่องจากปัจจัยบวกหลายประการ ได้แก่ ด้านสิทธิพิเศษทางภาษี (GSP+) ในการส่งออกสินค้าไปยัง
สหภาพยุโรป  ด้านทรัพยากรภายในประเทศ  ด้านตลาดภายในประเทศที่มีขนาดใหญ่และก าลังซื้อของประชากรที่
เพ่ิมมากข้ึน น่าจะท าให้ผู้ประกอบการไทยเข้ามาลงทุนและสร้างผลก าไรได้พอสมควร  

ทั้งนี้  หากผู้ประกอบการไทยต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในฟิลิปปินส์  ทั้งกฎระเบียบ สถิติ หรื อ
ข้อมูลประเทศ/อุตสาหกรรม/ตลาด/สินค้า ก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยใน
อาเซียน ณ ส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรุงมะนิลา ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข +63 -2-8940403, 
8940406  หรอืทางโทรสารหมายเลข +63-2-816 0698  หรือทางอีเมล <aecphilthai@gmail.com> 
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