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ผลกระทบสินค้าส่งออกของไทยจาก BREXIT

โดย ฝ่ ายวิ จยั ธุรกิ จ EXIM BANK

ผลการลงประชามติ : สหราชอาณาจักรต้องการออกจาก EU
สุดท้ายผลการลงประชามติของชาวสหราชอาณาจักร (UK) แสดงให้เห็นว่าต้องการทีจ่ ะให้ UK แยกตัวออกจาก
EU โดยกลุม่ ผูส้ นับสนุน ให้ UK ออกจาก EU ได้คะแนนโหวต 52% ขณะทีก่ ลุม่ สนับสนุนให้อยูต่ อ่ ได้ 48%
หลังจากนี้ UK ยังจะต้องใช้เวลาเจรจากับ EU อีกอย่างน้อย 2 ปี ถงึ รูปแบบการออกจาก EU โดยเฉพาะข้อตกลง
ทางเศรษฐกิจต่างๆ ทําให้ในระยะสั ้ นยังไม่อาจถือได้วา่ UK ได้ออกจาก EU แล้ว เหตุการณ์ดงั กล่าวสร้าง
ั ่ ว่ นให้กบั เศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะประเด็น ความผันผวนของค่าเงินปอนด์ ซึง่ คาดว่าจะ เป็นปจั จัย
ความปนป
ส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยในระยะสัน้ ขณะทีผ่ ลทีแ่ ท้จริงของการออกจาก EU ทัง้ ภาวะเศรษฐกิจและ
นโยบายทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป คาดว่าจะเกิดขึน้ ในอีก 2 ปีขา้ งหน้าเป็นอย่างน้อย
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
ระยะสัน้
• ค่าเงิ น เงินปอนด์ของ UK มีแนวโน้มอ่อนค่าลง
จากความไม่มนใจในตลาดการเงิ
ั่
นและตลาด
อัตราแลกเปลีย่ น
ระยะยาว
• ภาวะเศรษฐกิ จ ภาวะเศรษฐกิจของ UK มี
แนวโน้มชะลอตัวจาก Brexit เนื่องจากคาดว่า
จะมีภาค อุตสาหกรรมและภาคบริการ
โดยเฉพาะบริการ ทางการเงิน ย้ายฐานออก
จาก UK ไปยัง EU
• นโยบาย ปจั จุบนั EU มีมาตรการปกป้อง
อุตสาหกรรมของตนอยูใ่ นระดับหนึ่ง ไม่วา่ จะ
เป็นมาตรการโควตานําเข้าสินค้าบางประเภท
และมาตรการปกป้องการทุม่ ตลาด (AD) ซึง่
ในเบือ้ งต้นหาก UK ออกจาก EU อาจช่วย
บรรเทาผลกระทบจากมาตรการดังกล่าว
โดยเฉพาะสินค้าที่ UK ต้องการนําเข้า
• ความเป็ น ตลาดเดียวกันของ EU ผูผ้ ลิตใน
EU จะสูญเสียความได้เปรียบในการส่งออก
สินค้าไปยัง UK เช่นเดียวกับผู้ ผลิตใน UK ก็
จะสูญเสียความได้เปรียบในการส่งออกไป
EU นอกจากนี้ สมาชิก EU ยังอาจมีการ
เปลีย่ นแปลง หลังจาก Brexit อาทิ ฝรังเศส
่
และเนเธอร์แลนด์ อาจต้องการ ออกจาก EU
ขณะที่ ไอร์แลนด์เหนือ และสก็อตแลนด์อาจ
ต้องการ แยกตัวออกจาก UK เพือ่ กลับเข้า
ร่วมเป็นสมาชิก EU

Brexit Vote
Leave
17,410,742
52%

Remain
16,141,241
48%

ทีม่ า : www.bbc.com

เงินปอนด์ทม่ี แี นวโน้มอ่อนค่าลงจะทําให้ราคาสินค้านําเข้าใน
UK แพงขึน้ และบันทอนความต้
่
องการ
บริโภคสินค้า โดยเฉพาะกลุม่ สินค้าฟุม่ เฟือยหรือสินค้าไม่ จําเป็นต่อการดํารงชีวติ ทัง้ นี้ สินค้าที่
คาดว่าจะได้รบั ผลกระทบในระยะสัน้ ได้แก่
 รถยนต์และส่วนประกอบ (สินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของไทยไป UK) โดยส่วนใหญ่ เป็น
การส่งออกรถยนต์สาํ เร็จรูปทีค่ าดว่าจะได้รบั ผลกระทบจากเงินปอนด์ทอ่ี อ่ นค่า ทําให้ราคา
รถยนต์นําเข้าใน UK ปรับ สูง ขึน้ ผูใ้ ช้รถยนต์ จึง ชะลอการซือ้ รถยนต์ใหม่ อย่างไรก็ตาม
ตลาด UK คิดเป็นสัดส่วนเพียง 2% ของตลาดส่งออ กรถยนต์ทงั ้ หมดของไทย ทําให้
ภาพรวมการส่งออกรถยนต์ของไทยยังไม่ได้รบั ผลกระทบมากนัก
 รถจักรยานยนต์ และส่วนประกอบ ตลาด UK คิดเป็นสัดส่วนถึง 9% ของมูลค่า ส่งออก
รถจักรยานยนต์ทงั ้ หมดของไทย โดย Big Bike เป็นสินค้าส่งออกสําคัญ ซึง่ ถือเป็นสินค้า
ฟุม่ เฟือยทีจ่ ะได้รบั ผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่ น
 อัญมณี และเครื่องประดับ ถือเป็นสินค้าฟุม่ เฟือยทีจ่ ะได้รบั ผลกระทบจากอัตรา
แลกเปลีย่ น
 ไก่แปรรูป พึง่ พาการส่งออกไป UK ถึง 28% ของตลาดส่งออกไก่แปรรูปรวม ของไทย ซึง่
คาดว่าในระยะสัน้ จะได้รบั ผลกระทบจากผูน้ ําเข้าของUK มีแนวโน้มต่อรองราคาไก่แปรรูป ลง
แต่ยงั ถือเป็นสินค้าจําเป็นและไม่มผี ผู้ ลิตไก่แปรรูปอื่นทีเ่ ป็นคูแ่ ข่งสําคัญของไทยในตลาดโลก
ทําให้คาดว่าปริมาณส่งออกจะลดลงไม่มากนัก
 ท่องเที่ยว นักท่องเทีย่ ว UK มีสดั ส่วน 3.2% ของจํานวนนักท่องเทีย่ วต่างชาติทงั ้ หมด
ของไทย ซึง่ คาดว่าจะเดินทางมาไทยลดลงในระยะสันกต้
้ จานทุนค่าใช้จา่ ยทีแ่ พงขึน้ หลังเงินปอนด์
อ่อนค่าลง อย่างไรก็ตาม ภาวะการท่องเทีย่ วไทยโดยรวมยังมีแนวโน้มดีจากตลาดอื่น อาทิ
จีน และรัสเซีย
 ไก่แปรรูป ปจั จุบนั EU กําหนดโควตานําเข้า ไก่แปรรูปจากไทย ซึง่ หาก UK ออกจาก EU
จะเปิดโอกาสให้ การส่งออกไก่แปรรูป ของไทยไป UK ไม่ถกู จํา กัดจากโควตาดังกล่าว และ
ไทยยังมีโอกาสส่งออกไปประเทศอื่นใน EU ภายใต้โควตาดังกล่าวได้เพิม่ ขึน้
 ข้าวโพดหวานกระป๋อง ปจั จุบนั EU เรียกเก็บภาษีตอบโต้การทุม่ ตลาด (Anti-dumping
Duty : AD) ข้าวโพดหวานกระป๋อง จากไทยในอัตรา 3.1-14.3% ดังนัน้ Brexit อาจทําให้
ไทยส่งออกข้าวโพดหวานกระป๋องไป UK ได้เพิม่ ขึน้ เนื่องจากไม่ถกู เรียกเก็บ AD ดังกล่าว
 ทูน่ากระป๋อง ปจั จุบ ั นผูผ้ ลิตอาหารทะเลกระป๋อง รายใหญ่ของไทยเข้าไปซือ้ กิจการ
โรงงานผลิตปลากระป๋องรา ยสําคัญในฝรังเศส
่
และมี UK เป็นตลาดจําหน่ายสําคัญ ดังนัน้
Brexit จะทําให้ความได้เปรียบจากการส่งออกสินค้าจากฝรังเศสไป
่
UK ลดลง
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