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Event  นายกรฐัมนตร ีTheresa May  เตรยีมประกาศใชม้าตรา 50 (Article 50) ของสนธสิญัญาลสิบอน ใน
วนัที่ 29 ม.ีค. 2017 เพื่อเริม่ต้นกระบวนการเจรจาการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป (European 
Union: EU) ทัง้นี้  การสิ้นสุดสมาชิกภาพจะใช้เวลา 2 ปีหลังจากการประกาศใช้มาตรา 50 ซึ่ง
หมายความว่าสหราชอาณาจกัร (United Kingdom: UK) จะออกจาก EU อย่างเป็นทางการภายใน
เดอืนม.ีค. 2019 แต่อาจมกีารขยายระยะเวลาเพิม่เตมิไดห้ากไดร้บัความยนิยอมจากสมาชกิใน EU  

  
เอกสารเผยแพร่ของรฐับาลซึง่ชีแ้จงรายละเอยีดเกีย่วกบัการแยกตวัออกจาก EU ของ UK มใีจความ
ส าคัญว่า UK จ าเป็นต้องออกจากตลาดเดียว (Single market) ของ EU เนื่องจาก UK ต้องการ
ควบคุมจ านวนผู้อพยพ ซึ่งเป็นการขดัต่อหลกัการของ EU ที่มเีป้าหมายส าคญัในการเคลื่อนย้าย
สนิค้า บรกิาร เงนิทุน และคนได้อย่างเสรี โดย UK มเีป้าหมายที่จะท าข้อตกลงการค้าเสรกีบั EU 
เพื่อให้การค้าของทัง้สองฝ่ายยงัคงด าเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น ทัง้นี้ การออกจาก Single market 
เป็นสิง่ทีน่กัลงทุนมองว่าเป็น Hard Brexit 

Analysis  ค่าเงินปอนด์มีความอ่อนไหวต่อข่าวที่เกี่ยวกับ Brexit ค่อนข้างมาก โดยล่าสุดแตะ
จุดต่่าที่สุดในรอบกว่า 30 ปี ในวันที่มีการประกาศว่าเป็น Hard Brexit ตลาดการเงนิ
มมีุมมองว่าการถอนตวัออกจาก EU ในรูปแบบดงักล่าวอาจส่งผลกระทบรา้ยแรงต่อเศรษฐกจิของ 
UK ไดใ้นอนาคต (รปูที ่1)  เน่ืองจาก UK พึง่พาการคา้ระหว่างประเทศกบั EU คดิเป็นสดัสว่นกว่า 1 
ใน 3 ของการค้าระหว่างประเทศของ UK ทัง้หมด อีกทัง้การออกจาก Single market ของ EU  
หมายความว่า ขอ้ตกลงการคา้เสรรีะหว่าง UK และ EU จะไม่สามารถท าให ้UK ไดร้บัสทิธปิระโยชน์
เทยีบเท่ากบัสมาชกิของ EU อย่างแน่นอน และจะกระทบต่อขอ้ตกลงทางการค้าที่ UK เคยท ากบั
ประเทศอื่น ในฐานะประเทศสมาชกิของ EU อกีดว้ย นอกจากนี้ หาก UK ไม่สามารถบรรลุขอ้ตกลง
การคา้เสรกีบั EU ได้ภายใน 2 ปี และไม่มกีารขยายระยะเวลาเพิม่เติมจะส่งผลให้ UK ต้องท าการ
คา้ขายกบั EU ภายใตเ้งื่อนไขขององคก์ารการคา้โลก (WTO) ซึง่เรยีกไดว้่าไม่มอีภสิทิธิใ์ดเลย 

  อีไอซีมองว่า การเร่งกระบวนการ Brexit ให้เกิดข้ึนเร็ว อาจท่าให้ได้ข้อตกลงที่ไม่
สมบูรณ์นัก ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อภาคเศรษฐกิจจริง สภาขุนนาง (House of Lords) มี
มตแิกไ้ขร่างกฎหมาย Brexit ก่อนหน้านี้ โดยตอ้งการใหร้ฐับาลรบัประกนัสทิธิใ์หก้บัพลเมอืงของ EU 
จ านวน 3 ลา้นคนในการพ านักอยู่ที ่UK และต้องการทีจ่ะไดร้บัสทิธิใ์นการยบัยัง้ขอ้ตกลง (veto) ใน
ขัน้สุดท้ายของการเจรจาแยกตวัออกจาก EU สะท้อนว่ายงัมคีวามขดัแย้งภายใน และอาจยงัไม่มี
ความพรอ้มทีเ่พยีงพอในการเริม่กระบวนการเจรจาอย่างเป็นทางการ ทัง้นี้ ถงึแมผ้ลกระทบจากผล
โหวต Brexit นับตัง้แต่ผลประชามติในวนัที่ 23 ม.ิย. 2016 จะยงัไม่สะท้อนผ่านภาคเศรษฐกจิจรงิ
ของ UK มากนกั โดยอตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิ (GDP) และความเชื่อมัน่ผูบ้รโิภคของ UK ยงัสงู
กว่าระดบัก่อนผลประชามติ เนื่องจากปจัจยัพื้นฐานทางเศรษฐกจิของ UK ฟ้ืนตวัมาอย่างต่อเนื่อง

Brexit กลับมาระอุอีกครั้ง หลัง UK เตรียมใช้ ม. 50   

21 มีนาคม 2017 
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จากการบรโิภคภาคครวัเรอืนก่อนหน้าแลว้ ซึง่ตอบสนองต่อเหตุการณ์อย่าง Brexit ค่อนขา้งชา้ โดย
ภาวะการจ้างงานที่ยงัไม่ซบเซาส่งผลให้ผู้บริโภคยงัไม่ชะลอการบริโภค เพราะเชื่อมัน่ว่าจะยงัมี
รายได้เพื่อการใช้จ่ายในอนาคต แต่การเริม่ต้นกระบวนการ Brexit ที่เรว็เกนิไปจะยิง่เพิ่มความไม่
แน่นอนใหก้บัขอ้ตกลงฉบบัใหม ่และอาจมสีว่นส าคญัต่อความเชื่อมัน่และการตดัสนิใจลงทุนของภาค
ธุรกจิในระยะยาว อกีทัง้การเคลื่อนยา้ยสนิคา้ บรกิาร เงนิทุน และแรงงาน ทีย่ากขึน้อาจท าใหบ้รษิทั
ที่มกีารประกอบธุรกจิเชื่อมโยงกบัประเทศอื่นใน EU เลอืกที่จะย้ายส านักงานออกจาก UK  ซึ่งจะ
ส่งผลให้การลงทุน การจ้างงาน การบรโิภค และเศรษฐกจิของ UK ชะลอตวัลงในที่สุด นอกจากนี้ 
ค่าเงนิปอนด์ที่อ่อนค่ารุนแรงอาจส่งผลให้สนิค้าน าเขา้มรีาคาสูงขึน้ และจะกระทบการใช้จ่ายภาค
ครวัเรอืนในระยะต่อไป ทัง้นี้ เศรษฐกจิของ EU อาจชะลอตวัตามไปดว้ยเช่นกนั เน่ืองจาก UK เป็น
ประเทศทีม่เีศรษฐกจิขนาดใหญ่และมคีวามเชื่อมโยงกบั EU ค่อนขา้งมาก  

   ภาคธุรกิจหลายแห่งโดยเฉพาะภาคธนาคารตัดสินใจที่จะย้ายส่านักงานออกจาก  
UK จากการส ารวจของบรษิทั Ernst & Young พบว่า บรษิทัต่างชาตใิน UK กว่า 14% ตดัสนิใจแลว้ว่า
จะย้ายการท างานบางส่วนหรอืทัง้หมดออกจาก UK  โดยบริษัทกว่าครึ่งมองว่าเยอรมนีเป็นที่ตัง้ที่
น่าสนใจที่สุดในยุโรป นอกจากนี้  สถาบันการเงินขนาดใหญ่อย่างธนาคาร Barclays ก็เตรียมย้าย
ส านักงานใหญ่จาก UK ไปทีไ่อรแ์ลนด์ ขณะที่ Morgan Stanley เตรยีมย้ายพนักงาน 300 คนออกจาก 
UK หลงัแยกตวัจาก EU  ทัง้น้ี นอกเหนือจากปจัจยัดา้นการเคลื่อนยา้ยแรงงาน ภาคธนาคารบางส่วน
ตดัสนิใจทีจ่ะลดการประกอบการใน UK  เพราะความเสีย่งภาวะเศรษฐกจิชะงกังนัอาจส่งผลต่อเนื่องถึง
การจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืของประเทศและตน้ทุนการกูย้มืของสถาบนัการเงนิไดใ้นอนาคต 

Implication  ส่งออกไทยเสี่ยงซบเซา หาก Brexit ส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจยูโรโซน แม้
ความสมัพนัธท์างการคา้โดยตรงระหว่างไทยกบั UK จะมไีม่มากนกั แต่ความไม่แน่นอนในการเจรจา 
Brexit อาจส่งผลกระทบต่อไทยผ่านความผนัผวนในตลาดการเงนิในระยะสัน้และความเชื่อมัน่ของ
นักลงทุนและผู้บริโภคทัว่โลก ซึ่งจะกระทบต่อการส่งออกของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ใน
ขณะเดยีวกนั ความเสีย่งต่อสภาวะเศรษฐกจิถดถอยใน EU และ UK อาจกระทบต่อภาคสง่ออกไทย
เป็นวงกว้าง เนื่องจากไทยส่งออกไปยงักลุ่มประเทศดงักล่าวเป็นสดัส่วนกว่า 12% ของส่งออก
ทัง้หมด ซึง่น าโดยเครื่องคอมพวิเตอร ์และสว่นประกอบ และรถยนตแ์ละสว่นประกอบ (รปูที ่2) ทัง้นี้ 
ระดับผลกระทบจาก  Brexit ในระยะต่อไปขึ้นอยู่กับว่าทัง้สองฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลงที่
ประนีประนอมกนัได้ในระดบัใด โดยผลกระทบจะน้อยที่สุดหากข้อตกลงฉบบัใหม่สามารถท าให้
การค้าและการลงทุนยงัคงเป็นไปได้อย่างราบรื่น ขณะที่ในกรณีที่เลวร้ายที่สุดคือทัง้สองฝ่ายไม่
สามารถตกลงกนัไดแ้ละจบลงดว้ยความสมัพนัธภ์ายใตเ้งื่อนไขขององคก์ารการคา้โลก (WTO) 

  จับตาสกอตแลนด์เตรียมลงประชามติแยกตัวจาก UK ทวีความเสี่ยงการเจรจา 
Brexit Nicola Sturgeon ผู้น าและมุขมนตรขีองสกอตแลนด์ ต้องการจดัท าประชามติครัง้ใหม่ว่า
ดว้ยการแยกตวัของสกอตแลนดอ์อกจาก UK หลงัจากผลโหวต Brexit บ่งชีว้่าชาวสกอตแลนด์กว่า 
62% ตอ้งการอยู่ใน EU ต่อไป โดยการลงประชามตอิาจถูกจดัตัง้ขึน้ในช่วงปลายปี 2018 ถงึ ช่วงตน้
ปี 2019 ซึง่เป็นช่วงที ่UK ใกลจ้ะสิน้สุดกระบวนการเจรจา Brexit การลงประชามตดิงักล่าวจงึนบัว่า
เป็นอกีความเสีย่งต่อการเจรจา Brexit ที่อาจท าให ้UK ไม่สามารถบรรลุขอ้ตกลงกบั EU ไดภ้ายใน 
2 ปี นอกจากนี้ หากผลประชามตอิอกมาว่าสกอตแลนดจ์ะแยกตวัจาก UK กจ็ะเพิม่ความไม่แน่นอน
ซึง่รวมถงึประเดน็ทีว่่าสกอตแลนดจ์ะยงัใชเ้งนิปอนดต่์อไปหรอืไม่  
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รปูที ่1: ค่าเงนิปอนดแ์ตะจุดต ่าทีส่ดุในรอบกว่า 30 ปี ในวนัทีม่กีารประกาศว่าเป็น Hard Brexit 

            

     :                      

       1:                                                                        Hard Brexit 

     :                 EIC              Bloomberg
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ทีม่า: การวเิคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มลูของ Bloomberg 
 
 
รปูที ่2: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ละสว่นประกอบ และรถยนตแ์ละสว่นประกอบ เป็นสนิคา้สง่ออกหลกัจากไทยไปยงั EU และ UK 
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