
 
 
 

 

EIC ประเมินการตัดสิทธิ GSP รอบใหมจะมีผลจํากัดตอการสงออกรวม  

แตจะกระทบตอสินคาท่ีจะโดนภาษีเพ่ิมข้ึนมากและมีการพ่ึงพา GSP สูง 
3 พฤศจิกายน 2020 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United States Trade Representative (USTR) ไดประกาศตัดสิทธิ GSP กับสินคาไทยเพิ่มเติม 231 รายการ 

โดยจะมีผลบังคับใชในวันที่ 30 ธันวาคม 2020 เปนตนไป หลังจากที่ไดมีการยกเลิกสิทธิ GSP ในรอบแรก 

ซึ่งมีผลบังคับใชไปแลวกับสินคาไทย 573 รายการ (คิดเปน 0.5% ของมูลคาการสงออกรวม) เมื่อวันที่ 25 

เมษายน 2020    

 

EIC คาดผลกระทบที่เกิดจากการตัดสิทธิ GSP ในรอบลาสุดตอการสงออกไทยในภาพรวมจะมีคอนขางจํากัด 

เนื่องจาก 1) สินคาสงออกไปสหรัฐฯ ที่จะถูกตัดสิทธิ GSP คิดเปนสัดสวนเพียงแค 0.2% ตอมูลคาการสงออก

รวม และ 2) สินคาท่ีจะโดนตัดสิทธิ GSP จะมีตนทุนเฉล่ียเพ่ิมข้ึนประมาณ 3.1% ซ่ึงจะกระทบตอยอดขายไมมากนัก 

 

หากวิเคราะหโดยละเอียดจาก GSP utilization rate, อัตราภาษีท่ีจะมีการเก็บเพ่ิม และมูลคาการใชสิทธิ GSP ของ

แตละสินคา พบวาสินคาท่ีมีความเส่ียงไดรับผลกระทบสูง ไดแก ผักดองเปร้ียว, ผักแหง, ไฟประดับตนคริสมาสต, 

ปโตรเรซิน, ซิลิคอน, ภาชนะอะลูมิเนียมทรงกระบอก, โลหะสําหรับยึดและติดต้ัง, ประแจ และตะปูควง 

 

แมวาผลกระทบจากการโดนตัดสิทธิ GSP เพิ่มเติมโดยรวมจะมีไมมากนัก แตจากผลกระทบสะสมของการโดน 

ตัดสิทธิ GSP ในรอบกอนหนา ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังซบเซาและมีแนวโนมฟนตัวชา กระแสการปกปอง 

ทางการคา (Trade Protectionism) ที่เพิ่มมากข้ึน รวมถึงคาเงินบาทที่ยังคงแข็งคาสะสมในชวง 6 ปที่ผานมา 

ทําใหความเสี่ยงตอการฟนตัวของการสงออกไทยในระยะขางหนามีสูงขึ้น และยังสงผลใหผูประกอบการไทย

จําเปนท่ีจะตองปรับตัวเพ่ือท่ีจะสามารถรักษาความสามารถในการแขงขันในตลาดโลกตอไปได 



 
 
 

กอนหนาท่ี USTR จะประกาศยกเลิกสิทธิ Generalized System of Preference (GSP) ของไทยเพ่ิมเติม 

สหรัฐฯ ไดยกเลิกสิทธิ GSP ในรอบแรกไปแลวซึ่งมีผลเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2020 ที่ผานมา เนื่องจาก 

USTR กลาวหาวามาตรฐานแรงงานของไทยที่ไมเปนไปตามหลักมาตรฐานสากล โดยมีสินคาที่ถูกตัดสิทธิ 573 รายการ 

ครอบคลุมมูลคาประมาณ 1.3 พันลานดอลลารสหรัฐ (0.5% ของมูลคาการสงออกรวม) ซึ่งสินคาสําคัญที่ไดรับผลกระ

ทบ ไดแก สุขภัณฑ เม็ดพลาสติก อาหาร (ผลิตภัณฑถั่ว, เสนพาสตา, เนื้อปู) และเครื่องประดับ (สรอยทอง และ

หินอัญมณี) (อานเพิ่มเติม EIC Note : อีไอซีประเมินการตัดสิทธิ GSP จะสงผลกระทบตอสินคาสงออกที่มีการพึ่งพา

สิทธิ GSP สูง แตผลตอการสงออกรวมมีจํากัด) 

 

สําหรับในรอบลาสุด USTR ไดประกาศตัดสิทธิ GSP กับสินคาไทยเพิ่มเติม 231 รายการ เมื่อวันท่ี 30 

ตุลาคม 2020 โดยจะมีผลบังคับใชในวันท่ี 30 ธันวาคม 2020 เปนตนไป โดยรายการสินคาไทยที่จะถูกตัดสทิธิ

ในครั้งนี้ครอบคลุมมูลคาราว 817 ลานดอลลารสหรัฐ หรือประมาณ 25,000 ลานบาท (0.3% ของมูลคาการสงออกรวม)  

โดย USTR กลาวหาวาการเปดตลาดเนื้อสุกรของไทยที่ไมเปนธรรมและไมสมเหตุสมผล เนื่องจากไทยมีความกังวลดาน

การปนเปอนสารเรงเนื้อแดงแรคโตพามีนทําใหมีมาตรการกีดกันการนําเขาเนื้อสุกรและผลิตภัณฑจากสหรัฐฯ  

 

EIC คาดผลกระทบท่ีเกิดจากการตัดสิทธิ GSP ในรอบน้ีตอการสงออกไทยในภาพรวมมีคอนขางจํากัด 

เนื่องจาก 

1) สินคาสงออกไปสหรัฐฯ ที่จะถูกตัดสิทธิ GSP คิดเปนสัดสวนเพียงแค 0.2% ตอการสงออกรวม  

โดยจากรายการสินคาที่ไทยโดนตัดสิทธิในรอบนี้ที่มี 231 รายการ มีเพียง 147 รายการที่ไทยมีการใชสิทธิ GSP จริง 

ซึ่งมีมูลคาการสงออกไปสหรัฐฯ รวมที่ 817 ลานดอลลารสหรัฐ (ทั้งที่ใชและไมใชสิทธิ GSP) แตมูลคาสงออกที่ใช

สิทธิ GSP จริงมีเพียง 602 ลานดอลลารสหรัฐ ซึ่งคิดเปนเพียง 0.2% ของการสงออกรวมเทาน้ัน  

2) สินคาท่ีจะโดนตัดสิทธิ GSP จะมีตนทุนเฉล่ียเพ่ิมข้ึนประมาณ 3.1% ซ่ึงจะกระทบตอยอดขายไมมากนัก 

โดยการตัดสิทธ ิGSP จะทําใหสินคาสงออกท่ีโดนตัดสิทธิถูกเก็บภาษีเพ่ิมเติมในชวง 0% ถึง 12.5% แลวแตประเภท 

สินคา ซึ่งมีคาเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของอัตราภาษี (weighted effective tax rate) ที่จะถูกจัดเก็บเพิ่มเติมอยูท่ี 

3.1% หรือคิดเปนมูลคาภาษีที่ตองจายประมาณ 18.9 ลานดอลลารสหรัฐ ทั้งนี้หากมีสมมติฐานใหธุรกิจสงผานภาษี

ท่ีเพ่ิมขึ้นแกผูบริโภคท้ังหมด โดยท่ีปจจัยอื่น ๆ ท่ีมีผลกระทบตอราคาสินคาสงออกไทยนั้นไมไดมีความเปลี่ยนแปลง 

(เชนคาเงินบาทตอดอลลารสหรัฐ) จะทําใหสินคาไทยแพงขึ้นโดยเฉลี่ย 3.1% และจากงานศึกษาของธนาคารแหง

ประเทศไทย0

1ที่เคยสรุปไววาคาความยืดหยุนดานราคาของสินคาสงออกไทย (price elasticity) มีคาในชวง 0.3% – 

0.6% ทําใหไดขอสรุปวายอดขายสินคาสงออกไทยท่ีจะโดนตัดสิทธิ GSP มีแนวโนมลดลงประมาณ 0.001% - 

0.003% ตอการสงออกรวมท้ังหมด (ราว 3.2 – 6.3 ลานดอลลารสหรัฐ) 

ทั้งนี้ผลกระทบตอสินคาแตละประเภทจะมีมากนอยขึ้นอยูกับปจจัยความยืดหยุนตอราคา โดยหากสินคาที่โดน 

ตัดสิทธิเปนสินคาที่ถูกทดแทนไดงายหรืออาจไมคอยเปนที่นิยมในตลาดสหรัฐฯ (มีความยืดหยุนตอราคาสูง : high 

price elasticity) ผลกระทบจะมีคอนขางมาก ผูสงออกจึงอาจตองยอมลดราคาสินคากอนรวมภาษีนําเขาของทาง

สหรัฐฯ เพ่ือใหราคาขายท่ีรวมภาษีแลวเพ่ิมเล็กนอยซ่ึงจะทําใหกําไรตอหน�วยลดลง ในทางกลับกัน หากสินคาท่ีโดน

ตัดสิทธิเปนสินคาที่ถูกทดแทนไดยากหรือเปนที่นิยมในตลาดสหรัฐฯ (มีความยืดหยุนตอราคาตํ่า : low price 

elasticity) ผลกระทบก็อาจมีจํากัด 

 
1 จากการศึกษาของธนาคารแหงประเทศไทยใน Monetary Policy Report, June 2018 

https://www.bot.or.th/English/MonetaryPolicy/MonetPolicyComittee/MPR/BOX_MRP/BOX_MPR_June2018_2.pdf  

https://www.scbeic.com/th/detail/product/6398
https://www.scbeic.com/th/detail/product/6398
https://www.bot.or.th/English/MonetaryPolicy/MonetPolicyComittee/MPR/BOX_MRP/BOX_MPR_June2018_2.pdf


 
 
 

นอกจากน้ี หากวิเคราะหโดยละเอียด พบวาสินคาท่ีมีความเส่ียงไดรับผลกระทบสูง ไดแก ผักดองเปร้ียว, 

ผักแหง, ไฟประดับตนคริสมาสต, ปโตรเรซิน, ซิลิคอน, ภาชนะอะลูมิเนียมทรงกระบอก, โลหะสําหรับยึด

และติดต้ัง, ประแจ และตะปูควง โดยมีหลักเกณฑในการวิเคราะห 3 ดาน ไดแก 
• GSP utilization rate (มูลคาสงออกท่ีใชสิทธิ GSP ตอมูลคาสงออกสินคาประเภทน้ันท้ังหมด) - สะทอน

การพ่ึงพาสิทธิ GSP ในการสงออกสินคาประเภทนั้น ๆ โดยหากสินคาท่ีมี GSP utilization rate สูง ก็จะมี

แนวโนมไดรับผลกระทบมากหากมีการตัดสิทธิ  
• อัตราภาษีท่ีจะมีการเก็บเพ่ิมเมื่อโดนตัดสิทธิ - โดยหากมีระดับภาษีท่ีสูง ก็จะมีความเสี่ยงไดรับผลกระทบสูง 

• มูลคาการใชสิทธิ GSP ของแตละสินคา - โดยสินคาท่ีมีมูลคาใชสิทธิมาก ก็ยอมแสดงถึงความสําคัญของ 

สินคานั้นตอสินคาท่ีโดนตัดสิทธิท้ังหมด  

โดยจากเกณฑขางตน สามารถแสดงผลไดดังรูปที่ 1 ซึ่งสังเกตไดวาสินคาที่มีมูลคาการใชสิทธิสูงสวนใหญจะกระจุก 

ตัวอยูมุมขวาลางของภาพ สะทอนวาสินคาดังกลาวมีสัดสวนการใชสิทธิ GSP สูง แตจะโดนภาษีเพิ่มเติมในระดับท่ี

ไมสูงนัก (สินคาสําคัญที่มีมูลคามากคือ ชิ้นสวนรถยนตจําพวกแกนพวงมาลัยและกระปุกเกียร) จึงทําใหเขาขายความเสี่ยง

ปานกลาง (พื้นที่สีเหลือง) ขณะที่สินคาที่มีความเสี่ยงสูง (พื้นที่สีแดง) คือสินคาที่มีอัตราการใชสิทธิ GSP ในระดับสูง 

และจะโดนเก็บภาษีในอัตราท่ีสูงขึ้นมาก ไดแก ผักดองเปร้ียว, ผักแหง, ไฟประดับตนคริสมาสต, ปโตรเรซิน, ซิลิคอน, 

ภาชนะอะลูมิเนียมทรงกระบอก, โลหะสําหรับยึดและติดต้ัง, ประแจ และตะปูควง 

 
 
รูปท่ี 1 : สินคาสําคัญท่ีมีความเส่ียงไดรับผลกระทบมากจากการตัดสิทธิ GSP ในรอบน้ี ไดแก ผักดอง

เปร้ียว, ผักแหง, ไฟประดับตนคริสมาสต, ปโตรเรซิน, ซิลิคอน, ภาชนะอะลูมิเนียมทรงกระบอก, โลหะ

สําหรับยึดและติดต้ัง, ประแจ และตะปูควง 

 
 

ตัวอยางสินคาสําคัญในแตละพ้ืนท่ีความเส่ียง (zone) 
 

GSP utilization < 33% 33% < GSP utilization < 67% GSP utilization > 67% 

Tax > 10% Precious or semiprecious stones Iron or steel, wood screws Wall hangings of jute  
Wood cases, boxes, crates, drums 

and similar packings 

 

5% > Tax > 10% Insulated coaxial cable and other 

coaxial conductors 

Mattresses (o/than of cellular 

rubber or plastics or of cotton) 

Silicon 



 
 
 

 
GSP utilization < 33% 33% < GSP utilization < 67% GSP utilization > 67% 

Aluminum alloy, 

plates/sheets/strip 

Garden or similar umbrellas Iron or steel, aluminum, or zinc, 

mountings, fittings & similar 

articles  
Electric table, desk, bedside or 

floor-standing lamps 

Petroleum resins, coumarone, 

indene, or coumarone-indene 

resins and polyterpenes  
Stainless steel, not cast, flanges 

for tubes/pipes, not forged or 

forged and machined 

Aluminum, casks, drums & like 

containers, for any material 

 
Noninflatable hollow balls Taps, cocks, valves & similar 

appliances for pipes, boiler shells, 

tanks, vats or the like   
Lighting sets of a kind used for 

Christmas trees   
Vegetables prepared or preserved 

by vinegar or acetic acid 

  
Glucose in solid form & glucose 

syrup   
Base metal castors and base 

metal parts thereof 

Tax < 5% Taps, cocks, valves & similar 

appliances for pipes, boiler shells, 

tanks, vats or the 

like, hand operated, not copper, 

iron or steel, nesoi 

Pts. & access. of motor vehicles of 

8703, parts, nesoi, of drive axles 

w/different. 

(wheth or not w/oth transm 

components) 

parts of steering 

wheels/columns/boxes 

Other electromagnets and parts 

thereof, and parts of related 

electromagnetic 

articles nesoi 

Taps, cocks, valves & similar 

appliances for pipes, boiler shells, 

tanks, vats or the 

like, other than hand operated, 

nesoi 

Mattresses, of cellular rubber or 

plastics, whether or not covered 

Work holders for machine tools 

other than those used in cutting 

gears, nesoi 

Pts. & access. of mtr. vehic. of 

8701.20, 8702, 8703 or 8704, gear 

boxes 

road wheels 

Parts for industrial or laboratory 

furnaces and ovens, including 

incinerators, 

nonelectric 

Vegetable seeds, nesoi, of a kind 

used for sowing 

Silicones in primary forms 

Parts of gas turbines nesoi, other 

than those of subheading 

8411.99.10 

Gaskets, washers and other seals, 

of noncellular vulcanized rubber 

other than hard 

rubber, not for use in automotive 

goods in C87 

Nonadhesive plates, sheets, film, 

foil and strip, noncellular, of 

polymers of ethylene and 

propylene 

หมายเหตุ : มีบางประเภทสินคาท่ีมีจัดเก็บอัตราภาษีตอปริมาณนําเขา เชน 1.5 cent/Kilogram EIC ทําการคํานวณ implied tax rate ของสินคา

ประเภทดังกลาวจากขอมูลปริมาณและมูลคานําเขาสินคาของป 2019 เพ่ือท่ีจะสามารถเปรียบเทียบกับ tax rate ของสินคาประเภทอื่นได 

ท่ีมา : การวิเคราะหโดย EIC จากขอมูลของ USTR และ United States International Trade Comission (USITC) 



 
 
 

แมวาผลกระทบจากการโดนตัดสิทธิ GSP เพิ่มเติมจะมีไมมากนัก แตจากผลกระทบสะสมของการโดน 

ตัดสิทธิ GSP ในรอบกอนหนา รวมถึงภาวะเศรษฐกิจโลกท่ียังซบเซาและมีแนวโนมฟนตัวชา ประกอบกับ

กระแสการปกปองทางการคา (Trade Protectionism) ท่ีเพิ่มมากขึ้น จึงเปนความเสี่ยงตอการฟนตัว

ของการสงออกไทยในระยะขางหนา และทําใหผูประกอบการไทยจําเปนที่จะตองปรับตัวเพ่ือที่จะสามารถ

แขงขันในตลาดโลกตอไปได โดยแมวาผลกระทบจากการตัดสิทธิในรอบนี้จะมีไมมากตามรายละเอียดในชวงตน แต

หากรวมกับสินคาที่โดนตัดสิทธิในรอบกอนหนา พบวามีมูลคาที่โดนตัดสิทธิรวมที่ 1.92 พันลานดอลลารสหรัฐ หรือราว 

0.8% ของการสงออกรวม (ตารางที่ 1) ซึ่งทําใหมูลคาสงออกของไทยที่ไดรับสิทธิ GSP หายไปกวา 40% ของมูลคาที่ไดรับ

สิทธิ GSP ในป 2019 ประกอบกับเศรษฐกิจโลกของปนี้ที่ไดรับผลกระทบอยางหนักจาก COVID-19 และยังมีแนวโนมฟน

ตัวอยางชา ๆ ในระยะขางหนา นโยบายการปกปองทางการคา (Protectionism) ท่ีเพิ ่มขึ ้นในหลายประเทศ ผาน

มาตรการกีดกันทางการคาจากการขึ้นภาษี การยกเลิกสิทธิพิเศษทางภาษี และมาตรการกีดกันทางการคาที่ไมใชภาษี 

(non-tariff barriers) รวมถึงการแข็งคาสะสมของเงินบาทเมื่อเทียบกับประเทศคูคาและคูแขง (Nominal Effective 

Exchange Rate : NEER ซึ่งแข็งคาถึง 18.6% นับตั้งแตป 2014 จนถึง ตุลาคม 2020)  ซ่ึงปจจัยเหลานี้ลวนเปนปจจัย

เสี่ยงตอการฟนตัวของการสงออกไทยในระยะขางหนา และทําใหผูประกอบการไทยตองตระหนักถึงความเสี่ยงรอบดาน

ที่มีในอนาคต โดยอาจตองมีแผนลดการพึ่งพาผลประโยชนทางภาษีหรือเนนแขงขันดานราคาลดลง และหันไปปรับตัว

และพัฒนาความสามารถในการแขงขันของตนเอง เชน การหาตลาดใหมรองรับผลกระทบ การพัฒนาเทคโนโลยีในการ

ผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑใหสอดคลองกับกระแสโลก และการพัฒนากลยุทธการขายสินคา เปนตน เพื่อที่จะสามารถ

รักษาหรือขยายฐานตลาดสงออกไดในระยะตอไป  

ตาราง 1 : สรุปมูลคาและสัดสวนสินคาท่ีถูกตัดสิทธิ GSP จากสหรัฐฯ 

  มูลคา  

(พันลานดอลลารสหรัฐ) 

สัดสวนตอการสงออก

ไทยไปสหรัฐฯ (2019) 

สัดสวนตอการสงออก

ไทยท้ังหมด (2019) 

มูลคาท่ีไดรับสิทธิ GSP (2019) 4.82 14.4% 2.0% 

- มูลคาสินคาท่ียังสามารถใชสิทธิ GSP ได 2.90 8.7% 1.2% 

- รวมมูลคาท่ีโดนตัดสิทธิ GSP 1.92 5.7% 0.8% 

   มูลคาท่ีโดนตัดสิทธิ GSP รอบเม.ย. 20 (ตามท่ีใชสิทธิจริง) 1.32 3.9% 0.5% 

   มูลคาตัดสิทธิ GSP รอบธ.ค. 20 (ตามท่ีใชสิทธิจริง) 0.60 1.8% 0.2% 

ท่ีมา : การวิเคราะหโดย EIC จากขอมูลของ USTR และกระทรวงพาณิชย 

บทวิเคราะหโดย... https://www.scbeic.com/th/detail/product/7180 
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ผูเขียนบทวิเคราะห : ดร. กําพล อดิเรกสมบัติ (kampon.adireksombat@scb.co.th) 

  ผูอํานวยการอาวุโส และหัวหนาฝายวิจัยดานเศรษฐกิจและตลาดการเงิน 
 

  พนันดร อรุณีนิรมาน (panundorn.aruneeniramarn@scb.co.th) 

  นักเศรษฐศาสตรอาวุโส 
 

  พิมพชนก โฮว (phimchanok.hou@scb.co.th) 

  นักวิเคราะห 
 

Economic Intelligence Center (EIC) 

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  

EIC Online: www.scbeic.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer: The information contained in this report has been obtained from sources believed to be reliable. However, neither we nor any of our respective affiliates, 

employees or representatives make any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy or completeness of any of the information contained in this 

report, and we and our respective affiliates, employees or representatives expressly disclaim any and all liability relating to or resulting from the use of this report or 

such information by the recipient or other persons in whatever manner. Any opinions presented herein represent our subjective views and our current estimates and 

judgments based on various assumptions that may be subject to change without notice, and may not prove to be correct. This report is for the recipient’s information 

only. It does not represent or constitute any advice, offer, recommendation, or solicitation by us and should not be relied upon as such. We, or any of our associates, 

may also have an interest in the companies mentioned herein. 
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