Brexit: ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไทย
Brexit คือ การลงประชามติแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป (European Union: EU) ของสหราชอาณาจักร
ซึ่งจะมีผลอย่างเป็นทางการในวันที่ 29 มีนาคม 2562 โดยมีสาเหตุสาคัญในการขอแยกตัว ดังนี้

3. UK ต้องใช้เงินจานวนมาก
ช่วยเหลือประเทศต่าง ๆ ใน EU

1. ปัญหาผู้อพยพ

4. กฎระเบียบ EU ฉุดรั้ง
เศรษฐกิจ UK

2. ปัญหาการแย่งงานจากประชากร
ใน EU

Brexit Timeline

UK ลงมติออกจาก EU เมื่อ
วันที่ 23 มิ.ย. 2559

นายกฯ เมย์ ลงนามในหนังสือแจ้งความประสงค์
ออกจาก EU ตามมาตรา 50 ของสนธิสัญญา
ลิสบอน เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2560

การเจรจาข้อตกลงในการแยกตัว
ออกจาก EU ของ UK
ในปี 2560-2562

กาหนดออกจาก EU อย่างเป็น
ทางการในวันที่ 29 มี.ค. 2562

ปัจจุบันสหราชอาณาจักร (UK) และสหภาพยุโรป (EU) ยังไม่ได้ข้อสรุปในการทาความตกลงในการแยกตัว
ด้านต่าง ๆ เช่น การค้า การลงทุน การเงิน กฎ ระเบียบต่าง ๆ ซึ่งแนวทางการเจรจาของสหราชอาณาจักร และ EU
ได้ ก าห นดประ เด็ น ห ลั ก ๆ ใ นการเ จรจา เบื้ อ งต้ นเพื่ อ แยกตั ว ออกจา ก EU อา ทิ พลเ มื อ ง EU ใ น
สหราชอาณาจักรต้องได้รับการรับประกั นทั้ งในมิติของการใช้ชีวิต ที่ อยู่อาศัย การทางาน หรือการศึกษาต่อใน
สหราชอาณาจักร, สหราชอาณาจักรจะต้องจ่ายเงินสนับสนุนให้แก่ EU ในการแยกตัว และ มาตรการเพื่อหลีกเลี่ยง
การกั้นเขตแดนที่ชัดเจน (backstop) ระหว่างไอร์แลนด์ (อยู่ใน EU) และไอร์แลนด์เหนือ (อยู่ใน UK) เพื่อรับประกัน
ว่าจะไม่มีการตั้งด่านตรวจตามแนวชายแดนระหว่างกัน

-2การเจรจาข้อตกลง Brexit ระหว่างนายกรัฐมนตรีเทเรซา เมย์ และ EU สามารถเกิดได้ 2 กรณี คือ
กรณีที่ 1 Soft Brexit

กรณีที่ 2 Hard Brexit

เป็ น การถอนตั วออกจากสหภาพ
ยุ โ รป แต่ ยั ง อยู่ ใ นตลาดเดี ย วของ
ส ห ภ า พ ยุ โ ร ป ซึ่ ง ยั ง ค ง รั ก ษ า
ความสั มพั นธ์ท างเศรษฐกิ จที่ ใ กล้ ชิ ด
กับอียูต่อไป

สหราชอาณาจักรออกจากสหภาพยุโรปอย่างเต็มรูปแบบ โดยยังไม่มีข้อตกลง
ใด ๆ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบค่อนข้างมากต่อเศรษฐกิจสหราชอาณาจักร

ผลกระทบกรณี Soft Brexit
Soft Brexit มี ผ ลกระทบทาง
เศรษฐกิ จ กั บ สหราชอาณาจั ก ร
ค่ อ นข้ า ง น้ อ ย เ พ ร าะ ส ห ร า ช
อาณาจักรจะยังคงอยู่ในเขตการค้า
เหมือนเดิม ทั้งคนและสินค้าก็ยังคง
มีการเคลื่อนย้ายอย่างเสรี

ผลกระทบกรณี Hard Brexit
1) สหราชอาณาจั ก รอาจสู ญ เสี ย ความเป็ น ศู น ย์ ก ลางทางการค้ า
การลงทุน และการเงินของยุโรป เนื่องจาก สถาบันการเงินจะย้ายงานบางส่วนออก
จากสหราชอาณาจักรไปที่สานักงานอื่นในยุโรปแทน
2) ส่ ง ผลให้ ต้ น ทุ น กา รน า เข้ า สิ น ค้ า สู ง ขึ้ น แ ละ จะ ส่ ง ผลให้
อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น เนื่องจาก สินค้านาเข้าจะใช้กฎเกณฑ์ขององค์กรการค้าโลกซึ่ง
จะถูกเก็บภาษีนาเข้าและมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีเหมือนประเทศนอก
กลุ่มสหภาพยุโรป
3) การส่งออกไปสหภาพยุโ รปจะถูกเก็บ ภาษี ซึ่งอาจส่ งผลกระทบต่ อ
รายได้ของสหราชอาณาจักร
4) สหราชอาณาจักรจะสูญเสียประโยชน์จากข้อตกลงการค้ากับประเทศ
อื่น ๆ ที่เคยมีจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป

สถานการณ์ Brexit ในปัจจุบัน
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 รัฐสภาสหราชอาณาจักรลงมติไม่เห็นชอบกับข้อตกลงการแยกตัวออกจาก EU
ของนายกรัฐมนตรีเทเรซา เมย์ ต่อมาเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 รัฐสภาสหราชอาณาจักรลงมติไม่เห็นชอบกั บ
ข้อตกลงการแยกตัวออกจาก EU ของนายกรัฐมนตรีเทเรซา เมย์ ที่ได้มีการแก้ไขครั้งที่ 2 หลังจากนั้นในวันที่ 13
มีนาคม 2562 รัฐสภาสหราชอาณาจักรลงมติไม่เ ห็นชอบให้ UK ออกจาก EU โดยไร้ข้อตกลง (No Deal) และ
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 รัฐสภาสหราชอาณาจักรได้ลงมติเห็นชอบให้เลื่อนกาหนดกรอบระยะเวลาการแยกตัว
ออกไปอีก 3 เดือ น (ตามกรอบเวลาของมาตรา 50 ของสนธิสัญ ญาลิส บอน) จากเดิมในวันที่ 29 มี นาคม 2562
หลังจากนี้ นายกรัฐมนตรีเทเรซา เมย์ ต้องเจรจาขอความเห็นชอบจาก EU ให้เลื่อนกาหนดเวลาที่จะถอนตัวออก
จาก EU
นัยยะต่อสหราชอาณาจักร
สหราชอาณาจักรจะออกจาก EU รูปแบบใด ทั้ง Soft Brexit หรือ Hard Brexit ต่างส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อเศรษฐกิจสหราชอาณาจักร แต่ในกรณีแบบ Hard Brexit จะเกิดผลกระทบค่อนข้างมาก โดยธนาคารกลางของ
อังกฤษคาดการณ์ว่า มีผลทาให้เศรษฐกิจ UK หดตัวลงประมาณร้อยละ 7-10 เนื่องจาก UK มีสัดส่วนการส่งออกไป
ยัง สหภาพยุโ รปในปี 2561 ได้ถึง ร้อ ยละ 46.6 ของมู ลค่าการส่ง ออกทั้ งหมด สินค้าที่ส่ง ออกไป EU จะถูกเก็ บ
ภาษีนาเข้าและมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีเหมือนประเทศนอกกลุ่มสหภาพยุโรป ทาให้สินค้าของสหราช

-3อาณาจักรมีราคาสูงขึ้น อาจส่งผลให้รายได้จากการส่งออกของสหราชอาณาจักรลดลง และในด้านการนาเข้าสินค้า
จาก EU จะมีราคาสูงขึ้น และอาจส่งผลต่อต้นทุนและความสามารถในการแข่งขันของสหราชอาณาจักร

ที่มา: Global Trade Atlas
นัยะต่อสหภาพยุโรป
เศรษฐกิจสหภาพยุโรปได้รับผลกระทบค่อนข้างน้อย เนื่องจาก สัดส่วนการส่งออกและนาเข้าของ EU ไป
UK ในปี 2561 มีประมาณร้อยละ 6.53 และ 4.32 ตามลาดับ อย่างไรก็ตาม การที่ราคาสินค้าจากสหราชอาณาจักร
มีราคาสูงขึ้นอันเป็นผลจากอัตราภาษี อาจส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงโครงสร้างธุรกิจของสหภาพยุโรปและสหราช
อาณาจักรที่มีห่วงโซ่อุปทานเชื่อมโยงกัน

ที่มา: CEIC data
นัยยะต่อไทย
การหดตัวของเศรษฐกิจหราชอาณาจักรอาจเป็นผลมาจาก Brexit ซึ่งอาจส่งผลต่อการส่งออกของไทยไป
ยังสหราชอาณาจักร แต่ไม่ว่าสหราชอาณาจักรมีการตกลง Brexit แบบใด จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยค่อนข้าง
น้อย (แต่ผลกระทบจากการตกลงแบบ Hard Brexit จะมากกว่า Soft Brexit) เนื่องจาก สัดส่วนการส่งออกและ
นาเข้าของไทยกับสหราชอาณาจักรมีไม่มากนัก โดยในปี 2561 มีเพียงร้อยละ 1.6 และ 1.2 ตามลาดับ
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ที่มา: Global Trade Atlas
สินค้าส่งออกของไทยไปสหราชอาณาจักรที่สาคัญ ได้แก่ รถยนต์และส่วนประกอบ เนื้อสัตว์ และอุปกรณ์
ไฟฟ้า และส่วนประกอบ ส าหรับ สินค้านาเข้าของไทยจากสหราชอาณาจัก รที่ส าคัญ ได้แก่ เครื่องจัก รกลและ
ส่วนประกอบ อุปกรณ์ไฟฟ้าและส่วนประกอบ และเชื้อเพลิงที่ได้จากแร่

ที่มา: Global Trade Atlas
ผลกระทบทางอ้อมต่อไทย
เศรษฐกิ จของไทยอาจจะได้รับ ผลกระทบทางอ้อมจากเศรษฐกิ จ สหภาพยุโ รปซึ่งได้รับผลกระทบจาก
การหดตัวของเศรษฐกิจสหราชอาณาจักร อย่างไรก็ตาม ตลาดการเงินไทยน่าจะได้รับผลกระทบตามความผันผวนใน
ตลาดการเงินโลกที่สูงขึ้น โดยเฉพาะค่าเงินปอนด์และค่าเงินยูโรที่คาดว่ามีแนวโน้มอ่อนค่าลง เนื่องจากอาจชะลอ
แผนการใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกและนาเข้าของไทย
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