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Malaysia– Ethylene 
    Ethylene Malaysia has restarted its 400,000 tons/year 
ethane cracker at Kerteh in southern Terengganu, Malaysia, 
after completing a turnaround, a source close to the company 
said on Friday. 
    The cracker was shut in the week of 7 April for maintenance. 
    Malaysian state-owned energy major PETRONAS has a 72.5% 
stake in Ethylene Malaysia. 
 

     Economic Update 

Philippines– Ethylene 
    JG Summit Petrochemical plans to feed naphtha into its 
new cracker in Batangas in the next few days, a source close 
to the company said on 4th Wed. 
    The Philippines' first cracker – which is expected to 
produce 320,000 tons/year of ethylene and 190,000 tons/year 
of propylene – is currently in the process of being 
commissioned, the source said. 
   “The cracker is in the process of starting up,” a source added. 
    Separately, JG Summit tender on 2 June closed a buy for a 
naphtha cargo of 30,000 tons for delivery in the second half of 
June, traders said. 

Price ($/BBL) 

WTI 102.66(-0.05) 

Brent 108.61(-0.80) 

Dubai 105.36(-0.94) 

                       Production News Crude Oil Price Movement  

Crude and Petrochemical Update 

 US crude inventory mare decreased than 
forecasted due to back of refinery production 

4-month high of US non-farm payroll 

Easing between Ukraine and 
Russia 

Improve of US manufacturing and  
service PMI 

Sources: ICIS News 

Gasoline demand in Eurozone 
lower than forecasted 

Euro zone's 1Q GDP growth 
disappoints 

China’s Export Gains to Cushion Growth  
as Imports Slump 

    China’s exports rose more than analysts estimated in May, helping to cushion 
the world’s second-biggest economy from a deeper slowdown as an unexpected 
slump in imports highlighted risks to growth.  
         Overseas shipments gained 7% from a year earlier. While, imports fell 1.6%, 
leaving a $35.92 billion trade surplus, the biggest in five years according to 
Bloomberg data.  
    Stronger exports may bolster Chinese leaders’ confidence that a recovery in 
demand from the U.S. and Europe will support economic growth and reduce the 
need for stronger stimulus. 
    “The export figures are positive news for policy makers and we expect 
continued solid export growth in the coming months amidst gradually 
improving global demand momentum,” said Louis Kuijs, chief China economist 
at Royal Bank of Scotland Plc in Hong Kong. 

Sources: Bloomberg 
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Middle 
East 

Europe 

NEA 

SEA 

US 

    PE market was stable to up. 
LDPE transactions were 
improved as player perceived 
that LDPE price was lower than 
LLDPE in long run.  
    While HDPE and LLDPE were 
stable with light transaction. 
However, Major producers 
(Sinopec and Petrochina) raised 
their prices. 

   Booking activity was delayed 
as several regional producers 
have been slow in announcing 
their offers. However, the delay 
did not affect demand. 
   While supply availability from 
region producers normalized. 

  PE Market activity was flat as 
buyer remained cautious despite 
firm to strong offer prices. 
  Although buyer bought base on 
their requirements . Indonesia and 
Malaysia demand was  moderate 
as converters bought in 
preparation for the upcoming 
Ramadan period. 

  Ethylene price was increased 
as tight supply. Three major 
crackers  were delayed restart. 
  While US economic data were 
improved. 
   - Credit card use increase 
   - Retailer sales increase 
   - Factory data increase 

 
   Ethylene price hit 9-month high 
as impact of the explosion at 
Shell Moerdijk, Natherlands. 
  Moreover, HDPE’s demand was 
strong affected by Egypt’s SIDPEC 
plant have had shutdown. 
   Most buyers wait and see as 
increased prices did not 
fundamentally market strength. 

Global Market Situation 
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สหภาพยโุรปเร่ิมมีนโยบายจะตดัสิทธิ GSP แก่ประเทศก าลงัพฒันาท่ีธนาคารโลกไดจ้ดัให้อยูใ่นกลุ่ม high-income หรือ 
upper-middle income เป็นระยะเวลา 3 ปีล่าสุดติดต่อกนั ส าหรับประเทศไทยซ่ึงไดรั้บการปรับล าดบัจากธนาคารโลก จาก 
Low-Middle Income มาเป็นประเทศ Upper-Middle Income ตั้งแต่ช่วงกลางปี 2554 ดงันั้น ประเทศไทยคงสถานะเป็น 
Upper-Middle Income ต่อเน่ืองกนั 3 ปี ส่งผลให้ไทยถูกตดัออกจากบญัชีของ GSP และหมดสิทธิ GSP ในสินคา้ทุก
รายการ ในปี 2558 
 
 
 
 

จะเกดิอะไรขึน้เมือ่ประเทศไทยถูกตัดสิทธ์ิ GSP จากสหภาพยุโรป (EU)  ในปี 2558  
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GSP เป็นช่ือยอ่ของ Generalized System of Preferences หมายถึง ระบบการใหสิ้ทธิ พิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทัว่ไปท่ี
ประเทศท่ีพฒันาแลว้ใหแ้ก่สินคา้ท่ีมีแหล่งก าเนิดใน ประเทศท่ีก าลงัพฒันา โดยลดหยอ่นหรือยกเวน้อากรขาเขา้แก่สินคา้ท่ี
มีอยูใ่นข่ายไดรั้บสิทธิ พิเศษทางการคา้ทั้งน้ีประเทศผูใ้หสิ้ทธิพิเศษฯ จะเป็นผูใ้หแ้ต่เพียงฝ่ายเดียวไม่หวงัผลตอบ แทนใดๆ
ทั้งส้ิน ซ่ึงในปัจจุบนัมีประเทศพฒันาแลว้เขา้ร่วมโครงการ รวม 28 ประเทศ  ไดแ้ก่ ออสเตรเลีย, กลุ่มสหภาพยุโรป (15 
ประเทศ), ญ่ีปุ่น, นิวซีแลนด,์ แคนาดา, สหรัฐอเมริกา, นอร์เวย,์ สวิตเซอร์แลนด,์ รัสเซีย, ฮงัการี, บลักาเรีย, สาธารณรัฐเชค
และสโลวาเกีย, โปแลนด์ ทั้งน้ีหนงัสือรับรองถ่ินก าเนิดสินคา้แบบพิเศษท่ีใชส้ าหรับ GSP คือ ฟอร์ม A (Certificate of 
Origin Form A) 
 
 
 
 
 
 

ความหมายและที่มา 

ประเทศไทยจะถูกตดัสิทธ์ิ GSP จากจากสหภาพยุโรป (EU)  ในปี 2558  
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ประเทศคู่แข่งที่ส าคญัเมื่อไทยถูกตดัสิทธิ GSP ในปี 2558 

 
 
 
 
 
 
เม่ือไทยถูกตดัสิทธิ GSP ในปี 2558 จะมีผลท าใหสิ้นคา้ส่งออกของไทยตอ้งเสียภาษีในอตัราท่ีสูงข้ึน หรือในอตัราท่ี EU เรียก
เกบ็เป็นการทัว่ไป (MFN) กบัประเทศอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดมี้การตกลงทางการคา้กบั EU ท าให้สามารถพิจารณาประเทศคู่แข่งส าคญั
ของไทย 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
1. กลุ่มประเทศท่ีมีแนวโน้มท่ียงัคงรักษาสิทธิ GSP ไวอ้ยู่หรือมีมูลค่าการส่งออกไปยงั EU ในระดบัท่ีสูงกว่าหรือ

ใกลเ้คียงกบัไทย ไดแ้ก่ อินเดีย ไนจีเรีย อินโดนีเซีย ยเูครน เวียดนาม อิยปิต ์ฟิลิปปินส์ และปากีสถาน 
2. ประเทศท่ีถูกตดัสิทธิ GSP เน่ืองจากมีสถานะเป็น Upper-Middle Income Countries แต่มีมูลค่าการส่งออกไปยงั EU 

ในระดบัท่ีสูงกว่าหรือใกลเ้คียงกบัไทย ไดแ้ก่ มาเลเซีย จีน บราซิล รัสเซีย ตุรกี แอฟริกาใต ้เมก็ซิโก อาเซอร์ไบจาน 
ชิลี และอาร์เจนติน่า 
 

 
 
 
 
 

ประเทศในกลุ่มอาเซียนที่ถูกตดัสิทธ์ิและยงัได้รับสิทธ์ิ GSP จากจากสหภาพยุโรป (EU) ในปี 2558 

ได้สิทธ์ิ ตดัสิทธ์ิ 

กมัพูชา  อนิโดนีเซีย ลาว 
เวยีดนาม ฟิลปิปินส์ 

ไทย   บรูไน   มาเลเซีย 
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จะเกดิอะไรขึน้เมือ่ประเทศไทยถูกตัดสิทธ์ิ GSP จากสหภาพยุโรป (EU)  ในปี 2558  
การประเมินผลกระทบจากการที่ประเทศไทยจะถูกตดัสิทธ์ิ GSP  

 
เบ้ืองตน้การใชสิ้ทธ์ิ GSP นั้น จะท าให้ผูน้ าเขา้หรือผูซ้ื้อในกลุ่มประเทศยโุรปสามารถร้องขอคืนเงินจ านวน 3% ของมูลค่า
สินคา้ท่ีน าเขา้ โดยหากอา้งอิงขอ้มูลการส่งออกปี 2556 ในกลุ่ม plastic resin และ plastic product ไปในกลุ่มประเทศหลกัใน
ยโุรปซ่ึงมีมูลค่าโดยรวมเท่ากบั 15,337.51 ลา้นบาทนั้น (อา้งอิงตาม FOB value) พบว่า ผูซ้ื้อดงักล่าวสามารถเรียกเงินคืนได้
ถึง 460.13 ลา้นบาท ท าใหเ้สมือนวา่สินคา้พลาสติกจากประเทศไทยมีความไดเ้ปรียบทางดา้นราคา 
 
ดงันั้นหากมีการยกเลิกสิทธ์ิ GSP ของประเทศไทย จะมีผลให้ผูน้ าเขา้ (ท่ีกลุ่มประเทศยุโรป) ไม่สามารถร้องขอเงินคืน
จ านวน 3% ของมูลค่าการน าเขา้รวมดังกล่าว จนอาจส่งผลให้ผูซ้ื้อในกลุ่มประเทศยุโรปหันไปซ้ือสินคา้พลาสติกจาก
ประเทศอ่ืนๆ ท่ีมีราคาถูกกวา่ อาทิเช่นกลุ่มประเทศท่ียงัคงไดรั้บสิทธ์ิ GSP ส่งผลใหไ้ทยสูญเสียตลาดการส่งออกพลาสติกซ่ึง
มีมูลค่านบัหม่ืนลา้น 
 
สิทธ์ิ  GSP Update ส าหรับประเทศอืน่ๆ (as of 2014) 

• USA คาดวา่จะทบทวนกฎหมายการต่ออาย ุGSP ของประเทศไทยประมาณเดือนพฤศจิกายน 2557  
• Canada ตดัสิทธ์ิ GSP สินคา้ทุกประเภทของไทย มีผลตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2557 
•Turkey, Japan, Switzerland, Norway, Russia ประเทศไทยยงัคงไดรั้บสิทธ์ิตามปกติ 
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1. พฒันาฝีมือแรงงานไทย เน่ืองจากเกิดการแข่งขนัแบบมืออาชีพมากข้ึน 
2. ผลกัดนัมาตรฐานการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
3. ผูป้ระกอบการเลก็ๆควรรวมตวักนัเป็นกลุ่ม Cluster เพ่ือลดตน้ทุนและสร้างพลงัในดา้นการตลาด 
4. สร้างความแตกต่างในผลิตภณัฑ ์เช่น ดา้นคุณภาพ 
 
 
 
 

Issue No. 87, June 14 

เรียบเรียงโดยสายงานเขตการค้าเสรีและส่งเสริมการส่งออก / คุณสุรศักดิ์ เหลอืงอร่ามศรี 

แนวทางการวางแผนเพือ่รองรับการที่ประเทศไทยจะถูกตดัสิทธ์ิ GSP ในปี 2558 

 
 
 
 
1. การยา้ยฐานการผลิตไป กลุ่มประเทศอาเซียนท่ียงัไม่โดนตดัสิทธ์ิ GSP ในปี 2558 
2.  มองหาตลาดใหม่ๆมาทดแทน ตลาด EU  
3. ร่วมกบัภาครัฐในการผลกัดนัใหก้รอบการเจรจา Thai – EU แลว้เสร็จในปี 2558 
4. ลดราคาสินคา้ลง 3% จากการท า Cost Saving ต่างๆเพ่ือใหสิ้นคา้สามารถแข่งขนัดา้นราคา 
 
 
 
 
แนวทางการเตรียมตวัของผู้ประกอบการไทยเมื่อเปิดเขตเสรีการค้า Thai-EU  

จะเกดิอะไรขึน้เมือ่ประเทศไทยถูกตัดสิทธ์ิ GSP จากสหภาพยุโรป (EU)  ในปี 2558  
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การส่งออกเมด็และผลติภัณฑ์พลาสติกไตรมาสแรกปี 57 และปัจจัยทีค่วรจับตาในปี 57 

 
 การส่งออกนบัเป็นตวัขบัเคล่ือนทางเศรษฐกิจท่ีส าคญัอย่างหน่ึงของไทย แมว้่าในช่วงตน้ปี 57 ไทยจะเผชิญกบั
ปัญหาค่าเงินบาทและเศรษฐกิจในประเทศคู่คา้หลกัอาทิ สหรัฐฯ ยโุรป ท่ีฟ้ืนตวัแบบค่อยเป็นไป หรือแมก้ระทัง่ในประเทศจีน
ท่ีรัฐบาลตอ้งการใหเ้ศรษฐกิจโตแบบค่อยเป็นค่อยไป อยา่งไรกต็าม การส่งออกเมด็พลาสติกไปจีนกย็งัมีการขยายตวัดงัจะเห็น
ไดจ้ากขอ้มูลการน าเขา้ส่งออก ช่วงเดือน มค-มีค. ปี 57 สภาวะการส่งออกเม็ดพลาสติกโดยรวมในพิกดั 3901-3915 ไทย
ส่งออกเมด็พลาสติกไป 3 อนัดบัแรก  ไดแ้ก่ จีน, ญ่ีปุ่น และอินโดนิเซีย โดยมีสดัส่วนการส่งออกอยูท่ี่ 31%, 10% และ 9.65% 
ตามล าดบั และเม่ือเทียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 56 การส่งออกเมด็พลาสติกพิกดั 3901-3915 ไปยงัจีนมีสดัส่วนท่ี 29.25% 
อินโดนิเซียอยูท่ี่ 10.25% และ ญ่ีปุ่นอยูท่ี่ 8.09%  ซ่ึงการส่งออกเมด็พลาสติกไปจีนในไตรมาสแรกปี 57 โตข้ึน 5.98% ทั้งน้ี 
แมว้า่การส่งออกเมด็พลาสติกไปจีนซ่ึงเป็นตลาดหลกัของไทยยงัมีการเติบโต แต่ตอ้งพึงระวงัมาตรการของรัฐบาลจีนในการ
ปรับเงินหยวนใหเ้คล่ือนไหวเสรีข้ึน  
 ส าหรับการส่งออกผลิตภณัฑพ์ลาสติกในพิกดั 3916-39263 ช่วงเดือน มค-มีค. 57 โดยส่งออก 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ 
ญ่ีปุ่น, สหรัฐฯ และ ออสเตรเลีย มีสดัส่วนอยูท่ี่ 18%, 10% และ 6% ตามล าดบั และเม่ือเทียบกบัปี 56 ส่งออกไปญ่ีปุ่นมีสดัส่วน
ท่ี 20.39%, สหรัฐฯ ท่ี 9.16% และ อินโดนิเซียท่ี 6.68% ซ่ึงจะเห็นว่า การส่งออกผลิตภณัฑพ์ลาสติกไปญ่ีปุ่นในช่วงไตรมาส
แรกปี 57 ขยายตวั 12% จากช่วงเวลาเดียวกนัในปี 57 
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 ส าหรับปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการส่งออกของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลาสติกของไทยในปี 57  ไดแ้ก่ 
ความผนัผวนของราคาน ้ ามนัดิบในตลาดโลก, ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน อุปสรรคทางการคา้ต่างๆ รวมถึงปัญหา
ภยัธรรมชาติต่างๆ นอกจากน้ี เศรษฐกิจสหรัฐและสหภาพยุโรปถา้ยงัมีปัญหาต่อเน่ืองอาจมีผลต่อการส่งออก โดยเฉพาะ
ผลิตภณัฑพ์ลาสติกซ่ึงเป็นสินคา้อุปโภคบริโภคถา้ก าลงัซ้ือลดลงจะท าให้ไทยส่งออกลดลงตามไปดว้ย ทั้งน้ี แมว้่าการเมือง
ภายในประเทศเร่ิมคล่ีคลายลง แต่ตอ้งจบัตาดูเป็นระยะ เพราะ อาจส่งผลต่อความเช่ือมัน่ในธุรกิจ โดยอาจลดค าสัง่ซ้ือลงได ้
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การส่งออกเมด็และผลติภัณฑ์พลาสติกไตรมาสแรกปี 57 และปัจจัยทีค่วรจับตาในปี 57 
 

Source: สภาหอการค้าไทย, กระทรวงพาณิชย์,  
Spainforpleasure, ThaiPBS, gcps.desire2learn.com 


