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จริามน สธุรีชาต ิ
Economic Intelligence Center (EIC)  

กมัพชูาท่ีไม่มี EBA... ยงัน่าลงทุนอยู่หรอืไม?่  
 

 
สิทธิพิเศษ Everything But Arms (EBA) ส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจกมัพชูาอย่างไร? 
 

Everything But Arms หรอื EBA คอืสทิธพิเิศษทางการค้าสูงสุดจากประเทศที่พฒันาแล้ว (รูปที่ 1) ที่ยกเว้นการเกบ็ภาษี
น าเขา้และยกเลกิการก าหนดโควตาน าเขา้ใหแ้ก่สนิค้าน าเขา้ทีม่แีหล่งก าเนิดมาจากกลุ่มประเทศพฒันาน้อยทีสุ่ด (Least 
Developed Countries: LDCs) ซึ่งรวมถึงกัมพูชาด้วย โดยครอบคลุมสินค้าทุกประเภทยกเว้นอาวุธยุทโธปกรณ์ เพื่อ
สนบัสนุนการพฒันาเศรษฐกจิกลุ่มประเทศ LDCs โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเพื่อการสง่ออก 
 

สทิธพิเิศษ EBA จากสหภาพยุโรปเป็นปจัจยัขบัเคลื่อนส าคญัทีท่ าใหอุ้ตสาหกรรมการผลติเพื่อการสง่ออกของกมัพชูาขยาย
ตวัอย่างกา้วกระโดดในช่วง 2 ทศวรรษทีผ่่านมา โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและรองเทา้ซึง่กลายเป็นหวัใจส าคญั
ของเศรษฐกิจกมัพูชา ด้วยมูลค่าของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและรองเท้าเพยีงอย่างเดยีวคิดเป็น 40% ของเศรษฐกจิ
โดยรวมหรอืคดิเป็นแหล่งทีม่าราว 2% ของการเตบิโตของเศรษฐกจิ นอกจากนี้ การสง่ออกสนิคา้เครื่องนุ่งห่มและรองเทา้ยงั
มสีดัส่วนสงูทีสุ่ดถงึ 75% ของการส่งออกทัง้หมดในปี 2018 สรา้งการจา้งงานใหก้บัคนกมัพชูาราว 1 ลา้นคน และยกระดบั
ความเป็นอยู่ของคนกมัพชูาราว 33% ของประชากรทัง้ประเทศพน้จากความยากจนจากประมาณการของธนาคารโลก 
 

อย่างไรกต็าม อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและรองเทา้มแีนวโน้มชะลอตวัในระยะขา้งหน้า สะทอ้นจากการขยายตวัของการ
สง่ออกเครื่องนุ่งห่มและรองเทา้ทีล่ดลงจาก 30%YOY ในปี 2010 เหลอื 9.5%YOY ในปี 2017 และการลงทุนจากต่างชาตใิน
อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและรองเทา้ทีม่สีดัสว่นลดลงจาก 28% ในปี 2014 เหลอืเพยีง 4% ในปี 2018 โดยมสีาเหตุหลกัมา
จากความเป็นไปไดใ้นการสญูเสยีสทิธพิเิศษ EBA จากสหภาพยุโรปซึง่เป็นตลาดสง่ออกทีใ่หญ่ทีส่ดุ  
 

รปูที ่1 : ระบบการใหส้ทิธพิเิศษทางภาษศีุลกากรเป็นการทัว่ไป Generalized System of Preferences (GSP) 

ประเภท สทิธพิเิศษ กลุ่มประเทศทีไ่ดร้บัสทิธพิเิศษ 

Standard GSP ลด/ยกเวน้ภาษนี าเขา้สนิคา้ 66% ของสนิคา้น าเขา้ทัง้หมด  ประเทศก าลงัพฒันาทัง้หมด 

GSP+ ยกเวน้ภาษนี าเขา้สนิคา้ 66% ของสนิคา้น าเขา้ทัง้หมด 
ประเทศก าลงัพฒันาทีม่เีสถยีรภาพ
ค่อนขา้งเปราะบาง 

EBA ยกเวน้ภาษสีนิคา้น าเขา้ทุกชนิดยกเวน้อาวุธและยุทโธปกรณ์ ประเทศพฒันาน้อยทีส่ดุ (LDCs) 
ทีม่า : ขอ้มลูจาก European Parliamentary Research Service 

“I have already said that if they give us preferential access, it won’t make us rich. If they withdraw if from us,  
it won’t make us dead. Do you understand this point? We are undertaking reforms to ensure that Cambodia’s 
economy will not be affected by external factors.” 
 
Source: Prime Minister Hun Sen (The Phnom Penh Post), March 2019 
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การสูญเสียสิทธิพิเศษ EBA จะกระทบต่อเศรษฐกิจกมัพชูาอย่างไร? 
 

แมว้่าสทิธพิเิศษ EBA จะไม่มกี าหนดวนัหมดอายุ แต่สหภาพยุโรปสามารถเพกิถอนสทิธพิเิศษนี้ไดภ้ายใต ้3 หลกัเกณฑ ์คอื 
1) การตดัสทิธริายประเทศ หากประเทศผูร้บัผลประโยชน์เลื่อนขัน้จาการการเป็นประเทศพฒันาน้อยทีส่ดุ  
2) การตดัสทิธริายประเทศ หากประเทศผู้รบัผลประโยชน์ละเมดิสทิธมินุษยชนขัน้ร้ายแรงภายใต้กฎหมายของ
สหประชาชาต ิ(Article 19) และ  
3) การตดัสทิธเิป็นรายสนิคา้ หากสนิคา้จากประเทศผูร้บัผลประโยชน์สง่ผลกระทบต่อผูผ้ลติและตลาดภายในของ
สหภาพยุโรป  

ซึง่ในกรณีของกมัพูชายงัคงสถานะการเป็นประเทศพฒันาน้อยทีสุ่ดตามเกณฑข์องสหประชาชาติ แต่สหภาพยุโรปไดเ้ริม่
กระบวนการถอนสทิธพิเิศษ EBA แลว้ในเดอืนกุมภาพนัธ ์2019 เนื่องจากปญัหาดา้นสทิธแิรงงานทีม่มีาอย่างยาวนานและ
ชยัชนะของนายกรฐัมนตรีฮุน เซน ในการเลือกตัง้เมื่อเดือนกรกฎาคม 2018 ที่เป็นไปอย่างไม่โปร่งใสและน าไปสู่การ
ปกครองแบบ “ระบบพรรคการเมืองเดียว” ทัง้นี้หากรัฐบาลกมัพูชาไม่มีการด าเนินการแก้ไขปญัหาที่เป็นรูปธรรมใน
ระยะเวลา 18 เดอืน อาจท าใหก้มัพชูาสญูเสยีสทิธพิเิศษ EBA อย่างถาวรในเดอืนสงิหาคม 2020 (รปูที ่2) 
 

รปูที ่2 : กระบวนการถอนสทิธพิเิศษ EBA ของกมัพชูาจากสหภาพยุโรป 

 
ทีม่า : ขอ้มลูจาก European Parliamentary Research Service 
 

รฐับาลปรบัลดประมาณการการเตบิโตของเศรษฐกจิกมัพูชาลงจากเดมิ 7.1% เหลอื 6.5% ในปี 2020 โดยค านึงถงึกรณีที่
สทิธพิเิศษ EBA จากสหภาพยุโรปถูกเพกิถอน เศรษฐกจิกมัพชูาจะไดร้บัผลกระทบทีรุ่นแรงจากการพึง่พาเศรษฐกจิสหภาพ
ยุโรปในระดบัสูง โดยเฉพาะสหภาพยุโรปเป็นตลาดส่งออกทีใ่หญ่ทีสุ่ดด้วยสดัส่วนกว่า 40% ของการส่งออกทัง้หมดของ
กมัพูชาและกมัพชูาเป็นผูใ้ชป้ระโยชน์จาก EBA ของสหภาพยุโรปสงูเป็นอนัดบัสอง โดยสนิคา้ส่งออกส าคญัของกมัพชูาไป
ยงัสหภาพยุโรปประกอบดว้ย เครื่องนุ่งห่ม (78%) รองเทา้ (13%) และจกัรยาน (6%) ซึง่หากการถอนสทิธพิเิศษ EBA มผีล
บงัคบัใช ้สนิคา้ดงักล่าวจะถูกเรยีกเกบ็ภาษทีีอ่ตัรา 12% 16% และ 10% ตามล าดบั สง่ผลใหผู้ส้ง่ออกกมัพชูาเสยีภาษไีม่ต ่า
กว่า 700 ลา้นดอลลารส์หรฐัต่อปีและลดความสามารถในการแข่งขนัเมื่อเทยีบกบัคู่แข่งในภูมภิาค นอกจากนี้ ขา้วอนิดกิา
กมัพชูากถ็ูกเรยีกเกบ็ภาษแีลว้ในเดอืนมกราคม 2019 ในอตัรา 175 ยโูรต่อตนัในปี 2019 150 ยโูรต่อตนัในปี 2020 และ 125 
ยโูรต่อตนัในปี 2021 เน่ืองจากขา้วอนิดกิากมัพชูาท าใหร้าคาขา้วและสว่นแบ่งตลาดภายในของสหภาพยุโรปลดลงอย่างมาก 
ส่งผลให้การส่งออกขา้วไปยงัสหภาพยุโรปลดลงถึง 32%YOY ใน 6 เดือนแรกของปี 2019 ไม่เพียงเท่านี้  แนวโน้มการ
สญูเสยีสทิธพิเิศษ EBA ทีท่ีเ่พิม่ขึน้ยงัท าใหน้านาชาตชิะลอการลงทุนในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและรองเทา้ลดลงอย่างชดัเจน
ในช่วง 2-3 ปีทีผ่่านมา อย่างไรกต็าม นายกรฐัมนตรฮีุน เซน กลบัมที่าทแีขง็กรา้วต่อการตดัสนิใจของสหภาพยุโรป โดยมอง

กุม าพันธ  2019
สหภาพยุโรปเร ิม่กระบวนการ
ถอนสทิธพิเิศษ EBA ของกัมพูชา

สิงหาคม 2019
สหภาพยุโรปสิน้สุดการ
ประเมนิสถานการณใ์นกัมพูชา

พ ศจิกายน 2019
สหภาพยุโรปออกรายงานสรุปการ
ประเมนิสถานการณใ์นกัมพูชา

กุม าพันธ  2020
สหภาพยุโรปประกาศการตดัสนิใจ
ถอนสทิธพิเิศษ EBA ของกัมพูชา

สิงหาคม 2020
สหภาพยุโรปถอนสทิธพิเิศษ EBA 
ของกัมพูชาอย่างเป็นทางการ
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ว่ากมัพูชาก าลงัจะพน้สถานะการเป็นประเทศพฒันาน้อยทีสุ่ดในไม่ชา้และจะสามารถเดนิหน้าต่อไปไดแ้มไ้ม่มสีทิธพิเิศษ 
EBA  
 

กมัพชูาท่ีไม่มี EBA ยงัน่าลงทุนหรอืไม่? 
 

การถอนสทิธพิเิศษ EBA จากสหภาพยุโรปอาจเป็นปจัจยัเร่งการปฏริูปเศรษฐกจิกมัพูชาภายใต้แผนพฒันาอุตสาหกรรม 
2015 – 2025 โดยรฐับาลตัง้เป้าปรบัโครงสรา้งทางเศรษฐกจิ ลดการพึง่พาการสง่ออกเครื่องนุ่งห่มและรองเทา้ใหเ้หลอืเพยีง 
50% ภายในปี 2025 และส่งเสรมิการพฒันาอุตสาหกรรมใหม่ทดแทน รวมถึงอุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมการผลติ
สนิคา้ทีม่มีูลค่าสงู และอุตสาหกรรมสนับสนุนเพื่อทดแทนการน าเขา้ เพิม่ความหลากหลายของสนิคา้ส่งออก และเชื่อมต่อ
อุตสาหกรรมของกมัพชูาเขา้กบัห่วงโซ่อุปทานของภูมภิาคในระยะต่อมา นอกจากนี้ รฐับาลยงัเร่งพฒันาวสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) ซึง่เป็นหนึ่งในภาคธุรกจิหลกัของกมัพชูา ดว้ยการใหร้ะยะพกัช าระภาษ ี3-5 ปี  
 

ความพยายามเพิม่ความหลากหลายทางเศรษฐกจิของกมัพชูา ประกอบกบัมาตรการส่งเสรมิการลงทุนของภาครฐัทีเ่อือ้ต่อ
การท าธุรกจิ ไดแ้ก่การยกเวน้ภาษีสงูสุดถงึ 9 ปีส าหรบัธุรกจิทีไ่ดร้บัการสนับสนุนจากรฐับาล และการใหส้ทิธิช์าวต่างชาติ
เป็นเจา้ของธุรกจิได้ 100% ยงัคงท าใหก้ารลงทุนในกมัพูชามคีวามน่าสนใจ โดยเฉพาะธุรกจิทีไ่ทยมคีวามเชีย่วชาญ ไม่ว่า
จะเป็นการผลิตสนิค้าเกษตรและอาหาร บรรจุภัณฑ์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อรองรบัการบริโภค
ภายในประเทศทีม่แีนวโน้มเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ อุตสาหกรรมเกดิใหม่เหล่านี้ยงัมโีอกาสในการส่งออก สะทอ้น
จากสดัส่วนการส่งออกสนิค้าทีไ่ม่ใช่เครื่องนุ่งห่มและรองเทา้ทีเ่พิม่ขึน้จาก 2% ในปี 2008 เป็นกว่า 20% ในปี 2018 และ
กัมพูชายังคงได้สิทธิพิเศษทางภาษี GSP จากสหรัฐฯ และญี่ปุ่นซึ่งเป็นตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่และมีก าลังซื้อสูง  
ในขณะเดยีวกนั อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วไดก้ลายเป็นธุรกจิขบัเคลื่อนเศรษฐกจิใหม่ในช่วง 2-3 ปีทีผ่่านมา จากจ านวน
นักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นตัวเลขสองหลกั  ธุรกิจการท่องเที่ยวของกมัพูชายังมี
ศกัยภาพขยายตวัไดอ้กีในระยะขา้งหน้าทัง้จากความน่าสนใจของสถานทีท่่องเทีย่วทางวฒันธรรมจ านวนมากทีย่งัไม่ไดร้บั
การพฒันาและโอกาสในหลายธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น โรงแรม รา้นอาหาร ตวัแทนท่องเทีย่วและบรกิารขนสง่   
 
 


