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ประเด็นสำ�คัญ

 สถานการณ์ล่าสุดเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 สหรัฐฯ ยังเดินหน้าเก็บภาษีกับจีนวงเงิน 50,000 

ลา้นดอลลาร์ฯ แบง่เปน็กลุม่แรก 34,000 ลา้นดอลลาร์ฯ เร่ิมเกบ็ภาษวีนัที ่6 กรกฎาคม และในกลุม่ถดัไปอกี 

16,000 ล้านดอลลาร์ฯ ที่อยู่ระหว่างพิจารณา ทำาให้จีนเองก็ประกาศตอบโต้ด้วยการเก็บภาษีสินค้าจาก

สหรัฐฯ ในมูลค่าเท่าเทียมกัน ไม่เพียงเท่านั้นสหรัฐฯ ได้ประกาศเพิ่มแรงกดดันโดยมีแผนเก็บภาษีรอบใหม่

กับสนิคา้จนีอกี 2 แสนลา้นดอลลารฯ์ มาถงึตรงนีต้้องยอมรับว่าข้อพพิาททางการคา้ระหว่างจนีและสหรัฐฯ 

คงไม่จบได้โดยง่าย

 ผลกระทบต่อไทยจากข้อพิพาททางการค้าและมาตรการที่ออกมาของทั้ง 2 ประเทศ ในภาพรวม

มีผลต่อไทยค่อนข้างจำากัด โดยในด้านหนึ่งโอกาสการส่งสินค้าไทยไปทดแทนสินค้าที่อยู่ในข้อพิพาทน้ัน 

มีไม่มาก เน่ืองจากเป็นสินค้าคนละประเภทกัน แม้มาตรการลดภาษีเป็นการทั่วไปของจีนที่เพิ่งประกาศ 

ออกมาจะเอื้อประโยชน์ให้สินค้านานาชาติรวมทั้งสินค้าไทยทำาตลาดได้สะดวกข้ึน แต่ในอีกด้านหน่ึง 

ข้อพิพาททางการค้าที่ยังมีอยู่ก็ทำาให้สินค้าส่งออกของไทยที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิตของจีนถูกกระทบไปด้วย 

และถ้าหากข้อพิพาทางการค้ายืดเยื้อจนเศรษฐกิจจีนอ่อนแรง คงยากที่ไทยจะหลีกเลี่ยงผลกระทบได้

 การเปลี่ยนแปลงทางการค้าโลกในขณะน้ีค่อนข้างรวดเร็วและเหนือความคาดหมาย SME ไทย

จำาเป็นต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะผู้ประกอบการในการผลิตภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้

สามารถปรับตัวเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้าและรองรับผลกระทบท่ีไม่แน่นอน ท้ังน้ี การขยายตลาดใหม่ 

เป็นเร่ืองที่ภาคธุรกิจจำาเป็นต้องให้ความสำาคัญอย่างเร่งด่วน นอกจากน้ี ธุรกิจเกษตรและอาหารไทย 

ควรอาศัยจังหวะน้ีเร่งประชาสัมพันธ์สินค้าไทยให้เป็นที่รู้จักในจีนเพื่อโน้มน้าวกำาลังซื้อส่วนเกินที่เกิดจาก

มาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างกัน 
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สหรัฐฯ เดนิเกมกดดนัทางการคา้กับนานาชาติในรูปแบบเฉพาะของนายโดนัลด ์ทรัมป ์ประธานาธิบดสีหรัฐฯ 

ซึ่งยืนอยู่บนหลักการที่ว่า “การค้าที่เป็นธรรม ต่างตอบแทน และอเมริกาต้องมาก่อน” โดยพุ่งเป้าไปยังประเทศที่

สหรัฐฯ ขาดดลุการคา้ในระดบัสูง โดยจนีถอืเปน็เปา้หมายอนัดบัหน่ึงจากการขาดดลุการคา้สหรัฐฯ สงูถึง 375,228 

ล้านดอลลาร์ฯ คิดเป็นสัดส่วนเกือบครึ่งหน่ึงของยอดขาดดุลทั้งหมด โดยเริ่มต้นจากเมื่อต้นปี 2561 สหรัฐฯ  

การประกาศใช้มาตรการปกป้องการนำาเข้าที่เพิ่มขึ้น มาตรา 201(Safeguard) ที่ใช้อย่างเท่าเทียมกันทุกประเทศ 

ในการข้ึนภาษสีนิคา้นำาเข้าแผงโซลาร์เซลลแ์ละเคร่ืองซกัผา้ขนาดใหญ่ ตามมาดว้ยการประกาศใช้มาตรการปกปอ้ง

ความมั่นคงของชาติ มาตรา 232 (National Security) โดยการขึ้นภาษีนำาเข้าสินค้าเหล็ก 25% และอะลูมิเนียม 

10% ซึง่กม็หีลายประเทศไดรั้บการยกเวน้ แต่จนีกย็งัถกูรวมอยูใ่นกลุม่ประเทศทีต่อ้งเสยีภาษใีนอตัราใหมน้ี่เช่นกนั 

ในด้านจีนเองก็ไม่ได้อยู่น่ิงกับแรงกดดันดังกล่าว โดยในวันที่สหรัฐฯ เร่ิมเก็บภาษีเหล็กและอะลูมิเนียม 

กับนานาชาติที่มีจีนรวมอยู่ด้วย ทางการจีนก็ประกาศตอบโต้ในมูลค่าที่เท่าเทียมกันราว 3,000 ล้านดอลลาร์ฯ  

เริ่มเก็บภาษีแล้วเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 รวมมีสินค้า 128 รายการ ประกอบด้วยการขึ้นภาษี 25% กับเนื้อหมู

และเศษอะลูมิเนียมและการขึ้นภาษีร้อยละ 15% กับสินค้าอื่นๆ อาทิ ผลไม้สด ผลไม้แห้ง ถั่ว อัลมอนด์ แอปเปิ้ล 

เบอร์รี่ ท่อเหล็ก และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เป็นต้น ต่อจากนั้นการตอบโต้ทางการค้าเริ่มร้อนแรงขึ้นอย่างมาก 

เมื่อสหรัฐฯ ตัดสินใจกีดกันทางการค้าเป็นการเฉพาะกับจีน โดยประกาศใช้มาตรการปกป้องการค้าที่เป็นธรรม 

มาตรา 301(Unfair Trade Practices) กับสินค้านำาเข้าจากจีนมูลค่ารวม 50,000 ล้านดอลลาร์ฯ สูงที่สุดนับตั้งแต่

เริ่มเกมกีดกันทางการค้า โดยจะขึ้นภาษีสินค้านำาเข้าจากจีนอีก 25% ในกลุ่มสินค้า 1,333 รายการ 

อย่างไรก็ดี ด้วยความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและโครงสร้างการค้าที่ต้องพึ่งกันและกันระหว่างสหรัฐฯ กับจีน 

ทำาให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายเร่ิมมีการเจรจาเพื่อนำาไปสู่จุดสมดุลของความสัมพันธ์ ซึ่งไม่จำากัดอยู่เพียงความสัมพันธ์

ด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงความสัมพันธ์ด้านความมั่นคง ภูมิรัฐศาสตร์ และ

การแข่งขันทางดา้นเทคโนโลย ีฯลฯ จนอาจกลา่วไดว่้าน่ีคอืจดุเร่ิมต้นของการเจรจาเพือ่กำาหนดทา่ท ีขอบเขตและ

บทบาทของการดำารงอยู่ร่วมกัน (Co-existance) ของสองเศรษฐกิจยักษ์ใหญ่ของโลกในอนาคต 

อย่างไรก็ดี แม้จีนมีท่าทีโอนอ่อนและประนีประนอมในการเจรจากับสหรัฐฯ โดยประกาศลดภาษีรถยนต์นั่ง

จากร้อยละ 25 เหลอืร้อยละ 15 รวมทัง้ลดภาษช้ิีนสว่นรถยนตจ์ากร้อยละ 10 เหลอืร้อยละ 6 ตามมาดว้ยการประกาศ

ลดภาษีสินค้าอุปโภคบริโภคอีก 1,500 รายการให้มีภาษีเฉลี่ยเหลือร้อยละ 6.9 จากเดิมเฉลี่ยที่ร้อยละ 15.7 โดยจะ

มีผลลดภาษีในเดือนกรกฎาคม พร้อมทั้งแสดงความมุ่งมั่นว่าจะเร่งนำาเข้าสินค้าอื่นๆ จากสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่อง 

ทว่า สหรัฐฯ ก็เพิกเฉยต่อความพยายามของจีนดังกล่าวและยังคงเพิ่มแรงกดดันกับจีนในการประกาศเริ่ม

เก็บภาษีสินค้าจากจีนวงเงิน 50,000 ล้านดอลลาร์ฯ แบ่งเป็นกลุ่มแรกมูลค่า 34,000 ล้านดอลลาร์ฯ จำานวนสินค้า 

818 รายการ จะเร่ิมเก็บภาษีทันทีในวันท่ี 6 กรกฎาคม และท่ีเหลืออีก 16,000 ล้านดอลลาร์ฯ เป็นสินค้ารายการใหม่อีก 

284 รายการ อยูร่ะหว่างพจิารณา ขณะทีจ่นีกอ็อกมาตรการตอบโตส้หรัฐฯ ทีเ่หมอืนกนัโดยแบง่เปน็กลุม่แรกสนิคา้ 

545 รายการ เร่ิมเก็บภาษีวันเดียวกันและเป็นวงเงินเท่ากับสหรัฐฯ สำาหรับสินค้าอีกกลุ่มจำานวน 114 รายการ  

อยู่ระหว่างรอพิจารณาเช่นกัน นอกจากน้ี สหรัฐฯ ยังยืนยันจะใช้แนวทางที่แข็งกร้าวเดินหน้าประกาศข้ึนภาษี 

กับสินค้าจีนอีกร้อยละ 10 เป็นวงเงิน 200,000 ล้านดอลลาร์ฯ คงทำาให้สงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ยืดเย้ือ

ต่อไปอีก
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ผลพวงจ�กม�ตรก�รก�รค้�ระหว่�งสองยักษ์ใหญ่ของโลก
ที่ SME ไทยต้องจับต�

จะเห็นได้ว่าบรรยากาศการค้ากับจีนและสหรัฐฯ มีแต่ความไม่แน่นอน ซึ่งผู้ประกอบการ SME ที่ส่งสินค้า

ไปจำาหน่ายในสหรัฐฯ และจีน อาจต้องเจอกับผลกระทบจากเกมการค้าดังกล่าว ทั้งข้อดีจากการที่สินค้าไทย 

มีโอกาสเข้าไปแทนที่สินค้าที่เป็นข้อพิพาทระหว่างกัน และผลเสียจากการที่สินค้าไทยได้รับผลพวงทำาให้ส่งออก 

ได้น้อยลง และผลจากการที่สินค้าจีนจำาเป็นต้องแสวงหาตลาดใหม่แทนสหรัฐฯ และเข้ามาแข่งกับสินค้าไทย 

ในระยะข้างหน้า โดยเฉพาะตลาดในภูมิภาคอาเซียน 

 โดยสรุปมาตรการท่ีเกิดจากข้อพิพาททางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ ท่ีมีผลในทางปฏิบัติแล้ว และส่งผลต่อ

สินค้าไทยท่ีต้องการทำาตลาดในจีนและสหรัฐฯ หลักๆ คือการข้ึนภาษีนำาเข้าสินค้าระหว่างกัน และส่งผลต่อธุรกิจไทย 

ดังนี้

 • สนิคา้ไทยมโีอกาสเข้าไปทดแทนสนิคา้จนีในตลาดสหรัฐฯ โดยเมือ่พจิารณาจากสนิคา้กลุม่แรกจำานวน 

818 รายการ วงเงิน 34,000 ล้านดอลลาร์ฯ ที่ทางการสหรัฐฯ จะเริ่มเก็บภาษีในวันที่ 6 กรกฎาคม สินค้าไทย 

มีโอกาสบางรายการเท่าน้ันเน่ืองจากสินค้าส่งออกของไทยเป็นสินค้าคนละชนิดกับสินค้าส่งออกของจีน โดยสินค้าท่ีมี

โอกาสส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และช้ินส่วนเคร่ืองยานยนต์ อาทิ ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ 

บางประเภท ช้ินสว่นทวี/ีกลอ้ง ช้ินสว่นเคร่ืองพมิพ ์ช้ินสว่นเคร่ืองบนิ ยางลอ้เคร่ืองบนิ เกยีร์ ตวัจดุระเบดิเคร่ืองยนต ์

และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ เป็นต้น 

นอกจากน้ี ยงัมสีนิคา้อกีกลุ่มทีส่หรัฐฯ กำาลงัพจิารณาเกบ็ภาษอีกี 284 รายการ มลูคา่ 16,000 ลา้นดอลลาร์ฯ 

ซึ่งเป็นรายการใหม่และเป็นกลุ่มที่ 2 ในวงเงิน 50,000 ล้านดอลลาร์ฯ ถ้าสหรัฐฯ เก็บภาษีกีดกันจีน มีสินค้า 

บางรายการของไทยที่น่าจะได้ประโยชน์ อาทิ พลาสติกคุณภาพสูงของไทยที่ทำาตลาดในสหรัฐฯ ได้เหนือกว่า

สินค้าจีน อย่าง “พลาสติกที่ทำาจากเซลลูโลส” สามารถย่อยสลายได้ตามกระแสรักษ์โลก และ “พลาสติก PVC” 

ที่สามารถต่อยอดการผลิตได้หลายอุตสาหกรรม ทั้งสองชนิดนี้ไทยครองส่วนแบ่งตลาดในสหรัฐฯ ถึง 29% และ 

14% ตามลำาดบั รวมถงึ “วงจรความจำาและวงจรขยาย” ของไทยกค็อ่นข้างมศีกัยภาพเพราะใช้เทคโนโลยข้ัีนกลาง 

 ผลบวกตอ่สนิค�้ไทยมโีอก�สเข้�ไปทำ�ตล�ดทดแทนสนิค�้ทีเ่ปน็ข้อพพิ�ทระหว่�งกนัได้
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 • โอกาสท่ีสินค้าไทยจะเข้าไปทดแทนสินค้าสหรัฐฯ ในตลาดจีน ค่อนข้างจำากัดเช่นกัน ซ่ึงเม่ือพิจารณาผล

ของมาตรการของจีนที่ขึ้นภาษีสินค้านำาเข้าจากสหรัฐฯ ทั้ง 2 รอบ ประกอบด้วย 128 รายการ เริ่มเก็บภาษีไปแล้ว 

เม่ือเดือนเมษายน รวมกับสินค้าอีก 545 รายการท่ีจีนจะเก็บภาษีในเดือนกรกฎาคมน้ี ส่วนใหญ่เป็นสินค้าผลไม้สด 

ผักสด เน้ือหมูสด/แฮม ตับหมู/วัว อาหารทะเลและผลิตภัณฑ์อาหารทะเล โสมอเมริกันและโสมสด ข้าวสาลี 

ข้าวโพด ข้าวซอร์กัม ถั่วเหลือง อาหารสัตว์เลี้ยง น้ำาผลไม้ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทไวน์และวิสกี้ ท่อเหล็ก

และเศษอะลมูเินียม เปน็ตน้ โดยสนิคา้จากชาติอืน่มโีอกาสเข้าทำาตลาดในจนีแทนสนิคา้สหรัฐฯ แต่ต้องยอมรับวา่

สินค้าไทยก็เป็นคนละประเภทกับสินค้าสหรัฐฯ ที่จีนนำาเข้า ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการนำาเข้าถั่วประเภทต่างๆ องุ่น 

ส้ม แอปเปิ้ล เบอร์ร่ี ขณะที่สินค้าอื่นในรายการข้างต้นไทยก็แทบจะไม่ได้ส่งออกไปจีน ดังน้ัน จากการกีดกัน 

ดังกล่าวสินค้าไทยจึงมีโอกาสเฉพาะในกลุ่มผลไม้สดและเป็นผลไม้เมืองร้อนเท่านั้น อาทิ มะพร้าว ทุเรียน ลำาไย 

ลิ้นจี่ และมะม่วง เป็นต้น อย่างไรก็ดี ยังต้องติดตามความคืบหน้าในการเก็บภาษีของจีนในรอบต่อๆ ไป 

 • ผลทางตรงจากมาตรการกีดกันสินค้าจีนมูลค่า 50,000 ล้านดอลลาร์ฯ ผลกระทบในลำาดับแรกทำาให้

สินค้าจีนส่งไปยังสหรัฐฯ ได้น้อยลง และส่งผลพวงมายังธุรกิจไทยที่ส่งออกไปเพ่ือสนับสนุนการผลิตของจีน  

โดยกลุ่มสินค้าไทยที่อาจถูกกระทบอยู่ในกลุ่มชิ้นส่วนเพื่อใช้ผลิตสินค้าที่อยู่ในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ 

และรวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้เป็นส่วนประกอบของกล้องต่างๆ ท่ีสหรัฐฯ เก็บภาษีจากจีน รวมท้ังสินค้าไทย 

ในกลุ่มวงจรรวม และแผงวงจรไฟฟ้าอาจลดลง เพราะเกี่ยวเน่ืองกับห่วงโซ่การผลิตแห่งอนาคตตามแผนงาน  

Made in China 2025 ทีอ่ยูใ่นระยะเร่ิมแรกของการพฒันาและอยูใ่นเปา้โจมตีของสหรัฐ อาท ิช้ินสว่นอากาศยาน 

ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์จำาพวกแผ่นวงจรพิมพ์ (PCB) ที่เป็นส่วนประกอบสำาหรับสินค้าบางชนิด ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ

ขนาดเล็กที่ใช้ใส่ในคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก รวมถึงชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ปลีกย่อยอื่นๆ

ผลบวกจ�กก�รลดภ�ษีนำ�เข้�สินค้�ของจีนเพื่อลดแรงกดดันท�งก�รค้�กับน�น�ช�ติ อ�นิสงส์ต่อ 

สนิค�้ไทย โดยเฉพ�ะในกลุม่สนิค�้ศกัยภ�พอย�่งอ�ห�รแปรรูป อ�ห�รทะเล เสือ้ผ้�และรองเท�้ และเคร่ืองสำ�อ�ง 

เป็นต้น จะเห็นได้ว่าทางการจีนทยอยประกาศมาตรการลดภาษีมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการลดภาษีนำาเข้า

รถยนต์นั่งจากร้อยละ 25 เหลือร้อยละ 15 และภาษีชิ้นส่วนรถยนต์จากร้อยละ 10 เหลือร้อยละ 6 ตามมาด้วย

การลดภาษีสินค้าอุปโภคบริโภคอีก 1,500 รายการให้มีภาษีเฉลี่ยเหลือร้อยละ 6.9 จากเดิมเฉลี่ยที่ร้อยละ 15.7 

โดยทัง้สองมาตรการจะมผีลลดภาษใีหก้บัทกุประเทศทนัทใีนเดอืนกรกฎาคม 2561 ซึง่สนิคา้อปุโภคบริโภคทีอ่ยูใ่น 

รายการลดภาษีข้างต้น ได้แก่ เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องใช้ในครัวเรือนจะเหลือภาษีอยู่ที่ร้อยละ 7.1 (จากเดิมร้อยละ 

15.9) เครื่องซักผ้าและตู้เย็นภาษีลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 8 (จากเดิมร้อยละ 20.5) อาหารแปรรูป อาหารทะเล น้ำาแร่

ภาษีลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 6.9 (จากเดิมร้อยละ 15.2) เครื่องสำาอาง ยา อาหารเสริมภาษีลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 2.9 

(จากเดิมร้อยละ 8.4) ยารักษาโรคอยู่ภาษีลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 0 (จากเดิมร้อยละ 6) เป็นต้น 

 ผลลบต่อสินค้�ไทยที่ส่งไปสนับสนุนห่วงโซ่ก�รผลิตในจีนอ�จลดลง 

ข้ึนไป แม้ต้องแข่งขันกับผู้ประกอบการในอาเซียนอย่างมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ แต่ก็อยู่คนละตลาด 

กับคู่แข่งอย่างเวียดนามที่เน้นผลิตวงจรประมวลผลและควบคุมซึ่งใช้เทคโนโลยีต่างกับไทย

อย่างไรก็ดี สินค้าไทยที่ได้อานิสงส์ดังกล่าวไทยก็ผลิตและส่งออกไปแทบจะเต็มกำาลังการผลิตแล้ว ดังนั้น 

หากผู้ประกอบการไทยยังมีกำาลังผลิตเพิ่มได้ก็จะสามารถคว้าโอกาสน้ีไปได้ แต่ถ้าต้องขยายกำาลังการผลิต 

คงต้องรอเวลาอกีเช่นกนั รวมทัง้ผูป้ระกอบการอาจต้องคำานงึถึงตน้ทนุคา่ขนสง่จากไทยไปยงัสหรัฐฯ วา่จะสามารถ

แข่งขันได้หรือไม่กับสินค้าจีนที่มีต้นทุนจากการเสียภาษี



Analysis5

 ทา่มกลางความไมแ่น่นอนของแรงกดดนัทางการคา้ภายใตก้ารนำาของนายโดนัลด ์ทรัมป ์มคีวามเปน็ไปไดว้า่ 

จะมีการออกมาตรการอื่นเพื่อเพิ่มแรงกดดันข้ึนอีก หรือแม้กระทั่งเปลี่ยนแปลงแนวทางเดิมที่เคยได้กล่าวไปแล้ว 

อย่างไรก็ดี ไม่ว่ามาตรการใดที่ออกมาล้วนยืนอยู่บนหลักการที่ว่าเพื่อให้ธุรกิจสหรัฐฯ ได้ประโยชน์ในรูปแบบ 

ที่เท่าเทียมกันเป็นหลัก ซึ่งธุรกิจ SME จำาเป็นต้องติดตามความเคลื่อนไหวอยู่ตลอด สำาหรับแนวทางการปรับตัว

เพื่อพร้อมรับความไม่แน่นอน มีดังนี้ 

แนวทางการปรับตัวของ SME ไทย

 • ผู้ผลิตช้ินส่วนและส่วนประกอบของแผงโซลาร์เซลล์ และเคร่ืองซักผ้าขนาดใหญ่ของไทยไม่น่ากังวลนัก 

สินค้าประเภทน้ีผู้ส่งออกหลักเป็นธุรกิจขนาดใหญ่และไทยส่งออกไปสหรัฐฯ ไม่มากนัก ประกอบกับมาตรการ 

Safeguard ของสหรัฐฯ ปรับขึ้นภาษีแก่ทุกชาติเท่าเทียมกัน โดยอัตราภาษีจะทยอยลดลงในปีต่อๆ ไป โดยอาจ

เก็บภาษีได้ยาวนานที่สุด 8-10 ปี อย่างไรก็ดี SME ที่ผลิตชิ้นส่วนและส่วนประกอบที่เกี่ยวเนื่องอาจได้รับผลพวง

จากคำาสั่งซื้อที่ลดลงเล็กน้อยเท่านั้น 

 • ผู้ส่งออกเหล็กและอะลูมิเนียมของไทยไปสหรัฐฯ กระทบไม่มาก แต่ธุรกิจที่เน้นทำาตลาดในไทยและ

ในประเทศเพื่อนบ้านของไทยอาจต้องเฝ้าระวังการแข่งขันสูงกับสินค้าจากจีน เพราะสินค้าจีนยังอยู่ในกลุ่ม 

ที่ต้องเสียภาษีสูงข้ึนซึ่งในระยะข้างหน้าสินค้าที่ล้นตลาดในจีนอาจเข้ามาทำาตลาดในอาเซียนรวมทั้งในไทย 

ทำาให้ธุรกิจไทยต้องแข่งขันด้านราคากับสินค้าจีนอย่างมากในอาเซียน แต่สำาหรับในไทยทางการไทยก็ได้เตรียม 

มาตรการ AD/CVD เพือ่เตรียมรับมอื นอกจากน้ี สนิคา้ทอ่เหลก็ของไทยไดรั้บการผอ่นผนัการเกบ็ภาษจีากสหรัฐฯ แลว้  

และมีความเป็นไปได้ที่สหรัฐฯ จะผ่อนผันให้กับสินค้าอื่นรวมถึงอะลูมิเนียมจากไทยที่ยังต้องติดตามต่อไป 

 สินค้�อื่นๆ ที่เกี่ยวกับเกมก�รค้�ของสหรัฐฯ และธุรกิจไทยต้องเฝ้าระวัง โดยมาตรการเหล่าน้ีมีผล 

ในการเก็บภาษีแล้ว และอาจส่งผลทำาให้คำาสั่งซื้อของสินค้าไทยลดลงต่อเนื่อง 

 • ผลทางอ้อมยังต้องติดตามว่าเกมการค้านี้จะจบลงเมื่อใด หากยืดเยื้อต่อไปจนกระทบเศรษฐกิจจีน 

เติบโตช้าลง ในท้ายที่สุดคงทำาให้ความต้องการสินค้าไทยปรับลดลงตามไปด้วย โดยเฉพาะสินค้ารายการสำาคัญ

อยา่งเมด็พลาสตกิ ผลติภัณฑย์าง เคมภัีณฑ ์ผลติภัณฑม์นัสำาปะหลงั เคร่ืองคอมพวิเตอร์ แผงวงจรไฟฟา้ ยางพารา 

ไม้และผลิตภัณฑ์ รถยนต์และส่วนประกอบ รวมถึงผักและผลไม้ เป็นต้น



Analysis6

  • ผูป้ระกอบการไทยในกลุม่สนิคา้เกษตรและอาหารควรเร่งเจาะตลาดจนี  ในจงัหวะทีส่หรัฐฯ และจนีมี

ข้อพพิาทกัน เร่งประชาสมัพนัธ์สนิคา้ไทยใหเ้ปน็ทีรู้่จกัในจนีมากข้ึนเพือ่โน้มน้าวการบริโภคของชาวจนีใหม้าบริโภค 

สินค้าไทยแทน โดยช่องทางเบื้องต้นสำาหรับผู้ประกอบการมือใหม่ คือ ติดต่อเข้าร่วมงานแสดงสินค้าไทย 

ในต่างประเทศที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ของไทยจัดเป็นประจำา หรือเข้าร่วมงาน

เทศกาลอาหารไทย ทีจ่ดัโดยสำานกังานสง่เสริมการคา้ไทยในตา่งประเทศเปน็ประจำา รวมทัง้ติดตอ่เข้าร่วมงานแสดง 

สินค้านานาชาติของจีน ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสให้อาหารไทยทำาตลาดได้มากขึ้น 

  • การเตรียมความพร้อมด้านการผลิตก็เป็นเร่ืองสำาคัญที่จะทำาให้ได้โอกาสทางการค้าได้ถูกจังหวะเวลา 

สำาหรับผู้ประกอบการ SME ไทยที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิตและส่งออกไปยังสหรัฐฯ อยู่แล้ว ที่ก็มีโอกาสที่จะมีคำาสั่ง

ซื้อสินค้าเข้ามามากขึ้น ในกลุ่มสินค้าชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ เครื่องไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และชิ้นส่วนยานยนต์ 

  • การหาตลาดใหม่เป็นเร่ืองที่ผู้ประกอบการต้องให้ความสำาคัญอย่างจริงจังมากข้ึน เพื่อลดความเสี่ยง

จากคำาสั่งซื้อที่ลดลงและต้นทุนทางภาษีที่อาจสูงข้ึนอย่างฉับพลัน ภายใต้สถานการณ์การค้ากับจีนและสหรัฐฯ  

ทีค่อ่นขา้งปัน่ปว่น ซึง่สง่ผลต่อเน่ืองมายงัตลาดสหภาพยโุรปดว้ยเช่นกนั โดยอนิเดยีจงึนา่จะเปน็อกีทางออกสำาหรับ

ผู้ประกอบการไทย ด้วยการเป็นตลาดที่มีกำาลังซื้อถึง 1,300 ล้านคน มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 7 ของโลก และ

การเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงช่วยขับเคลื่อนกำาลังซื้อสินค้าจากต่างประเทศที่ยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก

  • อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการยังต้องติดตามข่าวสารข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน รวมถึง

สหรัฐฯ กบันานาประเทศ เพราะอาจสร้างทัง้ผลบวกและผลลบไดอ้ยา่งฉบัพลัน ดงักรณีทีจ่นีประกาศลดภาษสีนิคา้

อุปโภคบริโภคที่จะมีผลทันทีในเดือนกรกฎาคม หากผู้ประกอบการมีกำาลังการผลิตที่พร้อมอยู่แล้วก็จะสามารถ 

คว้าโอกาสนี้ได้ทัน เป็นต้น

 โดยสรุปแม้ว่าในระยะเฉพาะหน้าน้ีตลาดสหรัฐฯ กับจีนจะมีภาพที่ไม่แน่นอนอันอาจส่งผลให้การส่งออก

สินค้าไทยไปทั้ง 2 ตลาดดังกล่าวไม่ราบร่ืน แต่คาดว่าทั้งสองประเทศก็ยังจะเป็นตลาดที่มีบทบาทขับเคลื่อน 

การส่งออกของไทยในปี 2561 นี้ โดยล่าสุดมูลค่าการส่งออกของไทยในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2561 ส่งไปจีน 

มมีลูคา่ 9,734 ลา้นดอลลาร์ฯ เติบโตทีร้่อยละ 5.0 (YoY) และสหรัฐฯ มมีลูคา่ 8,690 ล้านดอลลาร์ฯ เติบโตทีร้่อยละ 

9.3 (YoY) ซึง่ตลอดปน้ีีก็น่าจะยงัรักษาระดบัการเตบิโตไดอ้ยา่งต่อเน่ืองทีร้่อยละ 5.5-7.0 และร้อยละ 7.9-9.0 ตามลำาดบั 

อน่ึง ถ้าหากเกมการค้าทวีความรุนแรงข้ึนโดยขยายวงกว้างกีดกันการค้าไปสู่สินค้ารายการอ่ืนเพ่ิมมากข้ึน ธุรกิจไทย

อาจตอ้งเผชญิอุปสรรคในการทำาตลาดทัง้สองจากมาตรการกดีกนัทางการคา้ทีส่ง่ผลตอ่สนิคา้ไทยทัง้ทางตรงและ

ทางอ้อมที่ยังต้องติดตามต่อไป

อัปเดตเทรนดความรูธุรกิจไมรูจบ
ทุกที่ทุกเวลา ไดที่


