
 

 

 
 

 
 

 
 
  

  

 หลงัจากสหรัฐฯ และจีนหันกลบัเข้าสู่โต๊ะเจรจาได้ไม่นานเมื่อปลายเดือนมิถุนายนท่ีผ่านมา ในท่ีสุด
สหรัฐฯ ก็ประกาศเพิ่มการเก็บภาษีสินค้าจีนอัตราร้อยละ 10 กับสินค้ากลุ่มที่ เหลืออยู่  3 แสนล้าน
ดอลลาร์ฯ เร่ิมในวันที่ 1 กันยายน 2562 เป็นต้นไป ซึ่งสาเหตุหลักยังคงเป็นเพราะการเจรจาระหว่างกันไม่
คืบหน้าเท่าที่ควร โดยเฉพาะในฝ่ังจีนที่พยายามต่อรองเงื่อนไขที่ท้าทายอย่างมากของสหรัฐฯ ไม่ว่าจะเป็น
การเพ่ิมการน าเข้าสินค้าเกษตรตามท่ีจีนเคยให้ค ามัน่ไว้ ประเดน็ด้านทรัพย์สินทางปัญญา และแรงกดดนัในการเปิด
ตลาดภาคบริการของจีน ขณะเดียวกันการเก็บภาษีรอบนีย้งัเป็นการสะท้อนจุดยืนของสหรัฐฯ ท่ีต้องแลกมาด้วย
ผลกระทบท่ีมีต่อภาคการบริโภคของสหรัฐฯ ท่ียากจะหาแหล่งอื่นทดแทนสินค้าท่ีจีนเป็นผู้ผลิตหลกัของโลกอย่าง
เสือ้ผ้า รองเท้า สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสินค้าเด็ก ในอีกด้านหนึ่งผู้ ท่ีอยู่ในห่วงโซ่การผลิตของจีนก็
ยากจะหลบเลี่ยงผลกระทบด้วยเช่นกนั  

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ผลจากการที่สหรัฐฯ เก็บภาษีสินค้าจีนรอบ 3 แสนล้านดอลลาร์ฯ 
ยิ่งส่งผลกดดันการส่งออกสินค้าไทยที่เกี่ยวเน่ืองกับห่วงโซ่การผลิตของจีนเพิ่มมากขึน้ โดยเฉพาะชิน้ส่วน

  
   

 สงครามการค้าระหวา่งสหรัฐฯ กบัจีนมาถงึจดุเข้มข้นเข้าไปทกุที ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า การท่ีสหรัฐฯ เพ่ิม
การเก็บภาษีร้อยละ 10 กบัสินค้าจีนล็อตใหม่มูลค่า 3 แสนล้านดอลลาร์ฯ เร่ิมในวนัท่ี 1 กนัยายน 2562 นี ้จะ
กระทบตอ่การสง่ออกสินค้าของไทยท่ีอยู่ในห่วงโซก่ารผลิตจีนย่ิงอ่อนไหวมากขึน้คิดเป็นมลูค่าผลกระทบ 2,400 
ล้านดอลลาร์ฯ ในปี 2562 (เพ่ิมขึน้จากท่ีคาดการณ์ไว้ 2,100 ล้านดอลลาร์ฯ ในกรณีท่ีสหรัฐฯ ยุติการเก็บภาษี
สินค้าจีนไว้ท่ี 2.5 แสนล้านดอลลาร์ฯ ) ซึ่งมีมูลค่าไม่มากนักเมื่อเทียบกับการอ่อนแรงของเศรษฐกิจทั่วโลกท่ี
สง่ผลกดดนัการสง่ออกของไทยในภาพรวมเวลานี ้

 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า การยกระดับของสงครามการค้าจะเกดิขึน้หรือไม่นัน้คงต้องติดตามกันในปี
2563 ซึ่งอาจจะได้เหน็ปลายทางของสงครามการค้าที่ชัดเจนมากขึน้ในช่วงคร่ึงแรกของปี แต่สงคราม
จิตวิทยาของสหรัฐฯ ท่ีมตีอ่จีนและนานาชาติคงไมจ่บโดยง่าย โดยสหรัฐฯ อาจพุ่งเป้าไปท่ีประเทศอื่นๆ ท่ีมีความ
เก่ียวโยงทางธุรกิจกับจีน และมีผลท าให้สหรัฐฯ เสียเปรียบทางธุรกิจ ซึ่งต้องเฝ้าระวงัต่อไป อย่างไรก็ดี ในปี 
2563 ก็น่าจะเป็นจุดต ่าสดุของความอ่อนไหวทางเศรษฐกิจและการค้าโลก จากนัน้ทุกอย่างจะคลี่คลายมีภาพ
สดใสขึน้ในปี 2564 หากสหรัฐฯ เปลี่ยนรัฐบาลชดุใหม่ 
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อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวเน่ืองกับการผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน ท าให้กระทบต่อการส่งออกของ
ไทยภาพรวมในปี 2562 ขยับสูงขึน้เป็น 2,400 ล้านดอลลาร์ฯ (จากเดิมท่ี 2,100 ล้านดอลลาร์ฯ ท่ีมองว่า
สหรัฐฯ จะยตุิการเก็บภาษีไว้ท่ีร้อยละ 25 กบัสินค้าจีนรวมมลูคา่ 2.5 แสนล้านดอลลาร์ฯ) และผลกระทบดงักลา่วจะ
ปรากฏชดัขึน้ในปี 2563 ซึง่เมื่อรวมทัง้ผลทางอ้อมจากการออ่นแรงทางเศรษฐกิจทัว่โลกย่ิงฉดุการส่งออกของไทยใน
ภาพรวมออ่นไหวตอ่เน่ืองในปีหน้า  

อน่ึง เส้นทางการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ กับจีนในระยะต่อไปยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน 
ขณะที่การตอบโต้ทางภาษีระหว่างกันมีมานานกว่า 1 ปี และดูเหมือนว่าการเกบ็ภาษีครัง้นีน่้าจะกลายเป็น
จุดเร่ิมต้นที่จะน าไปสู่บทสรุปของสงครามการค้า เพราะมีผลครอบคลุมสินค้าระหว่างกันแทบทุกรายการ
ไปหมดแล้ว แต่ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เชื่อว่า สหรัฐฯ จะยังเดินหน้าสงครามจิตวิทยากดดันจีนต่อไปทัง้
ทางตรงและทางอ้อม กลา่วคือ 1) ทางตรง สหรัฐฯ อาจดงึเอานโยบายท่ีมิใช่ภาษีและนโยบายด้านอื่นท่ีสหรัฐฯ ใช้
ก่อนหน้านีม้ากดดนัเพ่ิมขึน้ไมว่า่จะเป็นการสกดัธุรกิจจีนในการดดูซบัเทคโนโลยีจากสหรัฐฯ รวมทัง้ห้ามผู้ผลิตและผู้
ให้บริการด้านเทคโนโลยีของสหรัฐฯ ท าธุรกิจค้าขายเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจจีน   และ 2) ทางอ้อม สหรัฐฯ อาจน า
มาตรการกีดกนัทางการค้าท่ีมีอยู่ อาทิ การระงบัสิทธิ GSP และมาตรการทางภาษี AD/CVD มาปรับใช้กบัประเทศ
อื่น เพ่ือพุ่งเป้าสกดัธุรกิจและการค้าของจีนท่ีสง่ผ่านมาจากประเทศตวักลางต่างๆ ท่ีจีนไปขยายฐานการผลิตหรือใช้
เป็นหนึง่ในช่องทางสง่ออกไปสหรัฐฯ ขณะท่ีการลงทุนท่ีกระจายความเสี่ยงจากจีนมาลงทุนในประเทศต่างๆ จนท า
ให้ประเทศผู้ผลิตมีปริมาณการส่งออกไปสหรัฐฯ จนเกินดลุการค้ากบัสหรัฐฯ เพ่ิมขึน้ ก็อาจเข้าข่ายเป็นประเทศท่ีมี
พฤติกรรมบิดเบือนคา่เงิน (Currency Manipulator) ซึง่กรณีเหลา่นีล้้วนเป็นความเสี่ยงท่ีไทยต้องเฝา้ระวงัขึน้ไปอีก 

นอกจากนี ้จะเห็นได้ว่าการเจรจาที่ ผ่านมา สหรัฐฯ เองก็แสดงจุดยืนเชิงนโยบายของ
ประเทศค่อนข้างชัดเจน เช่นเดียวกับที่จีนไม่ยอมโอนอ่อนตามเงื่อนไขที่ยากจะเป็นไปได้ของสหรัฐฯ จึงมี
ความเป็นไปได้ว่าสหรัฐฯ คงไม่ยอมยุติเกมนีโ้ดยง่าย และอาจยกระดับการเก็บภาษีขึน้อีก หากเกิดขึน้
จริงคงเร่ิมในปี 2563 อาทิ การยกระดบัการเก็บภาษีสินค้ารอบ 3 แสนล้านดอลลาร์ฯ จากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 
25 รวมทัง้ความเสี่ยงว่าอาจเพ่ิมอตัราภาษีสินค้าท่ีเคยเก็บไปแล้ว 2.5 แสนล้านดอลลาร์ฯ ในอตัราร้อยละ 25 เพ่ิม
สงูขึน้อีก อย่างไรก็ดี คงต้องรอติดตามต่อไปเพราะเป็นประเด็นทางการเมืองท่ีค่อนข้างซบัซ้อนและมีความเสี่ยงต่อ
เศรษฐกิจของทัง้สองประเทศท่ีทัง้คูค่งต้องชัง่น า้หนกัอย่างมากก่อนตดัสินใจขัน้ต่อไป  

ดังนัน้ เศรษฐกิจและการค้าโลกในปี 2563 จึงยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน และพร้อมจะเกิด
เหตกุารณ์ไม่คาดฝันได้ตลอดเวลาภายใต้การน าของนายโดนัลด์ ทรัมป์ อนัส่งผลต่อภาพรวมให้ไม่สดใสเท่าท่ีควร 
ประกอบกับปัจจัยอ่อนไหวท่ีเป็นผลสืบเน่ืองจากการแข่งขันด้านเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ได้ส่งผ่านปม
ความขัดแย้งทางเทคโนโลยีมายงัความสมัพนัธ์ระหว่างเกาหลีกับญ่ีปุ่ น เยอรมนีกับจีน ตลอดจนความเปราะบาง
ภายในภมูิภาคยโุรปท่ีมาจากผลพวงของ BREXIT สิ่งเหลา่นีอ้าจฉดุรัง้ให้บรรยากาศทางธุรกิจในปี 2563 ยงัคงภาพ
อมึครึมจนมาถงึจดุต ่าสดุ และจะคลี่คลายดีขึน้ในปี 2564 หากสหรัฐฯ เปลี่ยนโฉมหน้ารัฐบาลใหม ่
 
-------------------------------------------------------- 

Disclaimer 
 รายงานวิจยัฉบบันีจ้ดัท าเพื่อเผยแพร่ทัว่ไป โดยจดัท าขึน้จากแหลง่ข้อมลูต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถกูต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทาง
การค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงข้อมูลได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้นีผู้้ ใช้ข้อมู ลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วย
วิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเสีย่งเองทัง้สิน้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบคุคลใดในความเสยีหายใดจากการใช้ข้อมลูดงักลา่ว ข้อมลูในรายงานฉบบันีจ้งึไม่ถือว่าเป็นการให้
ความเห็นหรือค าแนะน าในการตดัสนิใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทัง้สิน้ 


