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Event  เมื่อวนัที ่22 มนีาคม 2018 ประธานาธบิดโีดนลัด ์ทรมัป์ไดล้งนามใน presidential memorandum มี
ค าสัง่ใหส้ านักงานผูแ้ทนการคา้สหรฐัฯ (U.S. Trade Representative: USTR) พจิารณาเกบ็ภาษี
น าเขา้ (import tariff) ทีอ่ตัรา 25% ส าหรบัสนิคา้น าเขา้จากจนีมูลค่ารวมราว 6 หมื่นลา้นดอลลาร์
สหรฐัฯ คดิเป็นมูลค่าราว 2.5% ของการน าเขา้ทัง้หมดของสหรฐัฯ หรอื 11.4% ของการน าเขา้จาก
จนีในปี 2017 ทัง้นี้ USTR จะตอ้งน าเสนอรายชื่อสนิคา้ทีจ่ะถูกเกบ็ภาษภีายใน 15 วนัหลงัจากน้ี  

  ค าสัง่ดงักล่าวเป็นผลมาจากการตรวจสอบการละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาของจนี ตามมาตรา 301 
ของกฎหมายการคา้สหรฐัฯ (Trade Act of 1947) ทีไ่ดเ้ริม่ตรวจสอบมาตัง้แต่ 18 สงิหาคม 2017 
ทัง้นี้ จากการตรวจสอบดงักล่าว USTR ระบุว่าทางการจนีไดม้พีฤตกิรรมและมนีโยบายทีก่่อใหเ้กดิ
การถ่ายโอนเทคโนโลยขีองสหรฐัฯ ให้กบัจนีและก่อใหเ้กิดการละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาอย่างไม่
เป็นธรรม ซึง่ส่งผลเสยีต่อการคา้ของสหรฐัฯ โดยพฤตกิรรมดงักล่าวไดแ้ก่ 1) การบงัคบัใชข้อ้จ ากดั
ในการลงทุนซึง่กดดนัใหบ้รษิทัสหรฐัฯ ต้องถ่ายโอนเทคโนโลยเีพื่อแลกกบัการเขา้ไปลงทุนในจนี 2) 
การเลอืกปฏบิตัใินการออกใบอนุญาตอย่างไม่เป็นธรรมเพื่อกดดนัใหเ้กดิการถ่ายโอนเทคโนโลย ี3) 
ทางการจนีสนับสนุนการเขา้ซือ้กจิการในสหรฐัฯ ซึง่น าไปสู่การครอบครองเทคโนโลยแีละทรพัยส์นิ
ทางปญัญา และ 4) ทางการจนีสนับสนุนการบุกรุกทางไซเบอร์ (cyber intrusion) เพื่อเขา้ถึง
เครอืขา่ยคอมพวิเตอรข์องสหรฐัฯ ซึง่มขีอ้มูลความลบัทางธุรกจิมลูค่ามหาศาล  

 Analysis 

 

 อีไอซีมองว่าสินค้าเทคโนโลยีเป็นหนึ่งในสินค้าที่มีความเสี่ยงถูกเก็บภาษีมากที่สุด 
จากรายงานเบือ้งต้นของ USTR ระบุว่าสนิคา้ที่อาจถูกเสนอให้เกบ็ภาษี ได้แก่ อากาศยาน สนิค้า 
ไอทแีละการสือ่สาร (information and communication technology) และเครื่องจกัร อย่างไรกต็าม มี
ความเป็นไปได้ว่ารายการสนิค้าที่จะถูกเปิดเผยในไม่กี่สปัดาห์ข้างหน้านี้อาจมมีากกว่าที่ระบุใน
รายงานดงักล่าว โดยอไีอซมีองว่าสนิคา้เทคโนโลย ีอาท ิคอมพวิเตอร ์อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์และ
เครื่องใชไ้ฟฟ้า เป็นหมวดทีม่คีวามเสีย่งจะอยู่ในรายชื่อสนิคา้ทีถู่กเกบ็ภาษีมากทีสุ่ด เนื่องจากเป็น
สนิคา้ที่สหรฐัฯ มกีารขาดดุลการคา้กบัจนีมากทีสุ่ดมูลค่าสงูราว 1.4 แสนลา้นดอลลารส์หรฐัฯ ในปี 
2017 และยงัเป็นสนิคา้ทีไ่ด้รบัการสนับสนุนจากรฐับาลจนีตามนโยบาย Made in China 2025 
นอกจากนี้ สนิค้าทีม่กีารขาดดุลสูงรองจากหมวดดงักล่าว ได้แก่ เครื่องจกัร เฟอร์นิเจอร ์ของเล่น 
เป็นตน้ ทัง้นี้ หากมูลค่าสนิคา้ทีถู่กเกบ็ภาษีมีมูลค่าไม่เกนิ 6 หมื่นลา้นดอลลารส์หรฐัฯ ตามทีท่รมัป์
ประกาศกม็แีนวโน้มว่าจะมสีนิคา้ไม่กีป่ระเภทเท่านัน้ทีจ่ะถูกเกบ็ภาษี 

  นอกเหนือจากการเก็บภาษีน าเข้า สหรัฐฯ ยังมีแนวโน้มออกมาตรการจ ากัดการ
ลงทุนของจีน  โดยทร มั ป์ย งั ได ้มอบหมายกระทรวงการคล งัของสหร ฐัฯ  (Treasury 
Department) พิจารณาออกมาตรการควบคุมการลงทุนจากจีนภายใน 60 วนั โดยมีเป้าหมาย

สงครามการค้าสหรฐัฯ-จีนส่อแววปะทุ หลังสหรัฐฯ เล็งขึน้ภาษีสินค้าน าเข้าจากจีน  
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เพื่อยบัยัง้การลงทุนและการเข้าซื้อบรษิัทสหรฐัฯ จากจีนที่ท าให้เกิดการถ่ายโอนเทคโนโลยีหรือ
การได้ครอบครองเทคโนโลยีและทรพัย์สนิทางปญัญาของสหรฐัฯ โดยอุตสาหกรรมที่ม ีความ
เสี่ยงถูกจ ากดัการลงทุนโดยสหรฐัฯ คืออุตสาหกรรมที่ได้รบัการสนับสนุนจากรฐับาลจีนตาม
นโยบาย Made in China 2025 ที่ต้องการทดแทนสนิค้าน าเข้าจากต่างประเทศด้วยการผลิต
เองในจีนซึ่งอาจต้องน าเทคโนโลยีมาจากต่างประเทศ อาทิ สนิค้าเทคโนโลยีข ัน้สูง สนิค้า
พลงังานทดแทน สนิค้าด้านสุขภาพสมยัใหม่ และชิ้นส่วนอากาศยาน เป็นต้น  

  เบื้องต้น ทางการจีนออกมาตอบโต้ เล็งเก็บภาษีสินค้าน าเข้าจากสหรัฐฯ กว่า 128 
รายการ มีมูลค่ารวมกว่า 3 พนัล้านดอลลาร์สหรฐัฯ โดยสนิค้าสหรฐัฯ ที่มีแนวโน้มถูกเก็บภาษี
ได้แก่ ท่อเหล็ก ผลไม้ และไวน์ที่อตัรา 15% และเนื้อหมูและอลูมิเนียมรีไซเคิลที่อตัรา 25%  

  อีไอซีมองทางการจีนสามารถเลือกใช้มาตรการเพื่อตอบโต้นโยบายกีดกันทาง
การค้าจากสหรัฐฯ ได้หลากหลาย โดยสามารถสรุปออกมาได้ 3 ทางเลือกตามระดบัความ
ตึงเครียดและความรุนแรงของผลของทางเลือก ซึ่งจะน าไปสู่สงครามการค้าได้ทัง้สิ้น ดงันี้  

1) การขึ้นภาษีน าเข้าสินค้าจากสหรฐัฯ และการให้สิทธิพิเศษทางการค้าการลงทุน
กบัประเทศคู่ค้าอ่ืนๆ โดยยกเว้นไม่ให้สหรฐัฯ ได้รบัประโยชน์ ส าหรบัแผนการขึ้น
ภาษีน าเข้า ณ ตอนนี้ จ ีนยงัคงเลือกใช้การขึ้นภาษีเฉพาะรายหมวดและผลิตภัณฑ์ 
(product-specific) เช่น สนิค้าหมวดเกษตรของสหรฐัฯ มากกว่าการขึ้นภาษีน าเข้า
สนิค้าทุกประเภทจากสหรฐัฯ (across the board) และยงัคงจ ากดัอยู่เฉพาะการตอบ
โต้ด้วยมาตรการทางภาษี (tariff measure) อยู่ ในอีกด้านจีนสามารถเลือกให้สทิธิ
ประโยชน์ทางการค้ากบัประเทศอื่นๆ ที่ได้รบัผลกระทบจากนโยบายของสหรฐัฯ เช่น 
สหภาพยุโรป เป็นต้น เพื่อสร้างพนัธมิตรและความสมัพนัธ์เพื่อต่อรองกบัสหรฐัฯ 
รวมถึงการจ ากดัสทิธิผลประโยชน์ที่จะให้กบัสหรฐัฯ ได้ อาทิ การลดภาษีสนิค้าน าเข้า
เพิ่มเติมและเพิ่มปริมาณน าเข้าจากประเทศพนัธมิตรแทนการน าเข้าจากสหรฐัฯ ซึ่ง
รวมไปถึงการเปิดเสรีภาคบริการในหลายด้าน เช่น ภาคการเงิน การศึกษา สุขภาพ ที่
อาจปิดกัน้ไม่ให้บริษัทสหรฐัฯ เข้าถึงตลาดผู้บริโภคชาวจีนได้ เป็นต้น  

2) การจ ากดัขอบเขตรวมถึงสร้างความยากล าบากต่อธุรกิจสหรฐัฯ ท่ีด าเนินธุรกิจ
ในจีน รวมถึงลดจ านวนนักท่องเท่ียวชาวจีนท่ีจะเดินทางเข้าสหรฐัฯ ตัวอย่าง
ธุรกิจ เช่น บริษัท General Motors ที่มีกิจการร่วมค้า (joint venture) และท าตลาดอยู่
ในจ ีนที่แม้จะมียอดขายรถทัว่โลกในไตรมาส 4 ปี 2017 ลดลง แต่กลบัม ียอดขาย
เฉพาะในจีนที่เพิ่มขึ้น บริษัทและธุรกิจสหรฐัฯ ในหลายๆ อุตสาหกรรมที่ด าเนินธุรกิจ
อยู่ในจีนอาจตกอยู่ในภาวะล าบาก หากสถานการณ์สงครามการค้าตึงเครียดขึ้นถึงขัน้
จ ีนเริ่มใช้มาตรการก าจดัสทิธิ ์รวมไปถึงการรณรงค์ต่อต้านการเดินทางเข ้าสหรฐัฯ 
จากทางการจนี นักท่องเที่ยวจนีซึ่งมียอดค่าใช้จ่ายเบ็ดเสรจ็ในการท่องเที่ยวรวมมูลค่า
หลายหมื่นล ้านดอลลาร ์สหรฐัฯ ต่อปี จะสร ้างผลกระทบต่อธุรก ิจในสหรฐัฯ ได้
โดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวหากทางการจีนเริ่มรณรงค์ต่อต้านสหรฐัฯ ดงัที่เคยเกิด
เหตุการณ์คล้ายกนักบัญี่ปุ ่นและเกาหลีใต้มาแล้วในอดีต เหล่านี้นับว่าเป็นหนึ่งใน
มาตรการตอบโต้ที่ไม่ใช่ภาษี (non-tariff measure) ที่ทางการจีนเลือกใช้ได้ 
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3) การลดการถือพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัฯ  ทางการจีนสามารถตอบโต้มาตรการทาง
การค้าจากสหรฐัฯ ทางอ้อมได้โดยสร้างแรงกระเพื่อมผ่านตลาดการเงินได้โดยการเท
ขายสนิทรพัย์ที่อยู่ในรูปของดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเฉพาะพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัฯ อายุ
ตัง้แต่ 10 ปีขึ้นไปและหนัไปซื้อพนัธบตัรรฐับาลของประเทศพนัธมิตรอื่นแทน เพื่อ
สร้างแรงกดดนัต่ออตัราดอกเบี้ยพนัธบตัรรฐับาลของสหรฐัฯ ให้เร่งตัวสูงเร็วขึ้น สร้าง
แรงกดดนัต่อรฐับาลสหรฐัฯ ในการกู้ยืมในอนาคตจากภาระดอกเบี้ยระยะยาวที่เพิ่มขึ้น 
ซึ่งจากข้อมูลของกระทรวงการคลงัสหรฐัฯ หน่วยงาน Treasury International 
Capital (TIC) รายงานว่า จีนได้ถือตราสารหนี้ที่รฐับาลสหรฐัฯ ออกเพื่อใช้ระดมทุน 
(US treasuries) รวมมูลค่ากว่า 1.18 ล้านล้านดอลลาร์สหรฐัฯ ณ เดือนธ.ค. 2017 ซึ่ง
การเทขายสนิทรพัย์ของสหรฐัฯ โดยทางการจ ีนหากกระท าโดยฉับพลนัและขาย
พนัธบตัรออกมาจ านวนมากอาจสร้างความผนัผวนให้กบัตลาดพนัธบตัรของสหรฐัฯ 
ได้สูง 

  ตลาดการเงินตอบสนองรุนแรง ท่ามกลางความกังวลว่าจะเกิดสงครามการค้า 
(Trade War) ภายหลงัการลงนามของทรมัป์และการออกมาประกาศเตรียมพร้อมตอบโต้
ของจีน ตลาดหุ้นสหรฐัฯ ปิดตลาดลดลงจากวนัก่อนหน้า โดยดชันี S&P 500 ลดลง 2.5% ดชันี 
Nasdaq ลดลง 2.4% และดชันี Dow Jones ลดลง 2.9% นอกจากนี้ ดชันี VIX index ซึ่ง
สะท้อนความผนัผวนของตลาดการเงินก็ปรบัสูงขึ้นกว่า 5.5 จุดไปอยู่ที่ระดบั 23.5 นอกจากนี้ 
ดชันีค่าเงินดอลลาร์สหรฐัฯ อ่อนค่าลงเล็กน้อยในช่วงเช้าวนันี้ สวนทางกบัค่าเงินเยนซึ่งถือเป็น
สนิทรพัย์ปลอดภัย (safe haven) ที่แขง็ค่าขึ้นถึงระดบัต ่าสุดในรอบกว่า 17 เดือน  

Implication  อีไอซีมองการข้ึนภาษีน าเข้าสินค้าจีนของสหรัฐฯ ในรอบนี้มีเหตุผลเชิงนัยทั้งด้าน
เศรษฐกิจและการเมือง ในด้านเศรษฐกจิ ทรมัป์ต้องการที่จะลดการขาดดุลการค้ากบัจนีให้ได้
มากที่สุดเพราะจีนมกีารเกินดุลการค้ากบัสหรฐัฯ สูงที่สุดซึ่งเป็นมูลค่าราว 3.7 แสนล้านดอลลาร์
สหรฐัฯ ในปี 2017 จงึใชเ้หตุผลการคา้ทีไ่ม่เป็นธรรมและการขาดดุลสงูเป็นขอ้ต่อรองกบัจนี ในขณะที่
เหตุผลดา้นการเมอืงมเีหตุปจัจยัทัง้ภายในและนอกสหรฐัฯ โดยเหตุปจัจยัภายในสหรฐัฯ ทรมัป์ได้
วางแผนขึน้ภาษนี าเขา้ต่อจนีเพื่อรกัษาสญัญาที่เคยใหไ้วต้อนช่วงหาเสยีงในปี 2016 รวมถงึต้องการ
รกัษาฐานเสยีงของตนก่อนการเลอืกตัง้กลางปี (mid-term election) ช่วงเดอืน พ.ย. 2018 ปีนี้ 
นอกจากนี้ ยงัมองเป็นเกมการเมอืงระหว่างชาติมหาอ านาจได้ เนื่องจากการขึน้ภาษีน าเขา้รอบนี้
เจาะจงเฉพาะสนิคา้จนีโดยตรง และทรมัป์ยงักล่าวว่าน่ีเป็นเพยีงจุดเริม่ตน้และยงัมแีนวโน้มทีจ่ะออก
มาตรการเพิม่เตมิไดอ้กีในอนาคต ทัง้ทีน่โยบาย safeguard tariff ของสหรฐัฯ ก่อนหน้า อาท ิการ
เกบ็ภาษีน าเข้าเหลก็และอลูมเินียม ท้ายสุดแล้วสหรฐัฯ กไ็ด้มกีารพิจารณาผ่อนผนัลงโดยยกเว้น
ภาษีให้สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย บราซิล อาร์เจนตินา และเกาหลีใต้ได้ชัว่คราว เหล่านี้มองได้
ว่าทรมัป์พยายามสรา้งสมดุลใหก้บัการเมอืงภายในเพื่อรกัษาฐานคะแนนของตน พรอ้มกบัพยายาม
รกัษาพนัธมติรทางการค้าระหว่างประเทศเดมิ เช่น สหภาพยุโรป แคนาดา เมก็ซโิก เป็นต้น เพื่อ
สรา้งอ านาจต่อรองกดดนัจนีในสงครามการคา้และจติวทิยาไดอ้ย่างสมดุล 
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  สินค้าไทยที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานของสหรัฐฯ และจีน อาจได้รับผลกระทบหากมีการ
เก็บภาษีสินค้าจากจีน โดยเฉพาะสนิคา้ที่ไทยส่งออกไปจนีเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบในการผลติ
และจนีได้ส่งออกต่อไปยงัสหรฐัฯ เป็นสนิคา้ขัน้สุดท้าย ซึ่งอไีอซพีบว่าสนิคา้ที่มสีดัส่วนส าคญัของ
การส่งออกไทย อยู่ในห่วงโซ่อุปทานดงักล่าว และมคีวามเสี่ยงจะถูกเก็บภาษี ได้แก่ 1) สนิค้า
อเิลก็ทรอนิกส ์อาท ิ แผงวงจรไฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, LCD, อุปกรณ์คอมพวิเตอร์, และ CPU (มี
สัดส่วนรวม 23% ของการส่งออกจากไทยไปจีนทัง้หมด) ซึ่งจีนใช้สินค้าดังกล่าวในผลิต
โทรศพัท์มอืถือ ชิน้ส่วนคอมพวิเตอร ์และ CPU เพื่อส่งออกต่อไปยงัสหรฐัฯ และ 2) พลาสตกิขัน้
พืน้ฐาน (สดัสว่น 10% ของการสง่ออกจากไทยไปจนีทัง้หมด) ซึง่เป็นสนิคา้ทีท่างจนีใชผ้ลติของเล่น
และผลติภณัฑ์พลาสติกไปยงัสหรฐัฯ (รูปที่ 1) ทัง้นี้ จีนอาจน าเข้าสนิค้าดงักล่าวจากไทยน้อยลง
เน่ืองจากจนีสง่ออกไปยงัสหรฐัฯ ไดน้้อยลง 

  อย่างไรก็ตาม ไทยอาจได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแผนการลงทุนของจีน และหาก
สหรัฐฯ น าเข้าจากไทยมากข้ึน ถงึแมจ้ะยงัไม่มรีายละเอยีดสนิคา้ทีจ่ะถูกเกบ็ภาษ ีทางท าเนียบ
ขาวระบุว่าจะพยายามจ ากดัผลกระทบที่จะเกิดขึน้ต่อผู้บริโภคสหรฐัฯ โดยตรงให้น้อยที่สุด ซึ่งมี
แนวโน้มว่าทางสหรฐัฯ จะเลอืกเกบ็ภาษีในสนิคา้ทีส่ามารถน าเขา้จากประเทศอื่นทดแทนได้  ท าให้
สนิคา้จากไทยบางชนิดอาจส่งออกไปสหรฐัฯ ไดเ้พิม่มากขึน้ อาท ิสนิคา้อเิลก็ทรอนิกสแ์ละอุปกรณ์
ไฟฟ้าทีไ่ทยมกีารสง่ไปสหรฐัฯ อยู่มมีูลค่ารวมกว่า 48% ของการส่งออกจากไทยไปสหรฐัฯ ทัง้หมด 
นอกจากนี้ การเล็งเก็บภาษีจากจนีเพียงประเทศเดียวก็อาจท าให้บริษัทจนีพิจารณาปรบัเปลี่ยน
แผนการลงทุนโดยอาจขยายก าลงัการผลติไปในประเทศอื่นแทนได ้ซึง่ไทยกเ็ป็นหนึ่งในทางเลอืกที่
จนีอาจเขา้มาลงทุนเพิม่เพื่อผลติสนิคา้ทีจ่ะส่งออกไปสหรฐัฯ และทา้ยทีสุ่ดแลว้กจ็ะท าให้ไทยมกีาร
สง่ออกไปสหรฐัฯ ไดม้ากขึน้ดว้ยเช่นกนั 

  จับตาต่อเนื่องถึงรายละเอียดการเก็บภาษีที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงรวมถึงผ่อนผัน
ได้ในอนาคต จากการที่ทาง USTR จะประกาศรายชื่อสนิค้าที่จะถูกเก็บภาษีในไม่กี่สปัดาห์
ขา้งหน้านี้ กย็งัมคีวามเป็นไปว่ารายชื่อดังกล่าวอาจถูกเปลี่ยนแปลงได้หลงัจากนัน้ เนื่องจากทาง
สหรฐัฯ ยงัใหเ้วลารบัฟงัความเหน็จากประชาชนอกี 30 วนัหลงัจากรายชื่อสนิคา้ถูกเปิดเผย เพื่อทีจ่ะ
ท าการทบทวนและออกมาตรการเกบ็ภาษอียา่งเป็นทางการต่อไป ซึง่มคีวามเป็นไปไดว้่าภาคเอกชน
ในสหรฐัฯ จะเรียกร้องให้มกีารเปลี่ยนแปลงในสนิค้าที่จะกระทบต่อธุรกจิรุนแรง นอกจากนี้ ยงัมี
ความเป็นไปไดท้ีจ่ะมกีารเจรจากบัทางการจนีเพื่อลดความรุนแรงของมาตรการลง  
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รปูที ่1: สนิคา้ไทยทีอ่ยูใ่นหว่งโซ่อุปทานของสหรฐัฯ และจนี อาจไดร้บัผลกระทบหากมกีารเกบ็ภาษสีนิคา้จากจนี 
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