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บริษัท Samsung เปิดโรงงานผลิตเครื่องซักผ้าในรัฐ South Carolina 

เนื้อหาสาระข่าว  บริษัท Samsung ผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้ายักษ์ใหญ่จาก
ประเทศเกาหลีใต้ เริ่มการผลิตเครื่องซักผ้าในโรงงานแห่งใหม่ในรัฐ South Carolina ประเทศสหรัฐฯ ในเดือน
มกราคม 2561 นี้  

เมื่อเดือนมิถุนายน 2560 บริษัท Samsung ประกาศลงทุนเปิดโรงงานผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าใน
สหรัฐฯ ด้วยงบลงทุนกว่า 380 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในเขตเมือง Newberry รัฐ South Carolina ซึ่งคาดว่าจะ
สร้างงานได้ประมาณ 954 ต าแหน่ง โรงงานแห่งนี้จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคสหรัฐฯ ได้ดียิ่งขึ้น การตัดสินใจลงทุนเปิดโรงงานผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในสหรัฐฯ สืบ
เนื่องมาจากบริษัทฯ ต้องการที่จะเพ่ิมส่วนแบ่งตลาดสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าจากคู่แข่ง เช่น Whirlpool และ LG  

การลงทุนครัง้นี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่บริษัท Samsung เข้ามามีบทบาทในตลาดสหรัฐฯ ก่อนหน้านี้
บริษัทฯ ได้มีการลงทุน 17,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ สร้างโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์ (semiconductor) ที่ใช้ใน
โทรศัพท์ ในเมือง Austin รัฐ Texas และลงทุนร่วมกับบริษัท GlobalFoundries ผลิตคอมพิวเตอร์ชิป (chip) ใน
รัฐ New York นอกจากนี้ บริษัท Samsung ยังจ้างงานกว่าพันต าแหน่งทั่วสหรัฐฯ เพื่อช่วยพัฒนาและท า
การตลาดให้กับสินค้าของบริษัทฯ เช่น โทรศัพท์มือถือ ทีวี เครื่องใช้ไฟฟ้า และอ่ืนๆ 

เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 คณะกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศสหรัฐฯ มีมติเห็นชอบให้
เก็บภาษีสินค้าเครื่องซักผ้าน าเข้าจากต่างประเทศ เพ่ือป้องกันเครื่องซักผ้าราคาถูกจากบริษัท Samsung และ LG 
เข้ามาครองตลาดสหรัฐฯ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อผู้ผลิตเครื่องซักผ้าสหรัฐฯ เช่น Whirlpool 

บริษัท Samsung มีความต้องการที่จะลงทุนโรงงานผลิตเครื่องซักผ้าในสหรัฐฯ ตั้งแต่สมัยอดีต
ประธานาธิบดีโอบามา และเริ่มเจรจากับผู้น ารัฐ South Carolina เมื่อสิ้นปี 2559 โดยบริษัทฯ เลือกตั้งโรงงานที่
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เมือง Newberry รัฐ South Carolina เนื่องจากเมืองนี้มีแรงงานที่มีศักยภาพ ความพร้อมด้านห่วงโซอุปทาน และ
การขนส่งที่สะดวกและมีประสิทธิภาพ 

บทวิเคราะห์  สินค้าเครื่องซักผ้า ขณะนี้สหรัฐฯ เรียกเก็บภาษีทุ่มตลาด (AD) จากประเทศเกาหลี 
เม็กซิโกและจีน บวกกับการได้รับสิทธิ GSP สินค้าดังกล่าวของไทย ท าให้ผู้ผลิตเกาหลีย้ายฐานการผลิตไปไทยแทน 
ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกสินค้าเครื่องซักผ้าจากไทยเพ่ิมสูงขึ้นเป็นพิเศษ จากสถิติ สหรัฐฯ น าเข้าสินค้าเครื่องซักผ้า
จากไทยปี 2559 (ท้ังปี) มูลค่า 134 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มข้ึนร้อยละ 769 เมื่อเทียบกับปี 2558 ช่วงเวลา
เดียวกันมีมูลค่าการน าเข้า 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สหรัฐฯ น าเข้าสินค้าเครื่องซักผ้าจากไทยปี 2560 (ม.ค. – ต.ค.) 
มูลค่า 325 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มข้ึนร้อยละ 221 เมื่อเทียบกับปี 2559 ช่วงเวลาเดียวกันมีมูลค่าการน าเข้า 
101 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเพิ่มข้ึนหลายเท่า ส่งผลให้ส่วนแบ่งตลาดของไทยเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 7.2 เป็นร้อยละ 
22  ทั้งนี้ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 พบว่าไทยส่งออกเครื่องซักผ้าเกินเพดานที่สหรัฐฯ ก าหนดไว้ จึงมีโอกาสถูก
ตัด GSP สูงมาก ประกอบกับบริษัท Whirlpool ผู้ผลิตเครื่องซักผ้ารายใหญ่ของสหรัฐฯ ส่งเรื่องร้องเรียนไปที่
คณะกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศสหรัฐฯ ถึงผลกระทบและความเสียหายต่อผู้ผลิตภายในประเทศ 

คณะกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศสหรัฐฯ ออกประกาศหลังพิจารณาผลกระทบจากการ
น าเข้าสินค้าเครื่องซักผ้าและอุปกรณ์ประกอบตามข้อร้องเรียนของผู้ผลิตเครื่องซักผ้ารายใหญ่ของสหรัฐ โดยมีมติ 
ว่า ปริมาณการน าเข้าท่ีเพ่ิมขึ้นก่อให้เกิดความเสียหายกับอุตสาหกรรมภายในประเทศ เปิดการไต่สวนเพ่ือใช้
มาตรการปกป้องการน าเข้าเพ่ิมข้ึน (safeguard) กับสินค้าเครื่องซักผ้าจากทั่วโลก เบื้องต้นคาดว่าสหรัฐฯ จะ
ก าหนดให้ใช้มาตรการก าหนดโควตาน าเข้าเครื่องซักผ้าและส่วนประกอบ พร้อมทั้งปรับขึ้นอัตราภาษีน าเข้าในและ
นอกโควตา หรือ Tariff-Rate-Quota (TRQ) เป็นระยะเวลา 3 ปี ซึ่งคณะกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศ
สหรัฐฯ จะท าการรวบรวมก่อนเสนอผลสรุปต่อประธานาธิบดีทรัมป์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เพ่ือลงนามเห็นชอบ
และประกาศให้มีผลบังคับใช้ต่อไป 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ สินค้าเครื่องซักผ้าที่มีการผลิตในประเทศไทยเพ่ือส่งออกมายังสหรัฐฯ 
เป็นสินค้าที่มาจากการลงทุนของบริษัทต่างชาติ ซึ่งขั้นตอนการผลิตและปริมาณการผลิตส่งออกไปยังต่างประเทศ
บริษัทที่ลงทุนเป็นผู้ก าหนดตามความได้เปรียบของแต่ละประเทศ ซึ่งในกรณีการเพ่ิมขึ้นของปริมาณการส่งออกของ
สินค้าเครื่องซักผ้าของไทยมาจากการย้ายฐานการผลิตและปรับเปลี่ยนห่วงโซ่อุปทานมาที่ประเทศไทยของบริษัท 
Samsung จากประเทศจีน เพ่ือหลีกเลี่ยงภาษีทุ่มตลาด (AD) ของสหรัฐฯ คาดว่าการขยายตัวดังกล่าวอาจไม่เป็น
การถาวร สหรัฐฯ เห็นว่าการใช้มาตรการเก็บภาษีทุ่มตลาด (AD) ไม่สามารถหยุดยั้งผู้ผลิตในการผลิตและส่งออก
สินค้าเข้ามายังสหรัฐฯ ได้ สหรัฐฯ จึงพิจารณาด าเนินมาตรการปกป้อง (safeguard) ส าหรับสินค้าเครื่องซักผ้าให้
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ครอบคลุมการน าเข้าจากทุกประเทศ ซึ่งอาจเป็นลักษณะของการเพิ่มภาษีน าเข้า การก าหนดโควตา หรือก าหนด
ปริมาณการน าเข้า เพ่ือคุ้มครองอุตสาหกรรมภายในประเทศ ซึ่งในอนาคตไทยอาจสูญเสียความได้เปรียบในการ
แข่งขันและจะส่งผลให้มีการลดปริมาณการน าเข้าจากไทยไปในที่สุด 

อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิต เช่น Samsung และ LG เห็นว่าสหรัฐฯ เป็นตลาดส าคัญและเพ่ือหลีกเลี่ยง
การเก็บภาษีน าเข้าของสหรัฐฯ จึงตัดสินใจลงทุนเปิดโรงงานผลิตเครื่องซักผ้าในสหรัฐฯ โดยบริษัท Samsung 
ลงทุนเปิดโรงงานผลิตเครื่องซักผ้าในรัฐ South Carolina มูลค่า 380 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และบริษัท LG ลงทุน
เปิดโรงงานผลิตเครื่องซักผ้าในรัฐ Tennessee มูลค่า 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยบริษัทฯ คาดว่าการผลิตใน
สหรัฐฯ จะสามารถทดแทนการน าเข้าในอนาคตได้ นอกจากนี้ การลงทุนในสหรัฐฯ สามารถช่วยกระตุ้นการจ้าง
งานในสหรัฐฯ ซึ่งตรงกับความต้องการของประธานาธิบดีทรัมป์และเป็นทางออกก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 

โดย: Joyce Lee  
เรื่อง: “Samsung’s US washing machine factory to begin operations in Jan”จาก Reuters 

และ 
โดย: Shara Tibken  

เรื่อง: “That fancy Samsung fridge might be made in South Carolina” จาก Cnet.com 
จัดท าโดย: นายพีรภัทร ภัทรประสิทธิ์ 
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