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ร้านค้าและห้างค้าปลีกสหรัฐฯ มีความกังวลต่อมาตรการเรียกเก็บภาษีของผู้น าสหรัฐฯ 

 

เนื้อหาสาระข่าว  เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามค าสั่งใช้มาตรการเรียก
เก็บภาษีน าเข้าสินค้าจากจีนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 25 ในสินค้ามากกว่า 1,300 รายการ ซึ่งคิดเป็นมูลค่ากว่า 50,000 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสร้างความวิตกกังวลให้กับอุตสาหกรรมค้าปลีกสหรัฐฯ เป็นอย่างมาก 

สินค้าท่ีจะต้องเสียภาษีส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าเครื่องจักรอุตสาหกรรมต่างๆ และสินค้า
เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น ทีวี และเครื่องล้างจาน ซึ่งไม่เกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น เสื้อผ้า รองเท้า และของเล่น ที่
มีวางจ าหน่ายในห้างและร้านค้าปลีกในสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม การออกค าสั่งดังกล่าวได้ท าให้ร้านค้าปลีกสหรัฐฯ มี
ความกังวลไม่เพียงเรื่องความไม่แน่นอนระหว่างสหรัฐฯ และจีนในช่วงที่ผ่านมา แต่เป็นเรื่องการเรียกเก็บภาษี 
เนื่องจากสหรัฐฯ น าเข้าสินค้าดังกล่าวจากจีนในปริมาณมาก ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะถูกเรียกเก็บภาษีเป็นล าดับ
ต่อไป 

ร้านค้าและห้างคา้ปลีกสหรัฐฯ วางแผนในการสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าเป็นเวลาหลายเดือนก่อนที่จะ
น ามาวางจ าหน่าย ซึ่งในอีกไม่ช้าร้านค้าและห้างค้าปลีกจะต้องสั่งซื้อสินค้าเพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับเทศกาลวันหยุด
สหรัฐฯ ในช่วงปลายปี ท าให้ขณะนี้มีความกังวลและยากท่ีจะคาดเดาสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้า เนื่องจากไม่
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สามารถทราบได้ว่าสินค้าใดจะถูกเรียกเก็บภาษี และอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อร้านค้าและห้างค้าปลีกได้ 
เนื่องจากไม่สามารถก าหนดราคาท่ีแน่นอนได้ 

การเปลี่ยนห่วงโซ่อุปทานจากจีนไปยังประเทศอ่ืน เป็นสิ่งที่ไม่สามารถท าได้ง่ายในชั่วข้ามคืน 
ยกตัวอย่าง เช่น ธุรกิจจ าหน่ายเสื้อผ้าและของแต่งกาย ซึ่งสหรัฐฯ มีการน าเข้าจากจีนเป็นอันดับที่หนึ่ง และ
เวียดนามอันดับที่สอง ในขณะที่ประเทศอ่ืนยังไม่มีความพร้อมด้านศักยภาพและอัตราการผลิตที่เพียงพอต่อความ
ต้องการของตลาดได้ 

สหพันธ์ค้าปลีกแห่งชาติสหรัฐฯ (National Retail Federation) และสมาคมผู้น าอุตสาหกรรม
ค้าปลีก (Retail Industry Leaders Association) กล่าวว่า ผู้บริโภคสหรัฐฯ จะต้องเป็นผู้รับภาระด้านภาษี สินค้า
ที่วางจ าหน่ายในสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศและเศรษฐกิจสหรัฐฯ 

สถานการณ์เช่นนี้เคยเกิดขึ้นเมื่อต้นปี 2560 ที่ประธานาธิบดีทรัมป์เสนอให้มีการเรียกเก็บภาษีท่ี
ชายแดน Border Adjustment  Tax (BAT) เป็นนโยบายการเรียกเก็บภาษีสินค้าน าเข้าสหรัฐฯ และสินค้าท่ีผลิต
และขายในสหรัฐฯ ในขณะที่ จะไม่เรียกเก็บภาษีสินค้าที่ผลิตในสหรัฐฯ เพื่อการส่งออกไปต่างประเทศ ซ่ึงจะส่งผล
กระทบอย่างหนังต่อภาคธุรกิจสหรัฐฯ ที่เกี่ยวกับการน าเข้า ไม่ว่าจะเป็นการน าเข้ามาเพ่ือจ าหน่ายหรือน าเข้ามา
เพ่ือเป็นวัตถุดิบในการผลิต จะท าให้บริษัทสหรัฐฯ มีผลก าไรลดลง และผู้บริโภคต้องซื้อสินค้าท่ีมีราคาสูงขึ้น รวมถึง
มีหลายฝ่ายต่อต้าน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมค้าปลีกสหรัฐฯ ท าให้พรรครีพับบริกันออกมาประกาศยกเลิกความ
พยายามในการผลักดันกฎหมาย BAT และถอดบทบัญญัติออกจากแผนปฏิรูปภาษีในเดือนกรกฎาคม 2560  

บทวิเคราะห์  สมาคมผู้ผลิตรองเท้าและเสื้อผ้า (American Apparel & Footwear 
Association – AAFA) รายงานว่า ปัจจุบันสหรัฐฯ น าเข้าสินค้าเสื้อผ้าร้อยละ 97 และรองเท้าร้อยละ 98 จาก
ต่างประเทศ เสื้อผ้า รองเท้า สิ่งทอ และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับการเดินทางคิดเป็นร้อยละ 6 ของการน าเข้าทั้งหมดของ
สหรัฐฯ แต่ภาษีท่ีเก็บจากสินค้ากลุ่มนี้สร้างรายได้ให้กับสหรัฐฯ มูลค่ากว่า 18,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2560  

เมื่อปี 2560 สหรัฐฯ น าเข้าสินค้ารองเท้าต่ าสุดในรอบ 20 ปี แต่น าเข้าจากจีนมากกว่าประเทศ
อ่ืนด้วยการน าเข้าร้อยละ 73 เวียดนามร้อยละ 16 และอินโดนีเซียร้อยละ 4 นอกจากนี้ สหรัฐฯ น าเข้าสินค้า
เสื้อผ้าจากจีนร้อยละ 41 เวียดนามร้อยละ 12 บังกลาเทศร้อยละ 7 และอินโดนีเซียร้อยละ 5 

ประเทศไทยส่งออกเสื้อผ้าถัก (HS 61) มายังสหรัฐฯ ปี 2560 มูลค่า 597.53 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 6.12 แต่ส่งออกเพ่ิมขึ้น (ม.ค. –ก.พ. 2561) เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันร้อยละ 5.39 
ไทยส่งออกเสื้อผ้าทอ (HS 62) มายังสหรัฐฯ ปี 2560 มูลค่า 213.08 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 
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2.10 แต่ส่งออกเพ่ิมขึ้น (ม.ค. –ก.พ. 2561) เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันร้อยละ 8.37  ไทยส่งออกรองเท้า (HS 
64) มายังสหรัฐฯ ปี 2560 มูลค่า 100.40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มข้ึนจากปี 2559 ร้อยละ 4.19 และยังส่งออก
เพ่ิมข้ึน (ม.ค. –ก.พ. 2561) เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันร้อยละ 28.40 

มูลค่าล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

สินค้า 
ม.ค.- ก.พ. ม.ค. – ธ.ค. % ส่วนแบ่ง % Change 

2560 2561 2559 2560 2560 2561 2559 2560 2561/2560 2560/2559 

เส้ือผ้าถัก 
(HS 61) 

89.82 95.15 636.46 597.53 2.30 2.24 2.62 2.25 5.39 -6.12 

เส้ือผ้าทอ 
(HS 62) 

34.87 37.79 217.64 213.08 0.89 0.89 0.89 0.80 8.37 -2.10 

รองเท้า 
(HS 64) 

13.52 17.36 96.36 100.40 0.35 0.41 0.40 0.38 28.40 4.19 

ที่มา World Trade Atlas 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ  ประธานาธิบดีทรัมป์มีความต้องการที่จะลดการขาดดุลทางการค้าของ
สหรัฐฯ โดยมุ่งเน้นไปท่ีจีนเป็นประเทศแรก เนื่องจากจีนส่งสินค้ามาสหรัฐฯ มากที่สุด รวมถึงประธานาธิบดีทรัมป์
พบว่าจีนท าการค้าไม่เป็นธรรมโดยให้บริษัทสหรัฐฯ ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบริษัทจีนซึ่งรวมถึงเรื่องทรัพย์สินทาง
ปัญญาด้วย ซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ได้ออกมาตรการเรียกเก็บภาษีสินค้าจากจีนหลายรายการ ท าให้ผู้น าเข้าสหรัฐฯ 
ที่น าเข้าสินค้าจากจีนมีความกังวล และรู้สึกถึงความไม่แน่นอน ซึ่งคาดว่าผู้น าเข้าสหรัฐฯ อาจเริ่มมองหาห่วงโซ่
อุปทานแห่งใหม่เพ่ือรองรับหากมีการเก็บภาษีเพ่ิมขึ้นมากจนท าให้มีต้นทุนการขายสูงเกินไป และอาจส่งผลให้หัน
ไปสั่งซื้อสินค้าจากเวียดนาม บังกลาเทศ และอินโดนีเซียมากข้ึน ในส่วนของประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิต แต่
มีข้อจ ากัดด้านปริมาณในการผลิตและราคาค่าแรงที่อาจจะสูงกว่าประเทศคู่แข่ง 

 

ที่มา: Bloomberg 
เรื่อง: “Trump’s China Tariff Talk Rightly Worries Retailer” 

โดย: Sarah Halzack  
จัดท าโดย: นายพีรภัทร ภัทรประสิทธิ์ 

สคต. ไมอามี / วันที่ 12 เมษายน 2561 
 


