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ประธานาธิบดีทรัมป์ไม่พอใจที่ Harley-Davison จะย้ายโรงงานผลิตไปนอกสหรัฐฯ 

 

เนื้อหาสาระข่าว  เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ประธานาธิบดีทรัมป์ขู่เก็บภาษีบริษัทผลิตรถ
มอเตอร์ไซค์ Harley-Davidson Inc. และบริษัทอาจประสบกับการตอบโต้อย่างรุนแรงจากสังคม ถ้าหากบริษัท
ตัดสินใจย้ายฐานการผลิตรถมอเตอร์ไซค์ส าหรับตลาดยุโรปไปผลิตนอกสหรัฐฯ 

การประกาศโจมตีบริษัท Harley-Davidson ครั้งนี้ถือเป็นการกลับค าพูดของประธานาธิบดี
ทรัมป์อีกครั้ง ก่อนหน้านี้คณะท างานและประธานาธิบดีทรัมป์ยกให้บริษัท Harley-Davidson เป็นบริษัทตัวอย่าง 
โดยเป็นบริษัทสหรัฐฯ ที่ผลิตในสหรัฐฯ นอกจากนี้ ยังได้รวมตัวกันถ่ายรูปร่วมกับมอเตอร์ไซค์ Harley-Davidson 
ด้านหน้าท าเนียบขาวอีกด้วย 

ประธานาธีบดีทรัมป์ กล่าวผ่านทวีตเตอร์ว่า บริษัท Harley-Davidson ไม่สมควรที่จะออกไป
ผลิตนอกประเทศสหรัฐฯ ซึ่งขณะนี้เหล่าบรรดาลูกจ้างและลูกค้าของบริษัทแสดงความโกรธเคืองต่อการตัดสินใจ

ข่าวเด่นประจ าสปัดาห์จากสหรัฐอเมริกา 
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ของบริษัท ถ้าบริษัทยังยืนกรานที่จะย้ายฐานการผลิต บริษัทจะต้องเจอกับอัตราภาษีอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อน โดย
ทางบริษัทยังไม่ทราบว่าอัตราภาษีท่ีประธานาธิบดีทรัมป์พูดถึงคือภาษีอะไรและท าไมบริษัทต้องจ่ายภาษี ทั้งๆ ที่
บริษัทยังมีฐานการผลิตในสหรัฐฯ ส าหรับลูกค้าในสหรัฐฯ ซึ่งท าเนียบขาวไม่ออกมาชี้แจงแต่อย่างใด 

วันที่ 25 มิถุนายน 2561 หุ้นบริษัท Harley-Davidson ปรับตัวลดลงอีกร้อยละ 1 อยู่ที่หุ้นละ 
41.29 ดอลลาร์สหรัฐ หลังจากปรับลดร้อยละ 6 

บริษัท Harley Davidson ประกาศการย้ายฐานการผลิตรถมอเตอร์ไซค์ส าหรับตลาดยุโรปไป
ผลิตนอกสหรัฐฯ หลังจากสหรัฐฯ ประกาศเรียกเก็บภาษีสินค้าเหล็กและอะลูมิเนียมจากยุโรปและท าให้ยุโรปเก็บ
ภาษีตอบโต้สินค้าจากสหรัฐฯ ส่งผลให้บริษัทต้องเสียภาษีสินค้าน าเข้ายุโรปปีละประมาณ 90 – 100 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ  Mr. Michael Pflughoeft โฆษกบริษัท Harley-Davidson กล่าวว่า บริษัทก าลังอยู่ระหว่างการ
ประเมินผลกระทบต่อโรงงานผลิตในสหรัฐฯ เมื่อบริษัทย้ายฐานไปผลิตนอกสหรัฐฯ 

ประธานาธิบดีทรัมป์ กล่าวว่า บริษัท Harley-Davidson ใช้ข้ออ้างเรื่องความกดดันด้านการค้า
และภาษีมาเป็นข้ออ้างในการย้ายฐานการผลิต โดยก่อนหน้านี้ บริษัทจะย้ายฐานการผลิตในเมือง Kansas มลรัฐ 
Missouri ไปยังประเทศไทย ซึ่งบริษัทได้ประกาศแผนการย้ายนี้ก่อนมาตรการด้านภาษีจะประกาศเสียอีก  

เมื่อเดือนมกราคม 2561 บริษัท Harley-Davidson ประกาศว่า บริษัทจะปิดโรงงานในเมือง 
Kansas มลรัฐ Missouri เนื่องจากความต้องการรถมอเตอร์ไซค์ของบริษัทในตลาดสหรัฐฯ ลดน้อยลง แต่จะ
โอนย้ายฐานการผลิตไปผลิตที่โรงงานในเมือง York มลรัฐ Pennsylvania แทน บริษัทต้องการที่จะเพ่ิมยอด
จ าหน่ายในตลาดต่างประเทศให้ได้ร้อยละ 50 ต่อปี จากร้อยละ 43 

เมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 บริษัท Harley Davidson ประกาศว่า บริษัทจะท าการก่อตั้งโรงงาน
ประกอบรถมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทย เพ่ือส่งจ าหน่ายในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีศักยภาพและความ
ต้องการเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง Mr. Matt Levatich ประธานบริษัท Harley-Davidson กล่าวว่า การเปิดโรงงาน
ประกอบในประเทศไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปิดโรงงานในเมือง Kansas แต่อย่างใด โดยโรงงานประกอบใน
ประเทศไทยจะสามารถเปิดด าเนินการได้ภายในปี 2561 นี้ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทประหยัดอัตราภาษีน าเข้า
มอเตอร์ไซค์ได้ร้อยละ 60 และไม่ต้องเสียภาษีส่งออกไปยังประเทศใกล้เคียง นอกจากนี้ บริษัท Harley-Davidson 
ประกาศก่อตั้งโรงงานประกอบในประเทศไทยหลังจากประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศถอนสหรัฐฯ ออกจากการเป็น
สมาชิก Trans-Pacific Partnership ที่จะมีส่วนช่วยลดภาษีน าเข้าในบางประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เสียอีก  
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นอกจากประเทศไทยแล้ว บริษัทยังมีโรงงานประกอบอยู่ที่บราซิลและอินเดีย โดยบริษัทกล่าวว่า
การเพ่ิมยอดการผลิตนอกสหรัฐฯ จะต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 9 – 18 เดือน  

ประธานาธิบดีทรัมป์มีความรู้สึกโกรธเมื่อทราบว่าบริษัทจะย้ายฐานการผลิตไปนอกสหรัฐฯ ซึ่ง
ประธานาธิบดีทรัมป์ให้การสนับสนุนบริษัทสหรัฐฯ ที่ด าเนินการมากว่า 115 ปี นอกจากนี้ ประธานาธิบดีทรัมป์
รู้สึกดีใจที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทที่จัดกลุ่ม "Bikers for Trump" ช่วงการหาเสียง ซึ่งหลังจากท่ี
ประธานาธิบดีทรัมป์เข้ารับต าแหน่งประธานาธิบดีได้กล่าวกับบริษัทว่า “Harley-Davidson ผลิตในสหรัฐอเมริกา” 

บทวิเคราะห์  สหรัฐฯ ส่งออกรถมอเตอร์ไซค์ปี 2560 ทั้งปีมูลค่า 1,273 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
เทียบกับปี 2559 มูลค่า 1,287 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 1.12 สหรัฐ ส่งออกรถมอเตอร์ไซค์ปี 2561 
(มกราคม – เมษายน) มูลค่า 526 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับปี 2560 ช่วงเวลาเดียวกันมีมูลค่า 448 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มข้ึนร้อยละ 17.51 สหรัฐ โดยส่งออกไปยังประเทศ 10 อันดับสูงสุด ได้แก่ เบลเยียม แคนาดา 
ญี่ปุ่น ออสเตรเรีย สิงคโปร์ เม็กซิโก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ ฮ่องกง และสหราชอาณาจักร ตามล าดับ  

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศมาตรการเรียกเก็บภาษีน าเข้าเหล็ก
ร้อยละ 25 และอะลูมิเนียมร้อยละ 10 จากประเทศเม็กซิโก แคนาดา และสหภาพยุโรป ท าให้ยุโรป แคนาดา และ
เม็กซิโกเก็บภาษีตอบโต้สินค้าจากสหรัฐฯ ส่งผลให้บริษัทสหรัฐฯ ที่ส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องไปยังประเทศดังกล่าว
ได้รับผลกระทบจากอัตราภาษีน าเข้าที่เพ่ิมสูงขึ้นรวมถึงผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานและค าสั่งซื้อสินค้า ท าให้บริษัท
สหรัฐฯ บางบริษัทพิจารณาย้ายฐานการผลิตหรือก่อตั้งโรงงานประกอบในประเทศอ่ืน เพ่ือหลีกเลี่ยงผลกระทบจาก
ภาษี คาดว่าหลังจากนี้ บริษัทสหรัฐฯ จะแสวงหาแหล่งผลิตสินค้าแห่งใหม่รวมถึงย้ายฐานการผลิตหรือโรงงาน
ประกอบสินค้าไปตั้งในประเทศคู่ค้ามากขึ้น 

ส าหรับรถมอเตอร์ไซค์ Harley-Davidson มองเห็นความส าคัญของตลาดยุโรปมาก เนื่องจากมี
ยอดเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมียอดจ าหน่ายร้อยละ 16 ซึ่งเป็นอันดับ 2 รองจากตลาดสหรัฐฯ โดยบริษัทส่งออก
สินค้าร้อยละ 50 ของยอดผลิตทั้งหมดในสหรัฐฯ ดังนั้น การย้ายฐานการผลิตออกไปนอกสหรัฐฯ เพื่อครองตลาด
ยุโรปจะช่วยให้บริษัทสามารถแข่งขันได้ในตลาด และลดปัญหาเรื่องต้นทุนการผลิตจากนโยบายที่ไม่แน่นอนของ
ประธานาธิบดีทรัมป์ในการข้ึนภาษีวัตถุดิบ/สินค้าข้ันกลางรวมทั้งการตอบโต้กลับจากสหภาพยุโรป 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ  การที่ประธานาธิบดีทรัมป์ออกมาประกาศข้ึนภาษีสินค้าน าเข้าจาก
ประเทศต่างๆ เป็นระลอกๆ โดยเฉพาะประเทศที่ได้เปรียบดุลการค้ากับสหรัฐฯ เช่น จีน ยุโรป แคนาดา และ
เม็กซิโก โดยหวังผลจะให้เกิดการลงทุนในประเทศมากข้ึน แต่กลับลืมนึกถึงผลกระทบต่อสินค้าของบริษัทสหรัฐฯ ที่
จะถูกส่งออกไปยังประเทศเหล่านั้นว่าจะได้รับการตอบโต้กลับเช่นกัน บริษัท Harley-Davidson เป็นตัวอย่างหนึ่ง
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ของบริษัทผลิตสินค้าเพ่ือการส่งออกของสหรัฐฯ ที่จ าเป็นต้องดิ้นรนเพ่ือหาทางอยู่รอดในตลาดส่งออก อย่างไรก็ดี 
ส่งครามการค้าท่ีสหรัฐฯ ก่อขึ้นกับประเทศต่างๆ กลับส่งผลดีต่อประเทศไทย โดยเฉพาะกลุ่มผู้ผลิตสหรัฐฯที่มุ่งเป้า
ส่งออกไปตลาดเอเชีย (รวมจีน) และยุโรป ในการหันมาลงทุนโรงงานประกอบหรือเปิดศูนย์กระจายสินค้าในไทย 
ทั้งนี ้ประเทศไทยควรวางแผนรองรับการลงทุนจากประเทศต่างๆ และการดึงดูดการลงทุนที่จะช่วยให้บริษัทเหล่านี้
หันมาสนใจประเทศไทยมากกว่าประเทศอ่ืนๆ ที่มีค่าจ้างแรงงานถูกกว่าไทย เช่น เวียดนาม กัมพูชา พม่า ฯลฯ 
 

ที่มา: Reuter.com 
เรื่อง: “Trump revs up attacks on Harley-Davidson over production move” 

โดย: Doina Chiacu, Rajesh Kumar Singh  
จัดท าโดย: นายพีรภัทร ภัทรประสิทธิ์ 

สคต. ไมอามี / วันที่ 28 มิถุนายน 2561 

 

 


