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ข่าวเด่นรายสปัดาห์ ระหว่างวนัท่ี 14 – 20 มกราคม 2562 

68% ของผู้ส่งออกชาวเกาหลีใต้คาดหวงัว่าจะมีผลประกอบการท่ีดีในปี 2562 
(ทีม่า : ส านกัข่าว The Yonhap News ฉบบัวนัที ่16 มกราคม 2562) 

Korea International Trade Association 
(KITA) ส ารวจข้อมูลจากบริษัทผู้ส่งออกชาว
เกาหลใีต้ที่มผีลประกอบการมากกว่า 500,000 
เหรียญดอลล่าร์สหรัฐฯ จ านวน 986 บริษัท 
พบว่า 68.1% ของบริษัทที่ตอบแบบสอบถาม
คาดหวงัว่าการส่งออกปี 62 น่าจะเพิ่มขึ้นเมื่อ
เทยีบกบัปี 61 โดยม ี39.8% ของบรษิัทที่ตอบ
แบบสอบถามเชื่อว่าจะส่งออกได้ต ่ากว่า 5% ในขณะที่อกี 8% เชื่อมัน่ว่าจะมผีลประกอบการที่ดขี ึ้นสูง
กว่า 10% ทัง้นี้ประมาณ 78% ของกลุ่มบรษิทัในเครอืและ 65.4% ของบรษิทั SMEs ต่างกค็าดการณ์ว่า
ผลประกอบการของปี 62 จะดขีึน้ โดยรวมคาดว่าการส่งออกสนิคา้อุปโภคบรโิภคและเคมภีณัฑจ์ะเตบิโต
ขึ้นในขณะที่อุปกรณ์มอืถือ, พลาสติกและเหลก็กล้าจะมแีนวโน้มการส่งออกลดลง นอกจากนี้ 41.4% 
ของบรษิัทที่ตอบแบบสอบถามระบุว่าสิง่ที่ท้าทายที่สุดของการขายสนิค้าคอื ความผนัผวนของอตัรา
แลกเปลี่ยนเงนิตราและราคาของวตัถุดิบ  และ19% มคีวามกังวลเกี่ยวกับความขดัแย้งทางการค้า
ระหว่างสหรฐัฯกบัจนี อย่างไรกต็ามบรษิทัทัง้หลายลว้นมองว่าประเทศในแถบเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้
คอืตลาดใหมท่ีม่ศีกัยภาพในการเตบิโตทีแ่ขง็แกรง่ รองลงมาคอื EU และอเมรกิากลาง-ใต ้ตามล าดบั   

การส่งออกโทรศพัทม์ือถือของเกาหลีใต้ลดลงต า่สดุในรอบ 16 ปี 
(ทีม่า : ส านกัข่าว The Korea Times ฉบบัวนัที ่20 มกราคม 2562) 

จากข้อมูลของ Ministry of Science and ICT ของเกาหลีใต้และ The Institute of Information & 
Communications Technology Planning & Evaluation (IITP) ระบุว่าเมื่อปี 2561 มูลค่ามือถือและ
อุปกรณ์มอืถอืทีส่่งออกจากเกาหลใีต้ไปยงัต่างประเทศมมีลูค่ารวม 14.61 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ ลดลง 
23.2% เมื่อเทยีบกบัปี 2560 ที่มมีูลค่า 19.03 พนัล้านเหรยีญสหรฐัฯ เนื่องจากตลาดมอืถอืโลกอยู่ใน
ภาวะชะลอตวัและมกีารน าเขา้มอืถอืและอุปกรณ์มอืถอืจากต่างประเทศเขา้มายงัประเทศเกาหลมีากขึ้น 
มูลค่าดังกล่าวถือเป็นมูลค่าการส่งออกรวมที่ต ่ าที่สุดในรอบ 16 ปีและตกต ่ าต่อเนื่ องเป็นปีที่  3              
ผลประกอบการที่ลดลงมผีลมาจากการผลิตสมาร์ทโฟนภายในประเทศเกาหลีใต้ลดลง จากข้อมูล
วเิคราะหเ์ชงิกลยุทธ์พบว่าในไตรมาสแรกของปี 61 เกาหลใีต้ผลติสมารท์โฟนภายในประเทศเกาหลใีต้
เพยีง 9% เท่านัน้ ธุรกจิอุปกรณ์มอืถอืลดลง 29.7% เมื่อเทยีบกบัปี 60 เนื่องจากบรษิทัผูผ้ลติมอืถอืราย
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ใหญ่อยา่งSamsung Electronics ทีค่รอบครองส่วนแบ่งทางการตลาด 22% ในปี 61 ไดย้า้ยโรงงานผลติ
ไปยงัประเทศอนิเดยีและเวยีดนาม อกีทัง้สมารท์โฟนเกาหลยีงัถูกข่มจากบรษิทัจากประเทศจนีทีม่อีตัรา
การเตบิโตเรว็อยา่ง Huawei, Oppo และ Vivo ทีใ่ชเ้ทคโนโลยไีมแ่ตกต่างจากสนิคา้ของเกาหลใีตม้ากนัก 
ดงันัน้มอืถอืทีผ่ลติในเกาหลใีต้จงึน่าจะมสี่วนแบ่งทางการตลาดลดลง 2% เหลอื 20.3% ในไตรมาสที ่3 
ของปี 61  

ในปี 2562 คาดว่าอุปสงคต่์อสมารท์
โฟนจะยังคงอ่อนแอเพราะความไม่
แน่นอนจากสงครามการคา้ระหว่างสหรฐั
กบัจนีทีจ่ะส่งผลใหก้ารส่งออกมอืถอืของ
เกาหลีใต้มีท่าทีจะลดลงต่อเนื่อง ทัง้นี้  
Trendforce คาดการณ์ว่าการผลติมอืถอื
โลกในปี 62 จะมมีลูค่าราว 1.41 พนัลา้น
เหรยีญสหรฐัฯ ลดลง 3.3% เมือ่เทยีบกบั
ปี 61 และในปี 62 บรษิทั Samsung จะ
ยงัคงเป็นผู้น าตลาดต่อไปด้วยส่วนแบ่ง
ในตลาดโลก 20% ทัง้นี้เมื่อปี 61 Samsung ส่งออกสมารท์โฟนไปทัว่โลกจ านวน 293 ลา้นเครื่อง ลดลง 
8% เมือ่เทยีบกบัปี 60 
 

KAI  ตัง้เป้าเพ่ิมขนาดตลาดการบินและอวกาศเป็น 20 ล้านล้านวอนภายในปี
พ.ศ. 2573 
(ทีม่า : ส านกัข่าว The Yonhap News ฉบบัวนัที ่18 มกราคม 2562) 

      

 

 
 



 

Office of  Commercial Affairs, Seoul Page 3 

 

Korea Aerospace Industries (KAI) วางแผนจะเพิม่ขนาดของตลาดการบนิและอวกาศของเกาหลีใต้
เป็น 20 ล้านล้านวอนและจะสนับสนุนบรษิัทขนาดเล็กที่มีศักยภาพจ านวน 1,000 บรษิัทผ่านแผน        
กลยุทธพ์ฒันาอุตสาหกรรมการบนิและอวกาศ  ซึง่มแีม่แบบเพื่อผลประโยชน์ร่วมกนัดว้ยความร่วมมอื
ระหว่างรฐับาลเกาหลีใต้, รฐับาลท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรมในเกาหลี ด้วยการรกัษาเทคโนโลยี     
หลักต่างๆไว้ควบคู่ไปกับการสนับสนุนศักยภาพในการแข่งขันเพื่อผลักดันให้เกิดการเติบโต              
ในอุตสาหกรรมการบนิและอวกาศต่อไป เมื่อปี 2561 KAI ไดบ้รษิทัคู่คา้เพิม่ขึน้จ านวน 110 บรษิทั รวม
เป็น 330 บรษิทั มกีารคาดการณ์ว่าตลาดการบนิเพื่อป้องกนัประเทศจะซบเซาลงแต่การบนิพลเรอืนจะ
เตบิโตขึน้เน่ืองจากเศรษฐกจิโลกเตบิโตและมปีรมิาณการคา้ทีเ่พิม่ขึน้ ทาง KAI จะพฒันาเทคโนโลยหีลกั
ส าหรบั aircraft ใหมร่ว่มกบับรษิทัพารท์เนอรแ์ละจะพฒันาแผนส าหรบัเครือ่งบนิพลเรอืนขนาดกลางที่มี
ที่นัง่ต ่ากว่า 100 ที่นัง่  ภายใต้แบรนด์เกาหลเีพื่อใชบ้นิภายในคาบสมุทรเกาหลแีละเอเชยี  นอกจากนี้ 
KAI ยังมีแผนจะสร้างความหลากหลายให้กับ Unmanned Aerial Vehicle (UAV) และตลาด Personal Air 

Vehicle (PAV) เพื่อตอบสนองอุปสงค์ที่เกิดจากการปฏวิตัิอุตสาหกรรมครัง้ที่ 4 อย่างไรก็ตามทาง KAI   
จะปรบัโครงสร้างใหม่รองรบัการผลิตเครื่องบินเพื่อป้องกันประเทศ 40% และส่งออกเครื่องบินเพื่อ
การคา้,ผลติเครื่องบนิพลเรอืน 60% และจะผลติ Surion ในปรมิาณมากต่อไป รวมถงึการเพิม่จ านวนค า
สัง่ซือ้ ทัง้นี้เมือ่ปี 2561 มปีรมิาณการสัง่ซือ้รวม 19 ลา้นลา้นวอน   

******************************************************************** 

ส านกังานสง่เสรมิการคา้ในต่างประเทศ ณ กรุงโซล 
จดัท าโดย นางสาวสถดิาภรณ์ เอีย่มธงชยั 
ตรวจทานโดย นางสาววลิาสนิี โนนศรชียั 
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