
 
 

 

   
 

 

 
 

 

 

ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ และนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ ของญ่ีปุ่ น มีก าหนดพบปะหารืออย่าง
เป็นทางการที่กรุงวอชิงตนั ดี.ซี. ในวนัที่ 10 กุมภาพนัธ์ 2560 ในหลากหลายประเด็น ซึ่งศนูย์วิจยักสิกรไทย ประเมินว่า 
หวัข้อการหารือหลกัหนึง่ในนัน้น่าจะเก่ียวข้องกบัความต้องการของสหรัฐฯ ที่จะให้ค่ายรถยนต์ญี่ ปุ่นเพิ่มการลงทุน

และสร้างงานในสหรัฐฯมากขึน้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้ท าการสรุปภาพสถานการณ์ที่เกิดขึน้ในประเด็นดงักลา่ว และ
ผลกระทบที่เก่ียวข้อง โดยมีรายละเอียดตา่งๆ ดงันี ้

 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ค่ายรถสญัชาติต่างๆ ทัง้สหรัฐฯ ยุโรป และญ่ีปุ่ นได้เพิ่มความส าคญัในการลงทุนและ
สร้างฐานการผลติรถยนต์ในเม็กซิโกที่มีความได้เปรียบในเร่ืองต้นทนุเมื่อเทียบกบัสหรัฐฯ เพื่อผลติรถยนต์สง่ออก
ไปยงัตลาดสหรัฐฯ ภายใต้กรอบข้อตกลงเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ หรือนาฟต้า (NAFTA) ที่ได้รับสิทธิปลอด
ภาษีอากร ท าให้เกิดการปิดโรงงานและปลดคนงานในสหรัฐฯ ส่งผลให้ประธานาธิบดีสหรัฐฯ มีแนวนโยบาย
ผลกัดนัให้คา่ยรถตา่งๆ รวมถึงคา่ยรถญ่ีปุ่ น หนัมาเพิ่มการลงทนุและสร้างงานในสหรัฐฯ เพิ่มขึน้  
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 ในประเด็นความต้องการของสหรัฐฯ ท่ีจะให้ค่ายรถยนต์ญ่ีปุ่ นเพ่ิมการลงทุนและสร้างงานในสหรัฐฯ
มากขึน้ ผ่านมาตรการกีดกนัทางการค้าและส่งเสริมการลงทุนของสหรัฐฯ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาด
ว่า น่าจะส่งผลให้ค่ายรถยนต์ญ่ีปุ่ นปรับเพ่ิมการลงทุนผลิตรถยนต์ในสหรัฐฯ แทนเม็กซิโกมากขึน้ใน
ระยะข้างหน้า อย่างไรก็ดี  ผลกระทบดงักล่าวต่อไทยน่าจะอยู่ในวงจ ากดั สืบเน่ืองจากห่วงโซ่การผลิต
รถยนต์ในทวีปอเมริกาคอ่นข้างจะแยกออกจากห่วงโซก่ารผลิตในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  

 ส าหรับประเดน็การขาดดลุการค้าระหวา่งสหรัฐฯ และญ่ีปุ่ นในด้านสินค้ารถยนต์ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย 
คาดว่า รัฐบาลสหรัฐฯ  นอกเหนือจากจะเจรจากบัรัฐบาลญ่ีปุ่ นเพ่ือปรับกฎระเบียบและมาตรฐานด้าน
ยานยนต์ต่างๆ ให้เอือ้ต่อการเข้าสู่ตลาดญ่ีปุ่ นของค่ายรถยนต์สหรัฐฯ มากขึน้แล้ว ยงัน่าจะมีการร้อง
ขอให้ทางคา่ยรถยนต์ญ่ีปุ่ นย้ายการผลิตรถยนต์บางรุ่นไปผลิตยงัสหรัฐฯ แทนการสง่ออกจากญ่ีปุ่ น 

 ในกรณีคา่ยรถยนต์ญ่ีปุ่ นต้องย้ายการผลิตรถยนต์บางรุ่นจากญ่ีปุ่ นไปสหรัฐฯ อาจมีผลกระทบต่อไทย
ในบางแง่มุม คือ การตัดสินใจลงทุนผลิตรถยนต์โมเดลใหม่ในไทยของญ่ีปุ่ น ปริมาณการส่งออก
รถยนต์และชิน้สว่นของไทยท่ีอาจลดลง 

 

             ประเดน็ส าคัญ 

นโยบายยา้ยฐานการผลิตรถยนตม์าสหรฐัฯ...

ผลกระทบตอ่ทิศทางการลงทุนของค่ายรถยนตญ์ี่ปุ่น 

ฉบบัสง่สือ่มวลชน 
 



 

 

2 CURRENT ISSUE 

 เมื่อพิจารณาการลงทนุของคา่ยรถยนต์ญ่ีปุ่ น พบว่า นบัแต่ปี 2553 ค่ายรถยนต์ญ่ีปุ่ นได้เพิ่มความส าคญัในการ
ลงทนุและสร้างฐานการผลติรถยนต์ในเม็กซิโก โดยมุง่เน้นไปท่ีการลงทนุในการผลิตรถยนต์ที่มีขนาดเคร่ืองยนต์
ไมเ่กิน 2000 cc สบืเนื่องจากผู้บริโภคในตลาดเม็กซิโกมีความนิยมในการใช้งานรถยนต์ขนาดดงักลา่ว ประกอบ
กบัในช่วงดงักล่าวความต้องการรถยนต์ขนาดดงักล่าวในสหรัฐฯ ก็เพิ่มสงูขึน้ จากราคาน า้มนัที่อยู่ในระดบัสงู 
อย่างไรก็ดี ค่ายรถยนต์ญ่ีปุ่ นก็ยังคงการลงทุนรถยนต์ที่มีขนาดเคร่ืองยนต์ใหญ่ในสหรัฐฯ  อย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
แตกต่างจากค่ายรถยนต์สหรัฐฯ ที่ย้ายฐานการผลิตทัง้เคร่ืองยนต์ขนาดเล็กและใหญ่มายังเม็กซิโก โดยในปี 
2558 คา่ยรถยนต์ญ่ีปุ่ นมีการลงทนุในอตุสาหกรรมยานยนต์สหรัฐฯ สงูถึงราว 331 พนัล้านเยน ขยายตวัราวร้อย
ละ 78.8 จากปี 2557 เนื่องจากผู้บริโภคสหรัฐฯ เร่ิมหนัมานิยมรถยนต์ขนาดเคร่ืองยนต์ใหญ่จากราคาน า้มนัที่
ลดลง  

 ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ประกาศที่จะด าเนินการเจรจาแก้ไขข้อตกลงนาฟต้า ซึ่งที่ผ่านมาเม็กซิโกได้ประโยชน์จาก
การท่ีคา่ยรถยนต์ตา่งๆ ไปลงทนุผลติและสง่ออกมายงัสหรัฐฯ โดยคิดเป็นมลูคา่ราวร้อยละ 80 ของมลูค่าสง่ออก
รถยนต์ทัง้หมดของเม็กซิโกในปี 2558 โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า มีความเป็นไปได้ที่สหรัฐฯ อาจจะยกเลกิ
ข้อตกลงนาฟต้า และหนัมาเจรจาแบบทวิภาคีกบัเม็กซิโกในระยะข้างหน้า ซึ่งเมื่อประกอบกบัแนวคิดการปฏิรูป
ภาษี และมาตรการสง่เสริมการลงทนุท่ีผลกัดนัโดยประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่นา่จะออกมาในอนาคต เพื่อสนบัสนนุ
การลงทนุผลติสนิค้าในสหรัฐฯ และลดการน าเข้าจากต่างประเทศ ก็น่าจะสง่ผลต่อโครงสร้างต้นทนุการสง่ออก
รถยนต์จากเม็กซิโกมายงัสหรัฐฯ โดยเฉพาะรถยนต์ขนาดเคร่ืองยนต์ใหญ่ที่มีต้นทนุการผลิตสงูกว่ารถยนต์ขนาด
เคร่ืองยนต์เล็ก อย่างไรก็ดี การย้ายฐานการผลิตรถยนต์ขนาดเคร่ืองยนต์เล็กจากเม็กซิโกกลบัไปยงัสหรัฐฯ จะ
เกิดขึน้หรือไมน่ัน้ อาจจะยงัคงต้องติดตามรายละเอียดของมาตรการกีดกนัทางการค้าและสง่เสริมการลงทนุของ
สหรัฐฯ ในระยะข้างหน้าวา่สง่ผลตอ่ต้นทนุของคา่ยรถยนต์มากน้อยอยา่งไร 

 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ในเบือ้งต้นก่อนที่จะมีความชัดเจนในรายละเอียดของนโยบายต่างๆ ดังกล่าว 
รัฐบาลญ่ีปุ่ นน่าจะยงัคงยืนกรานในข้อเท็จจริงที่ว่าญ่ีปุ่ นมีการลงทุนในสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่อง พร้อมน าเสนอ
แผนการลงทุนและสร้างงานในสหรัฐฯ อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อลดทอนกระแสต่อต้านจากสหรัฐฯ โดยปัจจุบนั 
ค่ายรถยนต์ญ่ีปุ่ นบางค่ายได้มีการประกาศแผนการลงทนุและสร้างงานในสหรัฐฯ ในระยะข้างหน้า 5 ปี ทัง้ใน
ด้านการผลติ และการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยียานยนต์สมยัใหม ่ไมน้่อยกวา่ 1.2 ล้านล้านเยน  

 ในส่วนผลกระทบต่อไทย ในกรณีที่เม็กซิโกอาจสญูเสียความเป็นฐานการผลิตรถยนต์เพื่อส่งออกไปสหรัฐฯ 
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า น่าจะอยู่ในวงจ ากัด สืบเนื่องจากห่วงโซ่การผลิตรถยนต์ในทวีปอเมริกา
คอ่นข้างจะแยกออกจากหว่งโซก่ารผลติในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ สะท้อนจากตวัเลขการสง่ออกชิน้สว่น
ของไทยไปยงัเม็กซิโกมีเพียงราวร้อยละ 2 ของมลูคา่การสง่ออกชิน้สว่นยานยนต์ของไทยทัง้หมดในแตล่ะปี  

 นอกเหนือจากประเด็นการลงทุนในเม็กซิโกแล้ว ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ยังกล่าวอ้างความไม่ธรรมในการตัง้
กฎระเบียบและมาตรฐานเก่ียวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ของญ่ีปุ่ น เช่น มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่ค่อนข้าง
เข้มงวด และกระบวนการตรวจสอบเพื่ออนญุาตการจ าหน่ายรถยนต์ที่ค่อนข้างซบัซ้อน เป็นต้น สง่ผลให้ค่าย
รถยนต์สหรัฐฯ ไมส่ามารถท าตลาดในญ่ีปุ่ นได้เท่าที่ควร โดยยอดขายแต่ละปีของค่ายรถยนต์สหรัฐฯ ในญ่ีปุ่ นมี
เพียงราว 1 หมื่นคนั ในขณะที่ญ่ีปุ่ นมีการสง่ออกรถยนต์ไปยงัสหรัฐฯ มากกว่าล้านคนัในแต่ละปี ซึ่งเป็นเหตผุล
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หนึง่ที่สง่ผลให้สหรัฐฯ ขาดดลุทางการค้ากบัญ่ีปุ่ นเป็นจ านวนมาก โดยสดัสว่นมลูค่าของการเกินดลุทางการค้าที่
ญ่ีปุ่ นได้รับจากการสง่ออกรถยนต์ไปสหรัฐฯ สงูถึงราวร้อยละ 60 ของมลูคา่เกินดลุดงักลา่วทัง้หมดในแตล่ะปี  

 จากประเด็นการขาดดุลการค้าในด้านสินค้ารถยนต์ดังกล่าว ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า รัฐบาลสหรัฐฯ  
นอกเหนือจากจะเจรจากบัรัฐบาลญ่ีปุ่ นเพื่อปรับกฎระเบียบและมาตรฐานด้านยานยนต์ตา่งๆ ให้เอือ้ตอ่การเข้าสู่
ตลาดญ่ีปุ่ นของค่ายรถยนต์สหรัฐฯ มากขึน้แล้ว ยงัน่าจะมีการร้องขอให้ทางค่ายรถยนต์ญ่ีปุ่ นย้ายการผลิต
รถยนต์บางรุ่นไปผลติยงัสหรัฐฯ แทนการสง่ออกจากญ่ีปุ่ น  

 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า หากค่ายรถยนต์จ าเป็นต้องย้ายการผลิตรถยนต์บางรุ่นจากญี่ ปุ่นไปยัง
สหรัฐฯ อาจจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดสรรปริมาณการผลิตรถยนต์ในประเทศอื่นๆ ที่
ญ่ีปุ่นไปลงทุนอยู่ ด้วย สืบเนื่องจาก ปัจจุบนั ค่ายรถยนต์ญ่ีปุ่ นมีการสร้างคลสัเตอร์ยานยนต์และชิน้ส่วนอนั
แข็งแกร่งในญ่ีปุ่ น ซึ่งเป็นหวัใจส าคญัในการสร้างความร่วมมือตลอดห่วงโซ่การผลิตในการวิจัยและพฒันา
นวตักรรมด้านเทคโนโลยี เพื่อรักษาคลสัเตอร์และความสามารถทางการแข่งขนัดงักลา่ว ท าให้ค่ายรถยนต์ญ่ีปุ่ น
มีความจ าเป็นต้องรักษาระดบัการผลิตในญ่ีปุ่ นไม่ให้ต ่ากว่าระดบัหนึ่ง ภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว ถ้าค่าย
รถยนต์ญ่ีปุ่ นต้องย้ายการผลิตรถยนต์บางรุ่นจากญ่ีปุ่ นไปสหรัฐฯ อาจจะสง่ผลกระทบให้ค่ายรถยนต์ญ่ีปุ่ นอาจ
จ าเป็นต้องลดการน าเข้ารถยนต์บางรุ่นจากประเทศอื่น และหนัมาผลิตในญ่ีปุ่ นเพื่อป้อนตลาดในประเทศ และ
อาจรวมไปถึงการเพิ่มการสง่ออกไปยงัประเทศอื่นนอกจากสหรัฐฯ ด้วย เพื่อรักษาระดบัการผลติภายในญ่ีปุ่ นไว้ 

 ส าหรับผลกระทบตอ่ประเทศไทยจากการเปลีย่นแปลงที่อาจเกิดขึน้ ในกรณีที่คา่ยรถยนต์ญ่ีปุ่ นต้องย้ายการผลิต
รถยนต์บางรุ่นจากญ่ีปุ่ นไปสหรัฐฯ อาจมีในบางแง่มมุ โดยสรุปได้ดงันี ้

 ผลกระทบต่อการลงทุนผลิตรถยนต์โมเดลใหม่ในไทย หากค่ายรถยนต์ญ่ีปุ่ นมีความจ าเป็นต้องต้องรักษา
ระดับการผลิตรถยนต์ภายในญ่ีปุ่ นไว้ ค่ายรถยนต์ญ่ีปุ่ นอาจเลือกที่จะผลิตรถยนต์โมเดลใหม่ที่ได้รับการ
พฒันาขึน้นัน้ในญ่ีปุ่ น แทนการเลือกลงทนุในประเทศอื่นที่มีศกัยภาพในการผลิตรถยนต์โมเดลนัน้ ซึ่งแนวทาง
ดงักลา่วอาจกระทบตอ่การเลอืกตดัสนิใจลงทนุรถยนต์โมเดลใหมใ่นไทย 

 ผลกระทบต่อการส่งออกรถยนต์ของไทย เนื่องจากค่ายรถยนต์ญ่ีปุ่ นมกัมีการวางแผนและจัดสรรปริมาณ
การผลติและสง่ออกรถยนต์ในแตล่ะฐานการผลิตแบบองค์รวม โดยไทยอาจได้รับผลกระทบดงักลา่ว หากมีการ
ผลิตรถยนต์บางโมเดลที่ญ่ีปุ่ นเพื่อทดแทนการน าเข้าจากไทย รวมไปถึงการจัดสรรโควต้าการส่งออกไปยัง
ประเทศตา่งๆ ท่ีอาจมีการเปลีย่นแปลง 

 ผลกระทบต่อการส่งออกชิน้ส่วนของไทยไปญ่ีปุ่น ปัจจุบนั ไทยมีการสง่ออกชิน้สว่นยานยนต์ไปยงัญ่ีปุ่ นสงู
ถึงราวร้อยละ 12 ของมลูค่าการสง่ออกชิน้สว่นทัง้หมดของไทย ซึ่งมีทัง้ชิน้สว่นที่ใช้ในการประกอบรถยนต์ และ
ชิน้สว่นที่ใช้เป็นอะไหลใ่นตลาดรถยนต์ญ่ีปุ่ น สง่ผลให้หากมีการเปลี่ยนแปลงแผนการจดัสรรการผลิตรถยนต์ที่
ญ่ีปุ่ น ก็อาจสง่ผลกระทบตอ่การสง่ออกชิน้สว่นของไทยไปญ่ีปุ่ น 

------------------------------------------ 
Disclaimer 
 รายงานวิจยัฉบบันีจ้ดัท าเพ่ือเผยแพร่ทัว่ไป โดยจดัท าขึน้จากแหลง่ข้อมลูต่างๆ ท่ีน่าเช่ือถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถกูต้อง ความน่าเช่ือถือ หรือความ
สมบรูณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อ่ืนใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงข้อมลูได้ตลอดเวลาโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า ทัง้นีผู้้ ใช้ข้อมลูต้องใช้ความ
ระมดัระวงัในการใช้ข้อมลูต่างๆ ด้วยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทัง้สิน้ บริษัทฯ จะไมรั่บผิดตอ่ผู้ ใช้หรือบคุคลใดในความเสียหายใดจากการใช้
ข้อมลูดงักลา่ว ข้อมลูในรายงานฉบบันีจ้ึงไมถื่อวา่เป็นการให้ความเห็นหรือค าแนะน าในการตดัสินใจทางธุรกิจ แต่อยา่งใดทัง้สิน้ 


