
 

กระทรวงพาณิชย์แห่งสหรัฐฯ ประกาศสอบสวนการทุ่มตลาดล้อยาง PVLT จากประเทศไทย 
 

 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 กระทรวงพาณิชย์แห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Department of Commerce: 
DOC) ประกาศว่าได้มีมติเริ่มต้นการสอบสวนการน าเข้าล้อยางส าหรับรถยนต์โดยสารและรถบรรทุกขนาดเล็ก 
(Passenger Vehicle and Light Truck: PVLT) จากสาธารณรัฐเกาหลี  ไต้หวัน ไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม หากพบว่ามีการอุดหนุนที่ไม่เป็นธรรมและการทุ่มตลาดในสหรัฐอเมริกา ก็จะด าเนินมาตรการภาษีเพ่ือตอบโต้
การทุ่มตลาดและการอดหนุน (Anti-dumping and Countervailing Duty)  โดยการสอบสวนครั้งนี้เกิดขึ้นเนื่องจาก
การร้องเรียนของสหภาพคนงานอุตสาหกรรมเหล็กของสหรัฐฯ (United Steelworkers Union: USW) เมื่อเดือน
พฤษภาคม 2563 โดยกล่าวหาว่าทั้ง 4 ประเทศดังกล่าวมีการทุ่มตลาดสหรัฐฯ ในอัตราที่สูง  

การสอบสวนครั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์แห่งสหรัฐฯ จะด าเนินการสอบสวนการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-
dumping: AD ผลิตภัณฑ์ยางล้อ PVLT ที่น าเข้าจากสาธารณรัฐเกาหลี ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม โดยจะพิจารณาว่า
เป็นการทุ่มตลาดสหรัฐฯ ในราคาต่ ากว่ามูลค่าที่ยุติธรรมหรือไม่ กล่าวคือมีการส่งออกไปจ าหน่ายในตลาดสหรัฐฯ ใน
ราคาต่ ากว่าต้นทุนการผลิตหรือต่ ากว่าราคาในตลาดภายในประเทศของตนเอง   

นอกเหนือจากนี้ ในกรณีของเวียดนาม กระทรวงพาณิชย์แห่งสหรัฐฯ จะด าเนินการสอบสวนการตอบโต้การ
อุดหนุน (Countervailing Duty: CVD) เพ่ือพิจารณาว่าผู้ผลิตยาง PVLT ของเวียดนามได้รับเงินอุดหนุนที่ไม่เป็นธรรม
จากรัฐบาลหรือไม่ โดยจะด าเนินการตรวจสอบการอุดหนุน 20 โครงการ ซึ่งรวมถึง โครงการภาษี      การจัดหาสินค้า
ของรัฐบาลด้วยมูลค่าที่ต่ ากว่าที่ควรจะเป็น การอุดหนุนเพ่ือการชดเชยการน าเข้า การให้เปล่า   การให้กู้ยืมของรัฐบาล 
และการบิดเบือนค่าเงินด้วยการท าให้ค่าเงินสกุลเวียดนามอ่อนค่าเพ่ือหวังผลทางการค้า  ซึ่งกระทรวงพาณิชย์แห่ง
สหรัฐฯ ได้ตัดสินใจที่จะสอบสวนความเป็นไปได้ของการบิดเบือนค่าเงินของเวียดนามได้เอ้ือประโยชน์อันไม่เป็นธรรม
ให้แก่ผู้ผลิตล้อยาง PVLT ของเวียดนามหรือไม่ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่กระทรวงพาณิชย์แห่งสหรัฐฯ ได้เริ่มมีการสอบสวน
ข้อกล่าวหาเรื่องการอุดหนุนเกี่ยวกับสกุลเงินต่างประเทศที่ใช้อัตราแลกเปลี่ยนอัตราเดียว (single exchange rate) 

ทั้งนี้ หากกระทรวงพาณิชย์แห่งสหรัฐฯ ได้ตรวจสอบและยืนยันมูลข้อกล่าวหา และคณะกรรมาธิการการค้า
ระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (U.S. International Trade Commission: ITC) พิจารณาแล้วเห็นว่ามีการทุ่มตลาด 
และ/หรือ มีการอุดหนุนอย่างไม่เป็นธรรมส าหรับยาง PVLT ที่น าเข้าจริง สหรัฐฯ จะใช้มาตรการภาษีเพ่ือการตอบโต้การ
ทุ่มตลาดในขอบเขตอัตราภาษขีองแต่ละประเทศแตกต่างกันดังนี้  

 สาธารณรัฐเกาหลี ร้อยละ 42.95 - 195.20   
 ไต้หวัน              ร้อยละ 20.57 - 116.14   
 ไทย      ร้อยละ 106.36 - 217.50   
 เวียดนาม    ร้อยละ 5.48 - 22.30   

อนึ่ง กระทรวงพาณิชย์แห่งสหรัฐฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการน าเข้ายาง PVLT ของสหรัฐฯ จากประเทศที่ถูก
สอบสวน ในช่วงปี 2560 - 2562 ดังนี้   

ประเทศ 
ปริมาณ (จ านวนล้อยาง) 
มูลค่า (เหรียญสหรัฐ) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

สาธารณรัฐเกาหล ี
ปริมาณ 18,571,268 19,327,013 19,141,994 
มูลค่า 1,161,610,874  1,191,413,532  1,171,289,617  
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ประเทศ 
ปริมาณ (จ านวนล้อยาง) 
มูลค่า (เหรียญสหรัฐ) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ไต้หวัน 
ปริมาณ 8,929,934 8,351,316 8,809,596 
มูลค่า 356,123,338  343,996,102  373,048,681  

ไทย 
ปริมาณ 34,902,955 40,595,438 45,282,181 
มูลค่า 1,408,239,008  1,717,231,413  1,962,225,499  

เวียดนาม 
ปริมาณ 8,742,260 10,634,376 12,146,735 
มูลค่า 350,831,799  411,428,812  469,640,019  

หมายเหตุ: เป็นผลติภณัฑ์ที่น าเข้าตามตารางอัตราภาษีศลุกากรของสหรัฐฯ ภายใต้พิกัด 4011.10.1010, 4011.10.1020, 
4011.10.1030, 4011.10.1040, 4011.10.1050, 4011.10.1060, 4011.10.1070, 4011.10.5000, 
4011.20.1005 และ 4011.20.5010  

 ส าหรับกระบวนการสอบสวนและขั้นตอนที่จะด าเนินการต่อไปนั้น กระทรวงพาณิชย์แห่งสหรัฐฯ           ได้
ก าหนดไว้ ดังนี้ 

ขั้นตอนการด าเนินการ 
การสอบสวนการทุ่มตลาด 

(AD Investigation) 
การสอบสวนการอุดหนุน 
(CVD Investigations) 

ยื่นค าร้องเรียน  13 พฤษภาคม 2563 
 

13 พฤษภาคม 2563 

วันเริ่มต้นด าเนินการของ DOC 22 มิถุนายน 2563 
 

22 มิถุนายน 2563 

การพิจารณาตัดสินใจเบื้องต้นของ ITC 17 กรกฎาคม 2563 
 

17 กรกฎาคม 2563 

การพิจารณาตัดสินใจเบี้องต้นของ DOC 9 พฤศจิกายน 2563 
 

26 สิงหาคม 2563 

การพิจารณาตัดสินใจขั้นสุดท้ายของ DOC  25 มกราคม 2564 
 

9 พฤศจิกายน 2564 

การพิจารณาตัดสินใจขั้นสุดท้ายของ ITC 11 มีนาคม 2564 
 

24 ธันวาคม 2564 

การออกค าสั่ง 18 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2564 

ข้อมูลเพิ่มเติมและข้อสังเกต 

1) สหรัฐอเมริกาน าเข้าล้อยาง PVLT จากไทยมากเป็นอันดับที่ 1 ของโลก และในช่วง 5 ปีที่ผ่านมามีแนวโน้ม
การน าเข้าเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 27.24 ต่อปี โดยในปี 2562 สหรัฐฯ น าเข้าล้อยาง PVLT จาก
ประเทศไทยคิดเป็นมูลค่า 2,593 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 80,376 ล้านบาท) ซึ่งแบ่งออกเป็น ล้อยางรถยนต์
โดยสาร คิดเป็นมูลค่า 1,423 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 44,136 ล้านบาท) และล้อยางรถบรรทุกขนาดเล็ก คิดเป็น
มูลค่า 1,170 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 36,240 ล้านบาท)  
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2) จากการวิเคราะห์ข้อมูลการน าเข้ายาง PVLT ของกระทรวงพาณิชย์แห่งสหรัฐฯ อาจสรุปได้ว่า ผลิตภัณฑ์ล้อ
ยาง PVLT ของไทยที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ หากสหรัฐฯ ใช้มาตรการภาษีเพ่ือการตอบโต้การทุ่มตลาด ในครั้งนี้อาจจะ
ส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ ล้อยางรถยนต์โดยสารรวมทั้งหมด (ภายใต้พิกัด 4011.10.1010, 4011.10.1020, 
4011.10.1030, 4011.10.1040, 4011.10.1050, 4011.10.1060, 4011.10.1070, 4011.10.5000) 
ในขณะที่จะส่งผลกระทบต่อ ล้อยางรถบรรทุกขนาดเล็กเฉพาะภายใต้พิกัด 4011.20.1005 และ 4011.20.5010 ซึ่งมี
สัดส่วนประมาณร้อยละ 44.79 ของการน าเข้าล้อยางรถบรรทุกขนาดเล็กจากประเทศไทย ดังที่แสดงไว้ในตารางด้านล่างนี้ 

การน าเข้าล้อยาง PVLT ของสหรัฐอเมริกาจากประเทศไทย ปี 2559-2562 

มูลค่า: ล้านเหรียญสหรัฐ 

ประเภทล้อยาง ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
อัตรา    

การเติบโต 
ล้อยางรถยนต์โดยสาร     (รวม)* 692 841 1,096 1,267 1,423    20.34  
ล้อยางรถบรรทุกขนาดเล็ก (รวม) 

- พิกัด 4011.20.1005* 
- พิกัด 4011.20.5010* 

297 
126 

1 

433 
245 

2 

614 
322 

2 

794 
445 

3 

1,170 
522 

2 

   39.77 
41.05 
19.62  

รวม 989 1,274 1,710 2,061 2,593   27.24  
หมายเหตุ * ล้อยาง PVLT ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ 
ที่มา: Global Trade Atlas 

3) เป็นที่น่าสังเกตว่าอัตราภาษีการตอบโต้การทุ่มตลาดที่สหรัฐฯ ก าหนดส าหรับไทยสูงกว่าทุกประเทศที่ถูก
สอบสวนครั้งนี้ โดยอาจสูงสุดถึงร้อยละ 217.50 ซึ่งจะส่งผลให้ราคาล้อยาง PVLT จากประเทศไทยมีราคาสูงกว่า
ประเทศคู่แข่งที่ส าคัญ ได้แก่ เกาหลีใต้ เม็กซิโก แคนาดา ญี่ปุ่น และจีน ซึ่งจะส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันของ
ไทยในตลาดสหรัฐฯ ลดลง  

4) ประเทศไทยจึงควรเตรียมการเพ่ือแก้ข้อกล่าวหาดังกล่าวเพ่ือรักษาส่วนแบ่งการตลาดในสหรัฐฯ นอกจากนี้ 
ควรวางแผนการแสวงหาตลาดใหม่เพ่ือรองรับผลผลิตส่วนเกินกรณีการส่งออกในตลาดสหรัฐฯ ได้ลดลง และศึกษา
ผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกยางธรรมชาติของไทยเพ่ือก าหนดนโยบายบรรเทาผลกระทบซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต  

ที่มา: 
https://www.trade.gov/faq/initiation-antidumping-and-countervailing-duty-investigations-passenger-vehicle-and-light-truck 

https://www.trade.gov/press-release/us-department-commerce-initiates-antidumping-duty-and-countervailing-duty-7 

ฝ่ายเกษตร ประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 
มิถุนายน 2563 


