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9 มิถนุ ายน 2564

สหรัฐฯ เก็บ AD ยางล้ อไทย ... ผลกระทบรุ นแรงขึนในระยะถัดไป
ประเด็นสําคัญ
 สหรั ฐฯ ซึ งเป็ นตลาดส่ งออกยางล้ ออั นดั บ 1 ของไทย (สั ดส่ วนเกื อบ 50%) ประกาศผลการไต่ สวน AD
ขันสุดท้ าย สําหรั บยางล้ อนําเข้ าจากไทย (14.62 - 21.09%) เวียดนาม (0-22.27%) เกาหลีใต้ (14.72-27.05%) และ
ไต้ หวัน (20.04-101.84%) พร้ อมกันนี สหรั ฐฯ ยังคงเรี ยกเก็บ CVD กับยางล้ อนําเข้ าจากเวียดนามในอัตรา
6.23-7.89% เพือตอบโต้ การบิดเบือนค่ าเงินด่ อง
 ในปี 2564 คาดว่ ามูลค่ าส่ งออกยางล้ อของไทยไปสหรั ฐฯ จะยังไม่ ได้ รับผลกระทบจากการเรี ยกเก็บ AD
เนืองจากตลาดรถยนต์ สหรัฐฯ มีแนวโน้ มฟื นตัวดีจากฐานทีตํามากในปี 2563
 ในระยะถัดไป หากสหรั ฐฯ ยังคงใช้ มาตรการ AD ไทยมีแนวโน้ มจะเสียส่ วนแบ่ งตลาดยางล้ อรถบรรทุก
ขนาดเล็กในสหรั ฐฯ บางส่ วนให้ แก่ แคนาดา อินโดนีเซีย และเวียดนาม จากความสามารถในการแข่ งขันด้ าน
ราคาทีลดลง รวมถึงจะเผชิญคู่แข่ งสําคัญรายใหม่ ในตลาดยางล้ อรถยนต์ นังส่ วนบุคคล จากการปรั บกลยุทธ์
การลงทุนของบริษัทยางล้ อขนาดใหญ่ เพือลดผลกระทบของ AD
หมายเหตุ : Anti-dumping Duty (AD) = มาตรการตอบโต้ การทุม่ ตลาด และ Countervailing Duty (CVD) = มาตรการตอบโต้ การอุดหนุน

 สหรั ฐฯ ประกาศเรี ยกเก็บ AD ขันสุ ดท้ ายกับยางล้ อรถยนต์ นังส่ วนบุ คคล สหรัฐฯ ประกาศ AD และ CVD ขันสุดท้ าย
และยางล้ อรถบรรทุกขนาดเล็ก (Light Truck) ทีนําเข้ าจากไทย เวียดนาม
AD
แหล่ งนําเข้ า
ขันสุดท้ าย (%)
เกาหลีใต้ และไต้ หวัน ตังแต่ วันที 27 พฤษภาคม 2564 เป็ นต้ นไป โดยอัตรา
ไทย
14.62 – 21.09
AD ขันสุดท้ ายนีจะมีผลบังคับใช้ ไปจนกว่าจะทบทวนอัตรา AD ครังต่อไป หรื อ
0 – 22.27
เวียดนาม
อาจยกเลิกการจัดเก็บหากคณะกรรมาธิ การการค้ าระหว่างประเทศของสหรัฐฯ
เกาหลีใต้
14.72 – 27.05
(USITC) พิจารณาแล้ วไม่พบการทุ่มตลาด ซึงจะประกาศผลพิจารณาในเดือน
ไต้ หวัน 20.04 – 101.84
กรกฎาคม 2564 ทังนี ผู้ผลิตยางล้ อเกือบทังหมดในประเทศไทยถูกเรี ยกเก็บ AD
CVD ขันสุดท้ าย (%)
ในอั ต รา 17.08% ยกเว้ น บจก.ซู มิ โ ตโม รั บ เบอร์ (ไทยแลนด์ ) และ บจก.
เวียดนาม
6.23 – 7.89
แอลแอลไอที (ประเทศไทย) ทีถูกเก็บในอัตรา 14.62% และ 21.09% ตามลําดับ ทีมา : US International Trade Administration (USITA)
 ยางล้ อจากเวียดนามเป็ นประเทศเดี ยวทีสหรั ฐฯ เรี ยกเก็บ CVD โดยให้ เหตุผลว่าธนาคารกลางของเวียดนาม
แทรกแซงค่าเงิ นเพือให้ เงิ นด่องอ่อนค่าเกิ นจริ ง ซึงมีผลให้ เวียดนามได้ เปรี ยบผู้ผลิตสหรั ฐฯ ในการแข่งขันด้ านราคา
อย่างไรก็ตาม แม้ เวียดนามถูกเรี ยกเก็บ CVD แต่เมือรวมกับ AD แล้ ว ผู้ผลิตยางรายใหญ่ ในเวียดนามอย่ าง Sailun,
Kumho, Bridgestone และ Yokohama (สั ด ส่ วนรวมกว่ า 90% ของการส่ ง ออกยางล้ อทังหมดของเวียดนาม)
กลับถูกเรียกเก็บ AD และ CVD รวมกันเพียง 6.23-7.89% ซึงตํากว่ า AD ของผู้ผลิตทุกรายทีอยู่ในไทย ไต้ หวัน
และเกาหลีใต้ เนืองจากผู้ผลิตรายใหญ่ดงั กล่าวถูกเรี ยกเก็บ AD ที 0% ขณะทีสหรัฐฯ เรี ยกเก็บ AD จากผู้ผลิตรายกลาง
และรายเล็กในอัตรา 22.27% ยางล้ อของเวียดนามจึงมีแต้ มต่อในการแข่งขันกับคูแ่ ข่งทังสามดังกล่าว และยังเป็ นปั จจัย
กระตุ้นให้ มีการขยายกําลังการผลิตในเวียดนามเพือส่งออกไปสหรัฐฯ เพิมขึน
ข้ อสังเกต
กรณี CVD เวียดนาม

 นับเป็ นครังแรกทีสหรัฐฯ ใช้ ประเด็นค่าเงินมาเป็ นปัจจัยพิจารณาในการเก็บ CVD
 สหรั ฐฯ ยังคงใช้ มาตรการ CVD กับยางล้ อจากเวียดนาม แม้ ได้ ถอดเวียดนามออกจากบัญชี
ประเทศทีบิดเบือนค่าเงินไปก่อนหน้ าการประกาศ CVD ครังนี
 ไทยในฐานะทีติดอยู่ในบัญชีรายชือประเทศเฝ้าจับตา จึงต้ องติดตามแนวนโยบายของสหรัฐฯ
อย่างใกล้ ชิด เพือเตรี ยมแนวทางรับมือได้ ทนั ท่วงที

1

ผลกระทบต่ อการส่ งออกของไทย
มิติขอบเขตของผลกระทบ : ค่ อนข้ างรุ นแรง เนืองจากไทยส่งออกยางล้ อไปสหรัฐฯ 2,711.6 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ ในปี 2563
หรื อ 7.9% ของมูลค่าส่งออกสินค้ าทังหมดของไทยไปสหรัฐฯ โดยสหรัฐฯ เป็ นตลาดส่งออกยางล้ ออันดับ 1 ของไทย
ด้ วยสัดส่วนราว 50% และเกื อ บครึ งหนึ งของยางล้ อ ทีไทยส่ ง ออกไปสหรั ฐ ฯ เป็ นยางล้ อ รถยนต์ นั ง
ส่ วนบุคคลและยางล้ อรถบรรทุกขนาดเล็กซึงถูกเรี ยกเก็บ AD
มิติด้านเวลา : ในระยะสัน ผลกระทบจากการทีสหรั ฐฯ เก็บ AD ยางล้ อของไทยยังมีจํากัด เพราะแม้ การเก็บ AD จะ
ทําให้ ต้นทุนการนําเข้ ายางล้ อจากไทยแพงขึน แต่ราคายางล้ อของไทย โดยเฉพาะยางล้ อรถยนต์นงส่
ั วนบุคคลที
รวม AD แล้ วยังตํากว่าคูแ่ ข่งสําคัญ ทังเกาหลีใต้ เม็กซิโก แคนาดา และญีปุ่ น ประกอบกับอานิสงส์จากตลาดรถยนต์โลก
รวมถึงในสหรัฐฯ ในปี นมีี แนวโน้ มเติบโตขึนจากฐานทีตํา ทําให้ การส่งออกยางล้ อในปี 2564 ยังมีโอกาสขยายตัว โดย
IHS Markit คาดว่ายอดผลิตรถยนต์ ในสหรั ฐฯ จะขยายตัวถึ ง 24% จากปี 2563 อย่างไรก็ ตาม ในระยะถัดไป
การส่ งออกยางล้ อของไทยทังยางล้ อรถยนต์ นังส่ วนบุคคลและยางล้ อรถบรรทุกขนาดเล็กมีแนวโน้ ม
เผชิญการแข่ งขันทีรุ นแรงขึน เนืองจากผู้ประกอบการยางล้ อบางรายเริ มปรับกลยุทธ์ หลังสหรัฐฯ ใช้ มาตรการ AD
ด้ วยการขยายฐานการลงทุนไปประเทศทียังได้ เปรี ยบในการแข่งขันด้ านราคาหลังรวมผลกระทบจากมาตรการแล้ ว
เช่น เวียดนาม
มิติประเภทสินค้ า :
ยางล้ อรถยนต์ นัง
ส่ วนบุคคล

คิดเป็ นมูลค่ าส่ งออกราว
60% ของยางล้ อทังหมดที
ถูกเก็บ AD

ยางล้ อรถบรรทุก
ขนาดเล็ก
คิดเป็ นมูลค่ าส่ งออกราว
40% ของยางล้ อทังหมดที
ถูกเก็บ AD

 ไทยจะเผชิญการแข่ งขันรุ นแรงขึนจากเวียดนาม และอาจมีค่ ูแข่ งรายใหม่ เกิดขึน โดย
ผู้ผลิตยางล้ อในเวียดนามมีแ นวโน้ ม ขยายกํ า ลัง การผลิตเพื อส่งออกเพิ มขึน อาทิ Kumho
เตรี ยมลงทุนเกือบ 300 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ เพิมกําลังการผลิตยางล้ อในเวียดนาม เพือขยายการ
ส่งออกไปสหรัฐฯ ขณะที Sailun ของจีนประกาศแผนลงทุนโรงงานยางล้ อรถยนต์ส่วนบุคคลและ
รถบรรทุกขนาดเล็ กในกัมพูชาแล้ ว ด้ วยเงิ นลงทุน 181 ล้ านดอลลาร์ สหรั ฐ และ Nankang
Rubber Tire ของไต้ หวัน ซึงถูกเก็บ AD ในอัตรา 101.84% มีแผนย้ ายสายการผลิตยางล้ อ
รถยนต์นงส่
ั วนบุคคลและยางล้ อรถบรรทุกขนาดเล็กซึงถูกเก็บ AD ไปยังโรงงานของบริ ษัทฯ ทีตัง
อยูใ่ นประเทศอืน
 ไทยมีแนวโน้ มสูญเสียส่ วนแบ่ งตลาดยางล้ อรถบรรทุ กขนาดเล็กในสหรั ฐฯ ให้ กับ
คู่แข่ งสําคัญอย่ างแคนาดา (ซึงมีส่วนแบ่งตลาดอันดับ 2 ที 14.9% รองจากไทยที 27.3%)
รวมถึงอิ นโดนี เซี ย และเวี ยดนาม เนืองจากราคายางล้ อรถบรรทุกขนาดเล็กของไทยหลังรวม
AD แล้ วสูงกว่าประเทศคูแ่ ข่งดังกล่าว

ผลจากมาตรการ AD ต่ อการลงทุนตังฐานผลิตยางล้ อ
การทีสหรัฐฯ ซึงเป็ นผู้นําเข้ ายางล้ อรายใหญ่ของโลกประกาศใช้ มาตรการดังกล่าวกับหลายประเทศทีเป็ นผู้ผลิตและส่งออก
ยางล้ อสําคัญ รวมถึงไทย ส่งผลต่อตลาดยางล้ อโลก ตลอดจน Supply Chain ของอุตสาหกรรม โดยในส่วนของไทย ศักยภาพ
ในการเป็ นฐานการลงทุนผลิตยางล้ อเพือส่ งออกไปสหรั ฐฯ ทีมีแนวโน้ มลดลง อาจกระทบต่ อแผนการลงทุนของ
ผู้ผลิตยางล้ อรายสําคัญในระยะต่ อไป

Disclaimer : ข้ อมูลต่างๆ ทีปรากฏเป็ นข้ อมูลทีได้ จากแหล่งข้ อมูลทีหลากหลายและการเผยแพร่ข้อมูลทีเป็ นไปเพือวัตถุประสงค์ในการให้ ข้อมูลแก่ผ้ สู นใจเท่านัน
โดยธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทยจะไม่รับผิดชอบในความเสี
2 ยหายใดๆ ทีอาจเกิดขึนจากการทีมีบคุ คลนําข้ อมูลนีไปใช้ ไม่วา่ โดยทางใด

