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แคนาดาเรียกเก็บภาษตีอบโตก้ารทุ่มตลาดเฟอรน์เิจอรจ์ากจีน 300% 

เมื ่อว ันที ่ 5 พฤษภาคม 2564 ที ่ผ ่านมา หน่วยงาน Canadian Boarder Service Agency (CBSA) ซึ ่งเป็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการใช้มาตรการปกป้องและตอบโต้ทางการค้าของแคนาดา  ได้ประกาศเรียกเก็บภาษี
ตอบโต้การทุ ่มตลาด (Anti-dumping Duty) กับสินค้าเฟอร์นิเจอร์โซฟาและเก้าอ้ีปรับนอน (Upholstered 
Furniture) จากจีนและเวียดนามเป็นการชั่วคราวในขั้นต้น โดยระหว่างนี้ไปจะเป็นการไต่สวนเพื่อรับฟังข้อโต้แย้ง
และข้อมูลเพิ่มเติมก่อนจะประกาศผลการพิจารณาข้ันสุดท้ายในช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2564 

การประกาศเรียกเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด (AD) กับสินค้าเฟอร์นิเจอร์โซฟาและเก้าอ้ีปรับนอนในอัตราที่สูงถึง 
295% จากจีน 101% จากเวียดนาม ในครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อกลุ่มผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ภายในประเทศได้รวมตัวกันยื่นข้อ
เรียกร้องต่อรัฐบาลกลางแคนาดาว่ามีการทุ ่มตลาดสินค้าดังกล่าวหลังจากที่พบสัดส่วนมูลค่าตลาดสินค้า
เฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตในประเทศลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับช่วง 15-20 ปีที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุมาจากราคาสินค้า
เฟอร์นิเจอร์นำเข้าจากจีนและเวียดนามที่ต่ำกว่ามาก สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ผลิตและแรงงานในอุตสาหกรรม
อย่างยิ่ง 

การประกาศเรียกเก็บ AD ดังกล่าว ได้ก่อให้เกิดการโต้แย้ง
จากผู้ประกอบการในฝั่งของผู้จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ในแคนาดา
ในทันทีด้วยเช่นกัน โดยนาย Love Dodd เจ้าของกิจการ
ร้านค้าจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ Dodd’s Furniture ได้กล่าวว่า 
การประกาศขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าเกือบ 300% ของหน่วยงาน 
CBSA ดังกล่าวนั้นสร้างความเสียหายให้กับธุรกิจเป็นอย่าง
มาก เพราะหมายถึงสินค้าที่กำลังอยู่ระหว่างการขนส่งจากจีน
มายังท่าเรือในแวนคูเวอร์จะโดนเรียกเก็บภาษีในอัตราสูงทันที

ที่เดินทางมาถึง และจะทำให้ราคาขายปลีกต้องเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัว ในกรณีนี้เมื่อข่าวการขึ้นภาษีถูกเผยแพร่
ออกมาทำให้ลูกค้าที่สั่งจองสินค้าไว้ได้โทรมาแจ้งยกเลิกเป็นจำนวนมาก เพราะไม่สามารถชำระค่าสินค้าที่สูงขึ้นได้ 
นอกจากนี้ ทางบริษัทยังต้องทำการยกเลิกสินค้าอีกราว 35 ตู้คอนเทนเนอร์ไปจนถึงปลายปีนี้ เนื่องจากยังไม่มี
ความแน่นอนว่าอัตราภาษดีังกล่าวจะถูกบังคบัใช้ต่อไปหรือไม่อย่างไร 

 

 นโยบายภาครัฐ   เศรษฐกิจการลงทุน    แนวโน้มการตลาด    รายงานสินค้าและบริการ     อ่ืน ๆ   
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ทั้งนี้ นาย Love Dodd เผยถึงสาเหตุที่ต้องสั่งซื้อสินค้านำเข้าจากต่างประเทศว่าเป็นเพราะข้อจำกัดด้านปริมาณ
การผลิตภายในประเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการสินค้า โดยก่อนหน้านี้ได้คาดการณ์ไว้เหมือนกันว่าอัตราภาษี
อาจเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 10-20% เช่นเดียวกับท่ีสหรัฐฯ เท่านั้น แตป่รากฏว่ารัฐบาลแคนาดาประกาศข้ึนอัตราภาษี
สูงถึง 101-295% จึงค่อนข้างวิตกกังวลต่อสถานการณ์ตลาดค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ในประเทศเป็นอย่างยิ่ง เพราะทำ
ให้ต้องขายสินค้าในราคาสูงขึ้นกว่า 3 เท่าทันที และจะทำให้ซัพพลายสินค้าในตลาดลดน้อยลงอย่างแน่นอน 
ในขณะที่ราคาสินค้าเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตในประเทศนั้นก็มีราคาที่ค่อนข้างสูงจนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางไม่
สามารถซื้อหาได้อยู่แล้ว ผู้ค้าปลีกจึงต้องอิงการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมาเป็นทางเลือกสำหรับลูกค้าด้วย
เช่นกัน 

สำหรับฝั่งผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ในแคนาดาอย่างบริษัท Palliser Furniture ได้กล่าวถึงทิศทาง
ของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ในประเทศว่า ตามสถิติการค้าในช่วงปีหลังๆ นี้ แคนาดานำเข้าเฟอร์นิเจอร์โซฟาและ
เก้าอี้ปรับนอนคิดเป็นมูลค่าราว 475 ล้านดอลลาร์แคนาดาต่อปี โดยนับเป็นมูลค่าและปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นกว่า
หลายปีก่อนหน้านี้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ หากมองสัดส่วนตลาดเฟอร์นิเจอร์เมื่อ 20 ปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่ามีโซฟาที่
ผลิตในประเทศวางจำหน่ายถึง 50% แต่ปัจจุบันเหลือเพียงไม่เกิน 15% เท่านั้น เพราะราคาสินค้าจากคู่แข่ง
ต่างชาติโดยเฉพาะจากจีนที่ต่ำกว่ามากอย่างไม่ปกติซึ่งเชื่อว่าเกิดจากการอุดหนุนของรัฐบาลท้องถิ่น 

ในส่วนนาย Dino Colaillo เจ้าของกิจการ Edgewood Furniture ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์อีกรายหนึ่งในรัฐออนทาริโอ 
ได้กล่าวชื่นชมสำหรับการตัดสินใจช่วยเหลือผู้ประกอบการของรัฐบาลในครั้งนี ้ เพราะที่ผ่านมากิจการผลิต
เฟอร์นิเจอร์ท้องถิ ่นต้องปิดกิจการลงไปจำนวนมาก เพราะไม่สามารถแข่งขันกับสินค้านำเข้าแบบ mass-
produced ได้ โดยหวังว่าการข้ึนภาษีนำเข้าดังกล่าวจะทำให้ร้านค้าปลีกหันมาสนับสนุนซื้อสินค้าท้องถิ่นมากข้ึน 

สำหรับกระบวนการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าเฟอร์นิเจอร์นำเข้า ในขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเปิดโอกาสให้ทุกฝา่ย
แสดงข้อคิดเห็นหรือข้อโต้แย้ง เพ่ือรับฟังและรวบรวบข้อมูลจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องมาประกอบการพิจารณาก่อนจะ
ประกาศผลขั้นสุดท้าย (Final Decision) ราวต้นเดือนสิงหาคม 2564 นี้ 

ที่มาของข่าว https://www.cbc.ca/news/business/furniture-tariffs-1.6043863  

ข้อคิดเห็นจากสำนักงาน: อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ของแคนาดาต้องประสบปัญหาการแข่งขันกับสินค้านำเข้ามา
นับ 10 ปี จึงได้พยายามเรียกร้องกับรัฐบาลให้บังคบใช้มาตรการป้องกันการนำเข้าที่มากขึ้น ในกรณีนี้ ถึงแม้ไทย
จะมิใช่ผู้ส่งออกสินค้าเฟอร์นิเจอร์โซฟาและเก้าอี้ปรับนอน (Upholstered Furniture) หลักไปแคนาดา โดยมี
สัดส่วนการนำเข้าจากไทยเพียง 1% เท่านั้น แต่ก็เป็นข้อมูลที่ผู้ประกอบการส่งออกยุคปัจจุบันพึงต้องเฝ้าติดตามถึง
สถานการณ์ทางการค้าระหว่างประเทศซึ่งนักวิเคราะห์เศรษฐกิจและการค้าโลกเห็นว่ามีแนวโน้มที่จะมีการแข่งขัน
รุนแรงขึ้น ทั้งจากปัญหาความขัดแย้งทางการค้าระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นในหลายกรณีที่ทำให้แต่ละประเทศต้อง
หาตลาดทดแทนกันและกัน และสถานการณ์ช่วงหลัง COVID-19 ที่แต่ละประเทศต่างก็ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
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และมีสินค้าที่ต้องเร่งระบายจากความต้องการที่หดตัวในช่วงโรคระบาด โดยการใช้มาตรการต่างๆ เพื่อปกป้อง
อุตสาหกรรมภายในประเทศหรือกีดกันทางการค้าถือเป็นหนทางหนึ่งที่แต่ละประเทศอาจนำมาใช้เพ่ือผลประโยชน์
สำหรับตนเองต่อไป 
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