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“SMPC” แจงกรณีกระทรวงพาณิชย์ สหรัฐฯ ตอบโต้ การทุ่มตลาด (Anti-dumping) ถังแก๊ ส
SMPC ไม่ กังวลกรณี กระทรวงพาณิ ชย์ ส หรั ฐฯ พิจ ารณาตอบโต้ การนําเข้ าถั งแก๊ สโพรเพนจากไทย ด้ าน
“สุ รศักดิ์” เอ็มดี มั่นใจทําตามกติกาที่ถูกต้ อง สิ นค้ าได้ มาตรฐานและได้ รับการรับรองถูกต้ อง ด้ านยอดขายถังส่ งออก
เข้ าสหรั ฐเพิ่ ม ขึ้น ถึ ง 15% มั่ น ใจราคาขายยื น หยั ด บนราคาที่ ส มเหตุส มผล เหตุ มี ก ารบริ ห ารจั ด การต้ น ทุ น ที่ ดี มี
ประสิ ทธิภาพ เพื่อเพิม่ ขีดความสามารถการแข่ งขันในเวทีตลาดโลก
นายสุ รศั กดิ์ เอิบสิ ริสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหมิตรถังแก๊ ส จํากัด (มหาชน) หรื อ SMPC ผูป้ ระกอบ
ธุ รกิ จผลิตถังทนความดัน ผลิ ตภัณฑ์หลักเป็ นถังสําหรับบรรจุแก๊สปิ โตรเลี ยมเหลว (LPG) เพื่อใช้เป็ นเชื้ อเพลิ งหุ งต้ม
และใช้เป็ นแหล่งพลังงานรถยนต์ ภายใต้เครื่ องหมายการค้า “SMPC” เปิ ดเผยว่า จากกรณี กระทรวงพาณิ ชย์สหรัฐฯ ได้
พิจารณาการนําเข้าถังแก๊สโพรเพนจากไทยและประเทศอื่นๆ เกิดขึ้น เหตุจากผูผ้ ลิตสิ นค้าถังแก๊สในสหรัฐฯ 2 ราย ได้
ยื่นขอคําขอต่อกระทรวงพาณิ ชย์สหรัฐฯ และคณะกรรมาธิ การการค้าระหว่างประเทศสหรัฐฯ เพื่อขอให้เปิ ดการไต่
สวนการทุม่ ตลาดสิ นค้าถังแก๊ส (Anti-dumping) ที่นาํ เข้าจากไทย จีน และไต้หวัน ว่ามีการตั้งราคาขายที่ต่าํ เกินควร
ปัจจุบนั สหรัฐฯ มีการนําเข้าถังแก๊สโพรเพนจากจีนมูลค่า 89.80 ล้านเหรี ยญสหรัฐ และนําเข้าจากไทย มูลค่า
14.13 ล้านเหรี ยญสหรัฐ ซึ่ งบริ ษ ทั สหมิ ตรถังแก๊ส จํากัด (มหาชน) เป็ นผูส้ ่ งออกไทยรายเดี ยวที่ ได้รับ การรับ รอง
มาตรฐานที่ส่งออกถังแก๊สไปยังสหรัฐฯ ขณะที่แหล่งนําเข้าสําคัญอื่นๆ ได้แก่ เม็กซิโก แคนาดา และเกาหลีใต้
ถึงแม้ป ระเทศไทยจะถู ก มาตรการทุ่ ม ตลาด (Anti-dumping: AD) ที่ 10.77% แต่ ป ระเทศจี น ถูก เรี ยกเก็ บ
มากกว่ า โดยจี น โดนทั้ งมาตรการทุ่ ม ตลาด ค่ า ภาษี ศุ ล กากร (Custom duty) และภาษี ต อบโต้ ก ารอุ ด หนุ น
(Countervailing Duties: CVD) รวมเป็ น 62.91% - 242.50% ทําให้ไทยมีโอกาสเพิ่มขึ้น โดยดูได้จากยอดขายถังแก๊ส
โพรเพนที่ SMPC ส่ งออกไปยังสหรัฐฯในไตรมาส1/62 ที่ผา่ นมานั้น เพิ่มขึ้น 15%
อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิ ชย์ส หรั ฐฯ ยังคงรอการพิ จารณาจากคณะกรรมการการค้าระหว่างประเทศ
(International Trade Commission) หรื อ ITC ที่เป็ นองค์กรอิสระของสหรัฐฯ คาดว่า น่ าจะมีขอ้ สรุ ปประมาณวันที่ 1
สิ งหาคม หากคณะกรรมการยืนยันว่ามีการละเมิดกฎการอุดหนุนราคา กระทรวงจะมีคาํ สั่งให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรใช้
มาตรการต่อต้านการทุ่มตลาด

“ทั้งนี้ SMPC มีกลยุทธ์การบริ หารจัดการวัตถุดิบที่เชี่ยวชาญ และมีประสิ ทธิภาพ ส่ งผลให้การบริ หารจัดการ
ดี ทําให้การตั้งราคาสิ นค้าเป็ นไปอย่างสมเหตุสมผล ปั จจุบนั บริ ษทั เป็ นหนึ่ งในผูผ้ ลิตถังแก๊สปิ โตรเลียมเหลวชั้นนํา
ของโลกด้วยกําลังการผลิ ตที่ 10 ล้านใบต่ อปี และปั จจุบ ันมี ก ารส่ ง ออกไปมากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก โดยมี
สัดส่ วนการส่ งสิ นค้าไปตลาดต่างประเทศมากกว่า 90% ของยอดขาย อาทิ ประเทศในแถบทวีปเอเชีย ทวีปอาฟริ กา
และอเมริ กา เป็ นต้น รวมทั้งกลุ่มประเทศที่กาํ ลังพัฒนายังคงเป็ นตลาดที่มีความต้องการถังแก๊สเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง
ทุกปี โดยมีรายรับที่เป็ นเงินตราต่างประเทศจากการทําธุ รกรรมด้านการค้า ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นเงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐ
ยูโร และปอนด์เสตอร์ ลิง โดยในปี นี้ บริ ษทั ได้รุกขยายตลาดภูมิภาคใหม่ๆ เช่น ละตินอเมริ กา เพื่อเผยแพร่ ผลิตภัณฑ์
ของบริ ษทั ให้เป็ นที่ รู้จกั มากยิ่งขึ้น รวมถึ งผลิ ตสิ นค้าที่ เป็ น High Value เพื่อให้ยอดขายเป็ นไปตามเป้ าหมายที่ ต้ งั ไว้
และตอบสนองความต้องการของตลาดได้มากขึ้น” นายสุ รศักดิ์ กล่าว
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