มาตรการตอบโต้ การทุ่มตลาดและการอุดหนุน
(Anti-dumping and Countervailing Duty)
มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-dumping: AD) และมาตรการตอบโต้การอุดหนุน
(Countervailing Duty: CVD) เป็ นมาตรการทางการค้าที่ประเทศผูน้ าเข้าใช้เพื่อปกป้ องอุตสาหกรรม
ภายในที่ได้รับความเสี ยหาย หรื อมีแนวโน้มที่จะได้รับความเสี ยหายจากการทุ่มตลาด และการ
อุดหนุน อันเกิดจากการนาเข้าสิ นค้าจากต่างประเทศที่ไม่เป็ นธรรม
การทุ่มตลาด (Dumping) คืออะไร
การทุ่มตลาด คือ การส่ งออกสิ นค้าจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งเพื่อประโยชน์
ในทางพาณิ ชย์ โดยที่ราคาส่ งออกนั้นต่ากว่ามูลค่าปกติของสิ นค้าชนิดเดียวกันที่จาหน่ายเพื่อการ
บริ โภคภายในประเทศผูส้ ่ งออก / ผูผ้ ลิตเอง
ราคาส่ งออก (Export Price) คือ ราคาสิ นค้าที่ผสู ้ ่ งออกขายให้แก่ผนู ้ าเข้า หรื อตัวแทน
จาหน่ายในต่างประเทศ ซึ่ งไม่มีความสัมพันธ์กนั โดยราคานั้นต้องเป็ นราคาที่ขายให้แก่ผซู ้ ้ื ออิสระ
ทอดแรก (First Independent Buyer)
มูลค่ าปกติ (Normal Value) คือ
1. ราคาของสิ นค้าชนิดเดียวกันที่ขายในประเทศผูส้ ่ งออก / ผูผ้ ลิต หรื อ
2. ราคาส่ งออกไปยังประเทศที่สาม (Third Countries) หรื อ
3. ราคาที่คานวณจากต้นทุนการผลิต + ค่าใช้จ่ายอื่นๆ + กาไรที่เหมาะสม
ลักษณะอย่ างไรทีเ่ ข้ าข่ ายจะใช้ มาตรการตอบโต้ การทุ่มตลาด
1. พบว่ามีการทุ่มตลาด (Dumping)
2. เกิดความเสี ยหายต่ออุตสาหกรรมภายในของประเทศผูน้ าเข้า (Injury)
3. ความเสี ยหายของอุตสาหกรรมภายในนั้นเป็ นผลมาจากการทุ่มตลาด (Causal Link
Between Dumping and Injury)
การอุดหนุน (Subsidies) คืออะไร
การอุดหนุน คือ การที่รัฐให้ความช่วยเหลือ / สนับสนุนทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อ
ภาคเอกชน เพื่อเพิ่มปริ มาณการส่ งออกสิ นค้าไปต่างประเทศ หรื อลดปริ มาณการนาเข้าสิ นค้าจาก
ต่างประเทศ

ลักษณะของการอุดหนุน คือ
1. การให้ความช่วยเหลือทางการเงินจากภาครัฐ หรื อหน่วยงานของรัฐบาล
 การให้การสนับสนุนทางการเงินทั้งโดยตรง / โดยอ้อม
 การจัดหาสิ นค้า / ให้บริ การเกินกว่าสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
2. การให้การสนับสนุนด้านรายได้หรื อด้านราคา
ตัวอย่ าง โครงการทีเ่ ข้ าข่ ายการอุดหนุน
1. การลดหย่อน หรื อ ยกเว้นอากรนาเข้าวัตถุดิบ / เครื่ องจักร
2. การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. การลดหย่อน หรื อ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
4. การยกหนี้ หรื อ การลดหนี้ หรื อ ยืดระยะเวลาการชาระหนี้
5. การกูเ้ งินในอัตราดอกเบี้ยต่ากว่าอัตราดอกเบี้ยปกติในตลาด
6. การให้สินเชื่อเพื่อการส่ งออก
การใช้ มาตรการตอบโต้ การอุดหนุน (Countervailing Measures) ต้องพิจารณาว่า
1. เป็ นการอุดหนุนที่ให้แบบเฉพาะเจาะจงต่อบริ ษทั / อุตสาหกรรม / ภูมิภาค / เพื่อการ
ส่ งออก /เพื่อให้ใช้สินค้าในประเทศมากกว่าสิ นค้านาเข้า
2. ผูไ้ ด้รับการอุดหนุนได้รับประโยชน์จากโครงการต่างๆ ของรัฐ
3. อุตสาหกรรมภายในของประเทศผูน้ าเข้าได้รับความเสี ยหายจากผลของการนาเข้าสิ นค้าที่
ได้รับการอุดหนุน
ซึ่งมาตรการตอบโต้การอุดหนุนคานวณเป็ น % หรื อจานวนเงินต่อหน่วย โดยเรี ยกเก็บอากร
ตอบโต้การอุดหนุน (Countervailing Duty: CVD) เพิ่มจากภาษีนาเข้าปกติ
ความเสี ยหายคืออะไร
ความเสี ยหาย (Injury) คือ ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมภายในประเทศผูน้ าเข้าที่ผลิต
สิ นค้าชนิดเดียวกันกับสิ นค้าทุ่มตลาดหรื อสิ นค้าที่ได้รับการอุดหนุน โดยพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ
เช่น
 สิ นค้าในประเทศถูกตัดหรื อกดราคาหรื อไม่สามารถขยับราคาให้สูงขึ้น
 ปริ มาณการผลิตสิ นค้าภายในประเทศลดลง
 ปริ มาณสิ นค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น
 อัตรากาไรลดลง
 ส่ วนแบ่งตลาดลดลง
 การจ้างงานลดลง

 อัตราการนาเข้าสิ นค้าทุ่มตลาดหรื อสิ นค้าที่ได้รับการอุดหนุนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชดั
 แนวโน้มที่ผผู ้ ลิตสิ นค้าทุ่มตลาดหรื อสิ นค้าที่ได้รับการอุดหนุนจะส่ งสิ นค้าไปยังประเทศผู ้
นาเข้าสู งขึ้น
การใช้ มาตรการตอบโต้ การทุ่มตลาดและการอุดหนุน (AD / CVD) ของไทย
1. กฏหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
- พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่ งสิ นค้าจากต่างประเทศ
พ.ศ. 2542
2. ผู้มีสิทธิร้องขอให้ เปิ ดการไต่ สวนการใช้ มาตรการ AD / CVD
ผูผ้ ลิตสิ นค้าชนิดเดียวกัน (Like Product) ซึ่งเป็ นตัวแทนทั้งหมดหรื อส่ วนใหญ่ของ
อุตสาหกรรมภายในประเทศไทย ที่ได้รับความเสี ยหายจากการนาเข้าสิ นค้าทุ่มตลาดหรื อสิ นค้าที่
ได้รับการอุดหนุน
3. แนวปฏิบัติในการขอเปิ ดไต่ สวน
ยืน่ คาขอเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิ ชย์ โดยกรอกแบบ
คาขอที่กาหนด พร้อมกับส่ งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่แสดงว่ามีการทุ่มตลาดหรื อมีการอุดหนุนและ
ทาให้เกิดความเสี ยหาย ซึ่ งกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิ ชย์จะพิจารณาว่ามีรายละเอียดหรื อ
หลักฐานเพียงพอที่จะเปิ ดการไต่สวนหรื อไม่ต่อไป
4. การขอคาแนะนาในการกรอกแบบคาขอ
อุตสาหกรรมภายในที่ประสงค์จะขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการขอใช้มาตรการ สามารถ
ติดต่อสานักมาตรการปกป้ องและตอบโต้ทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิ ชย์ เพื่อ
รับคาแนะนาในการกรอกแบบคาขอ และจัดเตรี ยมข้อมูล ก่อนที่จะนาเข้าสู่ กระบวนการพิจารณา
ตามขั้นตอนของกฎหมายได้
5. การใช้ มาตรการ AD / CVD
การพิจารณาและการดาเนินการไต่สวนอยูภ่ ายใต้อานาจหน้าที่ของ “คณะกรรมการ
พิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน” หรือ ทตอ. หากทตอ. พิจารณาผลการไต่สวนแล้วพบว่ามี
การนาเข้าสิ นค้าทุ่มตลาดหรื อสิ นค้าที่ได้รับการอุดหนุน และก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อ
อุตสาหกรรมภายใน คณะกรรมการฯ จะประกาศให้เรี ยกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด (AD) หรื อ
การอุดหนุน (CVD) จากการนาเข้าสิ นค้าดังกล่าวซึ่ งจะเป็ นการเก็บอากรที่เพิ่มนอกเหนือจากภาษี
นาเข้าปกติ
ขั้นตอนการดาเนินการไต่สวนการทุ่มตลาดและการอุดหนุนแสดงไว้ใน “คู่มือการไต่สวน
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนสาหรับผูป้ ระกอบการ” (Flow Chart)

การแก้ ต่างเมื่อสิ นค้ าไทยถูกประเทศคู่ค้าใช้ มาตรการ AD / CVD
กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิ ชย์ จะร่ วมกับผูส้ ่ งออกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
ภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ในการกาหนดกลยุทธ์และแนวทางการแก้ต่าง และให้
ข้อแนะนาในการต่อสู ้ในแต่ละขั้นตอนของการไต่สวนตามกฎหมายของประเทศคู่คา้
1. หากสิ นค้ าไทยถูกฟ้อง ประเทศผูเ้ ปิ ดการไต่สวนจะ
1. มีหนังสื อแจ้งเปิ ดการไต่สวนมายังผูผ้ ลิต / ผูส้ ่ งออกไทยที่ถูกกล่าวหาโดยตรง
2. มีหนังสื อแจ้งเปิ ดการไต่สวนมายังสถานทูตไทยประจาประเทศนั้น
3. มีประกาศแจ้งใน Website ของประเทศที่เปิ ดการไต่สวน / องค์การการค้าโลก (WTO)
2. การดาเนินการแก้ ต่างของผู้ส่งออก
1) ติดต่อกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิ ชย์ เพื่อให้ขอ้ มูลประกอบการกาหนดกล
ยุทธ์ในการแก้ต่าง / ต่อสู ้
2) รวบรวมข้อมูล สถิติการส่ งออกและราคาขายสิ นค้าของบริ ษทั ทั้งในและต่างประเทศ
ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่ นมา และข้อมูลอื่นๆ เพื่อเตรี ยมการตอบแบบสอบถามของ
ประเทศคู่คา้ ที่ฟ้อง
3) จัดเตรี ยมบุคลากรในการตอบแบบสอบถาม
4) จัดเตรี ยมระบบบัญชีต้นทุน แยกเป็ นรายประเภทสิ นค้า หรื อพิกดั ที่ถูกกล่าวหา และ
เตรี ยมการชี้แจงเมื่อผูแ้ ทนของหน่วยงานผูไ้ ต่สวนเดินทางมาตรวจสอบข้อมูลที่บริ ษทั
ตอบแบบสอบถามไว้
3. ผลกระทบหากถูกใช้ มาตรการ AD / CVD
1) การชะลอตัวทางการค้า / การส่ งออกลดลง
2) กระทบต่อการผลิต / การจ้างงาน
3) เสี ยความสามารถในการแข่งขัน และเสี ยส่ วนแบ่งตลาดในประเทศคู่คา้
4) เสี ยอานาจการต่อรองกับผูน้ าเข้าในประเทศคู่คา้
5) หากประเทศที่ใช้มาตรการเป็ นตลาดหลัก และเรี ยกเก็บอากรในอัตราสู งจนไม่มีการ
สั่งซื้ อสิ นค้าจากประเทศนั้น ผูป้ ระกอบการจะถูกกระทบอย่างรุ นแรงจนไม่สามารถ
ดารงธุ รกิจอยูไ่ ด้
4. บทบาทของภาครัฐในการแก้ต่าง
จัดเตรี ยมเจ้าหน้าที่ในการให้คาแนะนา หลักเกณฑ์ ขั้นตอนต่างๆ ในการดาเนินการแก้ต่าง
ของประเทศคู่คา้ พร้อมทั้งร่ วมยกประเด็นโต้แย้งในการเปิ ดไต่สวน AD/ CVD ต่อประเทศคู่คา้ และ
เข้าร่ วมในกระบวนการตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริ ง (Verification)

