Anti-Dumping

การตอบโตการทุมตลาด (Anti-Dumping) คือ วิธกี ารในการปกปองอุตสาหกรรมภายในประเทศจาก
การโจมตีของสินคาตางประเทศที่ขายในราคาต่าํ กวาตนทุนการผลิต หรือสินคาที่ขายในราคาต่าํ กวา
สินคาชนิดเดียวกันในตลาดอื่นๆ โดยปรากฏวามีการเริ่มใชเปนครั้งแรกในชวงตนคริสตศตวรรษที่ 20
ตอมาการตอบโตการทุมตลาดไดกลายเปนกลไกสําคัญในการขัดขวางการแขงขันเสรีในเวทีการคาโลก
จนเปนเหตุใหนานาประเทศรวมกันกําหนดกรอบการใชมาตรการตอบโตการทุมตลาด โดยประเทศ
ผูเสียหายจะตองพิสูจนใหไดวา มีการทุมตลาดเกิดขึ้นจริงภายในประเทศ และการทุมตลาดนั้นสงผลเสีย
อยางสําคัญตออุตสาหกรรมภายในประเทศจริง
“การทุมตลาด” (Dumping)

หมายถึง การขายสินคาออกในราคาต่าํ กวาตนทุนการผลิตหรือการขาย
สินคาออกในราคาต่าํ กวาราคาขายของสินคาชนิดเดียวกันนั้นในประเทศผูผลิต โดยทั่วไปสามารถแยก
ประเภทของการทุมตลาดไดเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ
“การทุมตลาดดานราคา” (Price Dumping) คือ การที่ราคาสินคาภายในประเทศผูสงออก สูง
1.
กวาราคาสินคาชนิดเดียวกันภายในประเทศผูนาํ เขา และราคาสินคา ณ โรงงานผลิตในประเทศ
ผูสงออกต่าํ กวาราคาสินคาชนิดเดียวกันในประเทศผูนาํ เขา
โดยสวนตางระหวางราคาใน
ประเทศผูนําเขากับราคาสินคาชนิดเดียวกัน ณ โรงงานประเทศผูสงออกนัน้ เปนสวนเหลือ่ ม
ของการทุมตลาด (Dumping Margin)
2. “การทุมตลาดดานตนทุน” (Cost Dumping) ราคาสินคานําเขาต่าํ กวาตนทุนการผลิต ไมวา
ราคาสินคานั้นจะสูงหรือต่าํ กวาราคาสินคาชนิดเดียวกันในตลาดตางประเทศ

นอกจากการทุมตลาดจะเปนการแยงสวนแบงการตลาดหรือการลางสต็อกสินคาแลว ยังเปนการทําลาย
อุตสาหกรรมการผลิตสินคาชนิดนั้นภายในประเทศผูนาํ เขา
เนือ่ งจากผูบริโภคสินคานําเขาสามารถ
บริโภคสินคาไดในราคาต่าํ กวาการบริโภคสินคาชนิดเดียวกันที่ผลิตภายในประเทศ ทําใหผูผลิตสินคา
ในประเทศผูนาํ เขาขายสินคาไดนอยลงและอาจถูกขจัดออกจากตลาดไปในที่สุด และในระยะยาวผู
สงออกสามารถสรางอํานาจการผูกขาดสินคาจากการทุมตลาด
และสามารถโกงราคาสินคาไดใน
ภายหลัง
พัฒนาการของมาตรการตอบโตการทุมตลาด
ประเทศแคนาดาเปนประเทศแรกทีอ่ อกกฎหมายตอบโตการทุมตลาดในป ค.ศ. 1904 แมวา โครงสราง
เศรษฐกิจของแคนาดาในขณะนั้นจะเปนการผลิตเพื่อการสงออก (Export Orientation) ก็ตาม แตก็มี
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อุตสาหกรรมที่เปนการผลิตเพือ่ ทดแทนการนําเขา (Import Substitution) บางสวน อาทิ อุตสาหกรรม
ผลิตเหล็กรางรถไฟ เปนตน ที่ไดรับผลกระทบจากการทุม ตลาด รัฐบาลแคนาดาจึงตองออกกฎหมาย
ตอบโตการทุมตลาดเพื่อปกปองอุตสาหกรรมภายในประเทศ
ในป ค.ศ. 1916 สหรัฐฯ ออกกฎหมายตอบโตการทุมตลาด (The Antidumping Law) ซึ่งมี
วัตถุประสงคหา มมิใหมกี ารนําเขาสินคาจากตางประเทศทีท่ ําการทุมตลาดเพือ่ ขจัดคูแ ขง (Predatory
โดยโจทกจะตองพิสูจนใหไดวา
ผูสงออกมีจุดมุงหมายในการสรางความเสียหายตอ
Pricing)
อุตสาหกรรมภายในสหรัฐฯ และรัฐสภาสหรัฐฯไดออก พ.ร.บ.ตอบโตการทุมตลาด ค.ศ. 1921 (The
Antidumping Act of 1921) เพื่อปดชองวางของกฎหมายตอบโตการทุมตลาด ค.ศ. 1916 เนื่องจาก
การพิสูจนเจตนาในการทุมตลาดของผูส งออกจากตางประเทศนั้นเปนสิ่งที่กระทําไดยาก ในกฎหมาย
ฉบับใหมนี้ไดขยายคํานิยามของคําวา “การทุมตลาดเพือ่ ขจัดคูแ ขง” (Predatory Pricing) ให
(International
Price
หมายความรวมถึงการกําหนดราคาระหวางประเทศอยางลําเอียง
Discrimination) โดยมีกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ เปนผูพิจารณาวา “การใดจะเปนการทุมตลาด
หรือไม และมีผลกระทบอยางไรตออุตสาหกรรมภายในประเทศสหรัฐฯ” โดยใชมาตรการตอบโตการ
ทุมตลาดตอสินคาทุกชนิดที่นาํ เขาจากประเทศทีส่ งออกสินคาที่ทาํ การทุมตลาด
คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแหงองคการสหประชาชาติ (ECOSOC) ไดจัดการประชุมระหวาง
ประเทศวาดวยการคาและการจางงานขึน้ ในป ค.ศ. 1947 เพื่อจัดตั้งองคกรวาดวยการคาระหวางประเทศ
(International Trade Organization: ITO) ไดกาํ หนดรางมาตรการตอบโตการทุมตลาดโดยอาศัย
พ.ร.บ.การตอบโตการทุมตลาด ค.ศ. 1921 ของสหรัฐฯ (U.S. Antidumping Act of 1921) เปนเกณฑ
และบรรจุรา งฯนี้ ลงในมาตรา 17 แหงกฎบัตรฮาวานา (Havana Charter) แตการจัดตั้ง ITO ก็ตอ ง
ลมเลิกไปโดยปริยาย เพราะสหรัฐฯ ซึ่งเปนผูเสนอราง ITO กลับไมใหสัตยาบันตอกฎบัตรฮาวานา
อยางไรก็ตามมาตรการตอบโตการทุมตลาดนัน้ ก็ไดพัฒนาไปเปนมาตรา 6 ของขอตกลงทัว่ ไปวาดวย
ภาษีศลุ กากรและการคา (General Agreement on Tariffs and Trade: GATT) ซึ่งไดยกรางขึ้นใน
เดือนตุลาคม ค.ศ. 1947
มาตรา 6 ของ GATT (1947) มีใจความสําคัญวา “การทุมตลาดจะตองถูกลงโทษ หากเปนมูลเหตุสราง
ความเสียหายอยางสําคัญใหแกอตุ สาหกรรมภายในประเทศ
หรือถวงการพัฒนาอุตสาหกรรม
ภายในประเทศที่ใหความเห็นชอบในขอตกลงนี”้ แมวา มาตรา 6 นี้จะขัดกับขอกําหนดวาดวยการ
ปฏิบัติตอ ชาติที่ไดรับความอนุเคราะหยิ่ง (Most-Favor-Nations: MFN) ของ GATT ที่หา มประเทศ
ภาคีสมาชิก ตั้งภาษีสนิ คานําเขาจากประเทศใดประเทศหนึ่งสูงกวาภาษีสินคานําเขาของสินคาประเภท
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เดียวกันจากประเทศภาคีสมาชิกอื่น แตในมาตรา 6 (1947) มิไดระบุเกณฑในการวัดความเสียหายของ
อุตสาหกรรมภายใน หากแตระบุวธิ กี ารในการตัดสินพฤติการณการทุมตลาดเพียงในภาพรวมมากกวา
ระบุรายละเอียดอยางชัดเจน
ในชวงทศวรรษ 1960 มาตรการตอบโตการทุมตลาดถูกระบุวา เปนสาเหตุหลักในการทําลายการคาเสรี
ทําใหการเจรจาการคาพหุภาคีรอบเคเนดี (Kennedy Round) ออกกฎการตอบโตการทุมตลาด
(GATT Antidumping Code) ในป ค.ศ. 1967 โดยเพิ่มรายละเอียดในการตรวจสอบการทุมตลาดเขา
ไปในมาตรา 6 ของ GATT (1947) อยางไรก็ตาม กฎการตอบโตการทุมตลาดฉบับป ค.ศ. 1967 นี้มิได
มีการนํามาใชอยางแทจริง เนือ่ งจากสหรัฐฯมิไดใหสตั ยาบันในกฎการตอบโตการทุมตลาดฉบับนี้
การเจรจาการคาพหุภาคีรอบโตเกียว (Tokyo Round) ในป ค.ศ. 1979 มีการปรับปรุงกฎการตอบโต
การทุมตลาด (Antidumping Code) โดยเพิ่มขอตกลงวาดวยการอุดหนุน (Subsidies) และอากรตอบ
โต (Countervailing Duties) โดยใหคาํ จํากัดความของคําวา “การทุมตลาด”และ “ความเสียหายอยาง
สําคัญ”(Serious Injury) รวมทั้งกําหนดแนวทางใหมในการตรวจสอบการทุมตลาดกอนที่จะทําการ
ตอบโตการทุมตลาด อยางไรก็ตาม กฎการตอบโตการทุม ตลาดฉบับป ค.ศ. 1979 ใหเพียงกรอบการ
ตรวจสอบการทุมตลาดและมาตรการในการตอบโตการทุม ตลาดเทานัน้ และมีประเทศภาคีสมาชิกเพียง
27 ประเทศใหสตั ยาบันในกฎการตอบโตการทุมตลาดฉบับนี้
การเจรจาการคาพหุภาคีรอบอุรกุ วัย (Uruguay Round) ซึ่งจบลงในป ค.ศ. 1994 มีขอ สรุปใหจดั ตั้ง
องคการการคาโลก (World Trade Organization: WTO) ขึ้น และขอตกลงวาดวยมาตรการตอบโต
การทุมตลาดกําหนดไวในมาตรา 6 แหงขอตกลงทั่วไปวาดวยภาษีศลุ กากรและการคาฉบับป ค.ศ. 1994
(General Agreement on Tariffs and Trade 1994) ซึ่งภาคีสมาชิกทั้งหมดไดใหสัตยาบัน โดยใน
มาตรา 6 นี้ไดเพิ่มเกณฑการวัดการทุมตลาดและการตอบโตการทุมตลาด ใหมคี วามโปรงใสและ
ยุติธรรมเพิ่มขึ้น โดยกําหนดวิธกี ารตรวจสอบการทุมตลาด มาตรวัดการทุมตลาด และระยะเวลาในการ
ตรวจสอบการทุมตลาดอยางละเอียด
รวมทั้งกําหนดเกณฑการตัดสินใจใชมาตรการตอบโตการทุม
ตลาด
โดยจักตองพิสจู นใหไดวา มีการทุมตลาดจริงและอุตสาหกรรมภายในประเทศที่ผลิตสินคา
เหมือนกับสินคานําเขาไดรับความเสียหายอยางสําคัญ
ในสวนของประเทศไทย รัฐบาลไดมีการตรา พ.ร.บ.การตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินคา
จากตางประเทศ พ.ศ. 2542 อันมีรากฐานจากมาตรา 6 แหงขอตกลงทัว่ ไปวาดวยภาษีศลุ กากรและ
การคา (1994) โดยมีสาระสําคัญ กลาวคือ การตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุนใหคาํ นึงถึง
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ประโยชนของอุตสาหกรรมภายใน ผูบริโภค และประโยชนสาธารณะ (มาตรา 7) โดยรัฐบาลไทย
สามารถตอบโตการทุมตลาด อันไดแก การสงสินคาเขามาในประเทศไทยเพือ่ ประโยชนในทางพาณิชย
โดยมีราคาสงออกสินคาต่าํ กวามูลคาปกติของสินคาชนิดเดียวกันนั้น และการกระทํานั้นกอใหเกิดความ
เสียหายแกอุตสาหกรรมภายในประเทศ (มาตรา 12 และ มาตรา 13) โดยความเสียหายที่เกิดขึน้ นั้นตอง
เปนความเสียหายสําคัญที่เกิดแกอุตสาหกรรมภายใน
ความเสียหายอยางสําคัญที่อาจเกิดแก
อุตสาหกรรมภายใน หรืออุปสรรคลาชาอยางสําคัญตอการกอตั้งหรือการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใน
(มาตรา 19) และตองมีพยานหลักฐานโดยตรงในการสนับสนุนขอกลาวหาดังกลาว (มาตรา 20 ถึง
มาตรา 23)
กรมการคาตางประเทศหรือคณะกรรมการมีหนาทีพ่ ิจารณาตอบโตการทุมตลาด (มาตรา 29) โดยทําได
ทั้งในประเทศไทย ประเทศผูสงออก หรือประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวของ หากมีคาํ วินิจฉัยแลววามีการทุม
ตลาดเกิดขึ้นจริง รัฐบาลจะสามารถเรียกเก็บอากรตอบโตการทุมตลาด (Anti-Dumping Duties:
่ มการทุมตลาด (Dumping Margin) และกระทําการตอบโต
ADD) ไดในอัตราที่ไมเกินกวาสวนเหลือ
การทุมตลาดเพียงเพือ่ ขจัดความเสียหายจากการทุมตลาดเทานัน้ (มาตรา 49) โดยมีระยะเวลาในการ
ตอบโตการทุมตลาดไมเกิน 5 ป นับแตวนั เริ่มใชบังคับ หรือนับแตมกี ารทบทวนครั้งสุดทาย (มาตรา 57)
นอกจากนั้น
สินคานําเขาจากตางประเทศที่ไดรับการอุดหนุนจากรัฐบาลประเทศนั้นๆเปนการ
เฉพาะเจาะจง (มาตรา 63-มาตรา 64) ไมวาจะโดยการใหความชวยเหลือทางการเงินหรือการใหการ
สนับสนุนดานรายไดหรือดานราคาเพือ่ เพิ่มการสงออกสินคาหรือลดการนําเขาสินคา
รัฐบาลไทย
สามารถทําการตอบโตได (มาตรา 65) โดยเรียกเก็บอากรตอบโตการอุดหนุน (Countervailing
Duties: CVD) ใหกาํ หนดเพียงเพื่อขจัดความเสียหายอันเกิดจากการอุดหนุน และหามมิใหเกินกวา
ประโยชนที่ผูรับการอุดหนุนไดรับ (มาตรา 68) โดยมีระยะเวลาเชนเดียวกับการตอบโตการทุมตลาด
อยางไรก็ตาม รัฐบาลประเทศผูสงออกสามารถทําการอุดหนุนเพื่อใหความชวยเหลือทางดานการวิจัย
เพื่อชวยเหลือภูมิภาคที่เสียเปรียบ หรือเพือ่ สนับสนุนการปฏิบัตใิ หเปนไปตามกฎหมาย หรือระเบียบ
ขอบังคับเกี่ยวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (มาตรา 66) ไดโดยไมถกู เรียกเก็บอากร
ตอบโตการอุดหนุน
ในปจจุบัน รัฐบาลไทยไดใชมาตรการตอบโตการทุมตลาดโดยเรียกเก็บอากรตอบโตการทุมตลาดจาก
สินคาทั้งหมด 7 รายการ ไดแก
1. ไฮโดรเจนเปอรอกไซด (พิกัด 2847.000.008) จากประเทศอินเดีย
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2.

3.
4.
5.
6.
7.

เหล็กโครงสรางรูปพรรณหนาตัดรูปตัว H (พิกัด 7216.33) จากประเทศโปแลนด จีน และ
เกาหลี
กระจกโฟลดใสและสี (พิกัด 7005.299 และ 7005.219) จากประเทศอินโดนีเซีย
เหล็กแผนรีดเย็นชนิดมวน แผนตัด และแผนแถบ (พิกดั 7209.16 ถึง 7209.18, 7209.26 ถึง
7209.28, 7209.90, 7211.23 และ 7211.29) จากประเทศรัสเซียและคาซัคสถาน
ฟทาลิกแอนดไฮไดรด (พิกัด 2917.350.007) จากประเทศญี่ปุน อินเดีย และเกาหลี
เหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นชนิดมวน แผน และแผนแถบ (พิกัด 7219.32 ถึง 7219.35 และ
7220.20) จากประเทศญี่ปุน สหภาพยุโรป ไตหวัน และเกาหลี
เหล็กแผนรีดรอนชนิดเปนมวนและไมเปนมวน (พิกดั 7208.13 ถึง 7211.14 และ 7211.19) จาก
ประเทศญี่ปุน ไตหวัน เกาหลี รัสเซีย คาซัคสถาน อินเดีย แอฟริกาใต อินโดนีเซีย เวเนซูเอลา
แอลจีเรีย อารเจนตินา ยูเครน สโลวัก และโรมาเนีย

ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยก็ไดรับผลกระทบจากการทีต่ างประเทศใชมาตรการตอบโตการทุมตลาด
และการอุดหนุนสินคาจากประเทศไทย ไมวา จะเปนสินคาเกษตรแปรรูป เหล็ก เครือ่ งนุงหม พลาสติก
เคมีภัณฑ ปูนซีเมนต และยางพารา โดยสามารถดูรายละเอียดไดจากเวปไซดของกรมการคาตางประเทศ
กระทรวงพาณิชย ( www.dft.moc.go.th )
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