Countervailing Duties (CVD)

ภาษีตอบโตการอุดหนุน (Countervailing Duties: CVD) คือ ภาษีที่รฐั บาลของประเทศผูนาํ เขาเรียก
เก็บจากสินคานําเขาที่ไดรับการอุดหนุนจากรัฐบาลของประเทศผูสงออก โดยมีวัตถุประสงคเพือ่ ตอบ
โตการอุดหนุนและขจัดความไดเปรียบของสินคานําเขานั้น รวมทั้งบรรเทาความเสียหายอยางรายแรง
(Serious Injury) ของอุตสาหกรรมภายในของประเทศผูสงออก การอุดหนุนการผลิตมีผลบิดเบือน
ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) สินคาบางชนิดโดยพื้นฐานมิอาจสงออกสุ
ตลาดโลกได แตเมือ่ ไดรัยการอุดหนุนการผลิต กลับสามารถแขงขันในตลาดโลกได กอใหเกิดความไม
เปนธรรมในการคาระหวางประเทศ
“การอุดหนุน” (Subsidy)

หมายถึง การไดรับประโยชนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งจากรัฐบาล
ประเทศผูสงออก ซึ่งอาจจะอยูใ นรูปของการใหเงินทุน การลดหนีส้ ิน การลดหยอนภาษีอากร การ
จัดสรรเงินทุนหรือสินเชือ่ อัตราดอกเบี้ยต่าํ กวาอัตราตลาดใหวิสาหกิจ รวมทั้งการใหความสนับสนุน
ทางดานรายไดหรือดานราคา เพือ่ สนับสนุนการสงออกหรือลดการนําเขา ซึ่งโดยทั่วไปสามารถแยก
ประเภทการอุดหนุนไดเปน 3 ประเภทใหญ คือ
1. “การอุดหนุนที่ไมอนุญาตใหกระทํา” (Prohibited Subsidy หรือ Red Light Subsidy) คือ
การอุดหนุนที่มวี ัตถุประสงคในการสงออกสินคาภายในประเทศใหไดตามเปาหมาย หรือเพื่อ
เพิ่มการผลิตภายในประเทศเพือ่ ทดแทนการนําเขาสินคา อันเปนการบิดเบือนการคาระหวาง
ประเทศ และสรางความเสียหายทางการคาใหแกประเทศสมาชิกอื่นๆ
2. “การอุดหนุนทีอ
่ าจถูกตอบโตได” (Actionable Subsidy หรือ Yellow Light Subsidy) คือ
การอุดหนุนที่สงผลใหอุตสาหกรรมภายในประเทศผูนาํ เขาไดรับความเสียหาย หรือสรางความ
เสียหายใหกับประเทศคูแ ขงขัน
3. “การอุดหนุนทีส
่ ามารถกระทําได” (Non-Actionable Subsidy หรือ Green Light Subsidy)
คือ การอุดหนุนที่ไมเฉพาะเจาะจง หรือการอุดหนุนแบบเฉพาะเจาะจงแกวสิ าหกิจเอกชน โดย
เปนการอุดหนุนทางดานการวิจัย การใหความชวยเหลือภูมิภาคที่เสียเปรียบ หรือการใหความ
ชวยเหลือเพื่อสนับสนุนใหมกี ารปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับทางดานสิ่งแวดลอม
พัฒนาการของการใชภาษีตอบโตการอุดหนุน
สหรัฐอเมริกานับเปนประเทศแรกๆที่มกี ารใชภาษีตอบโตการอุดหนุนมาอยางตอเนื่อง อยางไร
ก็ตาม ในทศวรรษที่ 1980 ประเทศออสเตรเลีย แคนาดา บราซิล ชิลี และเปรูเริ่มใชภาษีตอบโตการ
อุดหนุน เพือ่ ขจัดความไดเปรียบของสินคานําเขาที่ไดรับการอุดหนุนจากรัฐบาลประเทศผูสงออก และ
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บรรเทาความเสียหายที่เกิดแกอุตสาหกรรมภายในประเทศ ในชวงป ค.ศ. 1989 ถึง 1993 จํานวนกรณี
ของการใชภาษีตอบโตการอุดหนุนของนานาประเทศเพิ่มสูงขึ้น โดยมีกลุมประเทศในทวีปยุโรปเปน
เปาหมายหลักทีถ่ ูกใชมาตรการตอบโตการอุดหนุน โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมอุตสาหกรรมประเภท
วัตถุดิบขัน้ กลาง ซึ่งจะสงเขาโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อทําการผลิตตอไป อาทิ สินคาประเภทเหล็ก เปน
ตน
การเจรจาการคาพหุภาคีรอบโตเกียว (Tokyo Round) ในป ค.ศ. 1979 ไดมีการตราขอตกลงวา
ดวยการอุดหนุน (Subsidy Agreement) โดยวางกรอบการตรวจสอบการอุดหนุน (Subsidy) และ
อากรตอบโตการอุดหนุน (Countervailing Duties) แตมีประเทศภาคีสมาชิกเพียงบางประเทศเทานั้น
ที่ใหสัตยาบัน
การเจรจาการคาพหุภาคีรอบอุรกุ วัย (Uruguay Round) ซึ่งจบลงในป ค.ศ. 1994 มีขอ สรุป
ตามขอตกลงมารราเกซ (Marrakesh Agreements) ใหจดั ตั้งองคการการคาโลก โดยมีขอตกลงวาดวย
การอุดหนุนและมาตรการตอบโตการอุดหนุน (Agreement on Subsidies and Countervailing
ั ยาบัน ขอตกลงนีแ้ กไขขอตกลงวาดวยการอุดหนุนฉบับป
Measures) ซึ่งภาคีสมาชิกทั้งหมดไดใหสต
ค.ศ. 1979 ใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยใหระบุคาํ จํากัดความของการอุดหนุน หลักการของการอุดหนุน
โดยเฉพาะเจาะจง (Specific Subsidy) และมาตรการตอบโตการอุดหนุน
อยางไรก็ตาม ภาคีสมาชิกแตละประเทศมีระยะเวลาปลอดการใชขอ ตกลงวาดวยการอุดหนุน
และมาตรการตอบโตการอุดหนุน (Grace Period) แตกตางกัน โดยขึ้นอยูก ับเศรษฐกิจของประเทศ
กลาวคือ ประเทศยากจนซึ่งมีรายไดเฉลี่ยตอหัวประชากรไมเกิน 1,000 ดอลลารอเมริกัน จะไดรับการ
ยกเวนไมตองปฏิบัตติ ามขอตกลงฯนี้
ประเทศกําลังพัฒนาจะไดรับการยกเวนไมตอ งปฏิบัติตาม
ขอตกลงฯ เปนระยะเวลา 8 ปนับจากวันเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลก และประเทศที่เคยเปนสังคม
นิยมมากอน (Transition Economy) จะไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติตามขอตกลงฯ เปนระยะเวลา 7
ปนับจากวันเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลก
ในสวนของประเทศไทย รัฐบาลไดตรา พ.ร.บ.การตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุนซึ่ง
สินคาจากตางประเทศ พ.ศ. 2542 ซึ่งมีรากฐานจากขอตกลงทั่วไปวาดวยภาษีศุลกากรและการคา (1994)
โดยมีสาระสําคัญเรือ่ งการอุดหนุนดังนี้ การอุดหนุนที่เปนการเฉพาะเจาะจงใหวสิ าหกิจใดวิสาหกิจหนึ่ง
โดยเฉพาะในรูปแบบของการใหการอุดหนุนแกการสงออก การอุดหนุนเพื่อใหมีการใชสินคาที่ผลิต
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ภายในประเทศมากกวาสินคานําเขา และการใหการอุดหนุนที่มีผลเสียตอประโยชนของประเทศ เปน
การอุดหนุนที่รัฐบาลไทยสามารถโตตอบได (มาตรา 65)
อยางไรก็ตาม การอุดหนุนใหแกวสิ าหกิจเอกชนใดโดยเฉพาะเจาะจง ในรูปการใหความ
ชวยเหลือดานการวิจัย การใหความชวยเหลือแกภูมิภาคที่เสียเปรียบ หรือการใหความชวยเหลือเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติ
ใหเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม ไมอยูใ นขายถูกเรียกเก็บอากรตอบโตการอุดหนุน (มาตรา 66)
ในกรณีที่มกี ารอุดหนุนที่สามารถตอบโตไดโดยใชมาตรการตอบโตการอุดหนุน จะคํานวณอากรตอบ
โตการอุดหนุนจากประโยชนที่ไดรับ ในระหวางระยะเวลาที่ปรากฏในการพิจารณาวามีการอุดหนุน
โดยกําหนดเปนอัตราตอหนวยของสินคาของผูที่ไดรับการอุดหนุน
และอากรตอบโตนนั้ จะมีการ
กําหนดเพียงเพือ่ ขจัดความเสียหายโดยจะเกินกวาประโยชนที่ผูรับการอุดหนุนไดรับมิได
นับแตมีการประกาศใช
พ.ร.บ.การตอบโตการทุม ตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินคาจาก
ตางประเทศ พ.ศ. 2542 เปนตนมา ประเทศไทยยังมิไดใชภาษีตอบโตการอุดหนุนแมแตกรณีเดียว
อยางไรก็ตาม ประเทศไทย บราซิล และออสเตรเลียกําลังรวมมือกันฟองรองสหภาพยุโรปตอองคการ
การคาโลก ในกรณีทสี่ หภาพยุโรปทําการอุดหนุนอุตสาหกรรมน้าํ ตาล
ในขณะเดียวกัน
ทั้งหมด 3 รายการ คือ

ประเทศไทยกลับถูกใชภาษีตอบโตการอุดหนุนสินคาจากประเทศอื่นๆ

1. Polyetylone Terophthalate (PET) พิกัด 3907.60.0007 ไปสหภาพยุโรป
2.
3.

เหล็กแผนรีดรอน (Hot Rolled) พิกัด 7208.10.1500 ไปประเทศสหรัฐอเมริกา
เหล็กแผนรีดรอน (Hot Rolled Steel Plate) ไปประเทศแคนาดา

นอกจากนั้น ยังมีกลุมสินคาจากประเทศไทยทีถ่ กู ฟองเรียกเก็บอากรตอบโตการอุดหนุน แตไม
มีการเรียกเก็บจริง หรือยุติการไตสวน ดังนี้
1. ประเทศออสเตรเลีย – ทูนากระปอง กระจกใส ชุดชอนสอมพลาสติก
2. สหภาพยุโรป – ตัวเก็บประจุไฟฟา แปรงหวีผม เตาอบไมโครเวฟ ไฟแช็คใชแลวทิ้ง
รถจักรยาน เครือ่ งโทรสาร สลักภัณฑ เสนใยสังเคราะห
3. ประเทศสหรัฐอเมริกา – เสื้อผาเครือ
่ งนุงหม ขาว ตะปู ขอตอทอเหล็กชนิด Butt-Weld ทอ
เหล็ก ลวดเกลียว ผาผืน และเหล็กแผนรีดเย็น
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รายละเอียดของขอมูลการใชมาตรการตอบโตการอุดหนุนสินคาจากตางประเทศ สามารถดูไดจากเวป
ไซตของกรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย ( www.dft.moc.go.th )
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