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ข่าวเด่นประจ าสัปดาห์ท่ี 4 ของเดือนมิถุนายน 2562 
ผู้ประกอบการอียิปต์คัดค้านการเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็ก 

 
โรงงานผู้ผลิตเหล็กภายในประเทศอียิปต์ออกตัวคัดค้านประกาศกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมที่เรียกเก็บภาษีน าเข้า
เพิ่มข้ึนเป็นการชั่วคราวระยะเวลา 6 เดือน ส าหรับสินค้าเหล็กกึ่งส าเร็จรูป  (semi-finished products) เหล็กที่ไม่ใช่อั ล
ลอย (non-alloy steel) และเหล็กในงานโครงสร้าง (bars, rods, coils) 
 
 
 
 
 
 
การประกาศข้ึนอัตราภาษีน าเข้าชั่วคราวดังกล่าวเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมผลิตเหล็กภายในประเทศจากการทุ่มตลาด
สินค้าเหล็กจากต่างประเทศ โดยผู้ผลิตภายในประเทศเห็นด้วยกับการข้ึนภาษีส าหรั บสินค้าเหล็กส าเร็จรูป ซึ่ง จะช่วย
ปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศ อย่างไรก็ดี การข้ึนอัตราภาษีร้อยละ 15 ส าหรับสินค้ากึ่งส าเร็จรูปจะส่งผลกระทบใน
ด้านลบต่อผู้ผลิตภายในประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากเป็นผู้ประกอบการที่ต้องน าเข้าวัตถุดิบดังกล่าวเพื่อน ามาใช้
ในกระบวนการผลิตต่อไป  ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กให้ความเห็นว่า ความต้องการเหล็กแท่งยาว (billets) ของตลาด
ยังมีมากกว่าความสามารถในการผลิตภายในประเทศ จึงมีความจ าเป็นต้องน าเข้าเพื่อลดช่องว่างระหว่างการผลิตและการ
บริโภคภายในประเทศ  
  
 
 
 
 
(WTO) โดยผลการไต่สวนเร่ืองดังกล่าวแสดงให้เห็ นถึงผลกระทบต่ออุตสาหกรรมภายในประเทศจากกา รทุ่มตลาดของ
สินค้าเหล็กดังกล่าวจากต่างประเทศ และได้จัดส่งผลการพิจารณาดังกล่าวให้กับองค์การการค้าโลกทราบด้วยแล้ว 
 
ผู้ผลิตที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศใช้มาตรการดังกล่าวเห็นว่า กระทรวงการค้าฯ ประกาศใช้มาตรการดังกล่าว โดย
รับฟังข้อมูลจากผู้ผลิตรายใหญ่ในประเทศเพียง 3 ราย ซึ่งเป็นผู้ผลิตเหล็กแท่งยาว  (billets) ที่ได้รับผลกระทบจากการ
น าเข้าเหล็กแท่งยาวจากต่างประเทศ  นอกจากนี้ ข้อมูลสถิติการน าเข้าที่ระบุในรายงานก็ยังขาดความชัดเจน 
โดยหอการค้าอุตสาหกรรมเหล็กได้จัดส่งข้อมูลการน าเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาจากหน่วยงานศุลกากรและ
หน่วยงานด้านภาษีเพื่อใช้ประกอบในการไต่สวนของศาลตามขั้นตอนทางกฎหมายด้วย 
 
ทั้งนี้ หอการค้าฯ ได้ น าเสนอข้อมูลดังกล่าวให้กับสภาอุตสาหกรรมของอียิปต์ กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม และ
นายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณายกเลิกการเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติมส าหรับสินค้าเหล็กแท่งยาว (billets) จนกว่าการไต่สวนของ
ศาลจะเสร็จสิ้น พร้อมแสดงความเห็นว่า การเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติมส าหรับสินค้าเหล็กแท่งยาวดังกล่าว ซึ่งเป็นวัตถุดิบกึ่ง 
 

ประกาศกระทรวงการค้าฯ เลขที่ 346 ที่ออกมาเมื่อเดือนเมษายน 2562 ก าหนด
อัตราภาษีน าเข้าที่เพิ่มข้ึนเป็นการชั่วคราวส าหรับสินค้าเหล็ก (rebar) ในรูปแบบ
ต่างๆ อีกร้อยละ 25 และเพิ่มข้ึนอีกร้อยละ 15 ส าหรับสินค้าเหล็กกึ่งส าเร็จรูป
อย่างเหล็กแท่งยาว (billets) 
 

 

 

ทั้งนี้  โรงงานเหล็กภายในประเทศ จ านวน 22 โรงงาน ที่ได้รับผ ลกระทบจากการ
ประกาศมาตรการดังกล่าวอยู่ระหว่างด าเนินการทางกฎหมายเพื่อให้ศาลปกครอง
กรุงไคโรตรวจสอบกรณีดังกล่าว  อย่างไรก็ดี รัฐบาลยืนยันว่า การออกประกาศ
ดังกล่าวเป็นไปโดยชอบธรรมและสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ขององค์การการค้าโลก            
. 
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ส าเร็จรูป อีกร้อยละ 15 จะท าให้โรงงานผู้ผลิตเหล็ก จ านวน 22 โรงงานของอียิปต์ (ก าลังการผลิตคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
20 ของความต้องการของตลาด) ไม่สามารถผลิตและแข่งขันในตลาดได้ เนื่องจากจะต้องหยุดท าการผลิต และหากรัฐบาล
ยังคงประกาศใช้มาตรการดังกล่าว ผู้ผลิตเหล็กทั้ง 22 โรงงานอาจจะต้องปิดตัวลง และการผลิตเหล็กโครงสร้าง (rebar) 
ก็จะถูกผูกขาดโดยผู้ผลิตรายใหญ่ภายในประเทศเพียงไม่กี่ราย 
 
 
 
 
 
แร่เหล็กระหว่างประเทศอยู่ในระดับต่ า นอกจากนี้ เงินปอนด์อียิปต์ยังแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐฯ 
 
หอการค้าฯ ยังให้ความเห็นว่า การประกาศเก็บภาษีจากวัตถุดิบ เหล็กที่น าเข้าเพื่อใช้ในการผลิตเหล็กแท่งยาวจะส่งผล
กระทบทางลบกับรายได้ของรัฐบาลเช่นเดียวกันเนื่องจากการลดลงของ ยอดขายย่อมส่งผลกระทบต่อรายได้จากการ
จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (value-added tax) ของรัฐ ปัจจุบันมูลค่าการลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศอยู่  
ที่ราว 3,500 ล้านปอนด์อียิปต์ และมีการจ้างแรงงานในอุตสาหกรรมถึง 150,000 คน ผู้ประกอบการผลิตเหล็ก
ภายในประเทศจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รัฐบาลจะประกาศยกเลิกมาตรการดังกล่าว 
 
ความเห็นสคต.  การออกมาตรการดังกล่าวของรัฐบาลอียิปต์เพื่อปกป้องอุตสาหกรรมผู้ผลิตเหล็กภายในประเทศ อย่างไร
ก็ดี การออกมาเรียกร้องของผู้ผลิตเหล็ก จ านวน 22 โรงงานเพื่อให้รัฐบาลยกเลิกการเรียกเก็บภาษีอีกร้อยละ 15 ส าหรับ
สินค้าเหล็กกึ่งส าเร็จรูปที่ ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตต่อไป  น่าจะไม่เป็นผล เนื่องจากกระทรวงการค้าฯ ยืนยันข้อเท็จจริง
จากการไต่สวนและแจ้ง  WTO ทราบเก่ียวกับมาตรการ ดังกล่าวแล้ว ในส่วนของประเทศไทยคาดว่าไม่น่าจะได้รับ
ผลกระทบจากการประกาศใช้มาตรการดังกล่าวมากนัก เนื่องจากไทยส่งออกสินค้าดังกล่าวเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.07 ของ
มูลค่าการน าเข้าทั้งหมดของอียิปต์ ในขณะที่ประเทศยูเครน รัสเซีย สหราชอาณาจักร จีน และตุรกี ซึ่งเป็ นผู้ส่งออกราย
ส าคัญ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.7, 19.9, 7.7, 7.0 และ 6.0 ตามล าดับ น่าจะได้รับผลกระทบค่อนข้างมากจากการ
ประกาศใช้มาตรการดังกล่าว 
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นอกจากนี้ การใช้มาตรการดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อราคาเหล็กในท้องตลาดที่ปรับตัวเพิ่ม
สูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมาและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาโครงการก่อสร้างต่างๆ ของอียิปต์ โดย
ราคาเหล็กได้ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจาก 10,800 ปอนด์อียิปต์/ตัน เป็น 11,800 ปอนด์อียิปต์/ตัน 
ซึ่งการปรับตัวเพิ่มขึ้น ดังกล่าวไม่สมเหตุสมผลเนื่องจากราคาเหล็กแท่งยาว เศษเหล็ก และ             
. 
 


