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ประกาศกรมการคาตางประเทศ 
เรื่อง   ผลการไตสวนการทุมตลาดสินคาบล็อกแกวชนิดใส 

ท่ีมีแหลงกําเนิดจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
(ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

 
 

ดวยคณะกรรมการพิจารณาการทุมตลาดและการอุดหนุน  ไดมีคําวินิจฉัยชั้นที่สุดเมื่อวันที่   
๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๔๘  วามีการทุมตลาดและมีความเสียหายตามมาตรา  ๑๙  (๑)  แหงพระราชบัญญัติ  
การตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินคาจากตางประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  จึงใหเรียกเก็บอากร
ตอบโตการทุมตลาดสินคาบล็อกแกวชนิดใสที่มีแหลงกําเนิดจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย  เพ่ือขจัด 
ความเสียหายที่เกิดจากการนําเขาสินคาทุมตลาดดังกลาว 

เพ่ือใหเปนไปตามความในขอ  ๑  ของกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔  (พ.ศ.  ๒๕๔๓)  แหงพระราชบัญญัติ
การตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินคาจากตางประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งกําหนดวา 
เมื่อคณะกรรมการพิจารณาการทุมตลาดและการอุดหนุนมีคําวินิจฉัยเบื้องตนหรือคําวินิจฉัยชั้นที่สุด
เกี่ยวกับการไตสวนการทุมตลาดหรือการอุดหนุน  การยอมรับขอเสนอทําขอตกลงเพื่อระงับการทุมตลาด
หรือการอุดหนุน  การเพิกถอนการตกลงเพื่อระงับการทุมตลาดหรือการอุดหนุนหรือการยุติการเรียกเก็บ
อากรตอบโตการทุมตลาดหรือการอุดหนุนอันเนื่องจากการทบทวน  ใหกรมการคาตางประเทศออกประกาศ
แสดงรายละเอียดขอเท็จจริงและขอกฎหมายอันเปนสาระสําคัญที่ใชเปนพ้ืนฐานในการพิจารณา 
ผลการไตสวน  การยอมรับหรือการเพิกถอนความตกลงและผลการทบทวนกรมการคาตางประเทศ 
จึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ การเปดการไตสวน 
  เมื่อวันที่  ๕  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗  กรมการคาตางประเทศไดออกประกาศเปดการ

ไตสวนการทุมตลาดสินคาบล็อกแกวท่ีมีแหลงกําเนิดจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียตามคําขอของบริษัท  
บางกอกคริสตัล  จํากัด  ในฐานะอุตสาหกรรมภายในผูผลิตสินคาบล็อกแกว  ตามมติคณะกรรมการพิจารณา
การทุมตลาดและการอุดหนุน  เมื่อวันที่  ๔  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และตอมากรมการคาตางประเทศ
ไดดําเนินการไตสวนการทุมตลาดและความเสียหายตามหลักเกณฑภายใตพระราชบัญญัติการตอบโต
การทุมตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินคาจากตางประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  โดยปรากฏขอเท็จจริงดังนี้ 
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  ๑.๑ สินคาทุมตลาด 
  สินคาที่ประกาศไตสวนคือสินคาบล็อกแกวตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่  

๗๐๑๖.๙๐๐.๐๐๑  ท่ีมีแหลงกําเนิดจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย   
  จากการตรวจสอบขอเท็จจริงของขอมูลปรากฏวา  สินคาบล็อกแกวท่ีอุตสาหกรรมภายใน

ผลิตในชวงระยะเวลาไตสวนเปนบล็อกแกวชนิดใสตามพิกัดขางตน  ดังนั้น  ขอบเขตของการไตสวน
เพ่ือกําหนดมาตรการจึงจํากัดเฉพาะสินคาบล็อกแกวชนิดใส 

  ๑.๒ ผูมีสวนไดเสีย 
   ๑.๒.๑ ผูผลิตหรือผูสงออกในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย  ไดแก 
    (๑) บริษัท  PT  MULIAGLASS   
    (๒) บริษัท  P.T.  KEDAUNG  MEDAN  INDUSTRIAL  Ltd.   
    (๓) ผูผลิตหรือผูสงออกรายอื่น  ๆ  นอกจาก  (๑)  และ  (๒) 
   ๑.๒.๒ ผูนาํเขาในไทย  ไดแก   
    (๑) บริษัท  AP  GLOBAL  SITE  Co.,  Ltd 
    (๒) รายอื่น ๆ  นอกจาก  (๑)   
   ๑.๒.๓ อุตสาหกรรมภายในที่ผลิตสินคาบล็อกแกวในฐานะผูผลิตสินคา 

ชนิดเดียวกันภายในประเทศ  มี  ๒  ราย  คือ  บริษัท  บางกอกคริสตัล  จํากัด  และบริษัท  บางกอกกลาส  
จํากัด  สถานะของอุตสาหกรรมภายในคิดเปนรอยละ  ๑๐๐  เนื่องจากผูผลิตทั้งสองรายไดใหความรวมมือ
ตอบแบบสอบถามครบถวน 

   ๑.๒.๔ รัฐบาลของสาธารณรัฐอินโดนีเซียในฐานะรัฐบาลของประเทศผูสงออก
สินคาที่ถูกพิจารณา 

  ๑.๓ ระยะเวลาของขอมูลท่ีใชในการไตสวน 
   ๑.๓.๑ ขอมูลท่ีใชในการพิจารณาการทุมตลาด  คือ  ขอมูลในชวงระยะเวลา

ต้ังแตวันที่  ๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ถึงวันที่  ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
   ๑.๓.๒ ขอมูลท่ีใชในการพิจารณาความเสียหาย  คือ  ขอมูลในชวงระยะเวลา

ต้ังแตวันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ถึงวันที่  ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
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ขอ ๒ การตรวจสอบขอเท็จจริงของขอมูล 
  ในระหวางวันที่  ๒๐  ถึง  ๒๒  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และวันที่  ๑๘  ถึง  ๒๐  มกราคม  

พ.ศ.  ๒๕๔๘  กรมการคาตางประเทศไดสงเจาหนาที่เดินทางไปตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 
ท่ีไดรับตามแบบสอบถามของอุตสาหกรรมภายในทั้งสองราย  คือ  บริษัท  บางกอกคริสตัล  จํากัด   
และบริษัท  บางกอกกลาส  จํากัด  และของผูผลิต/ผูสงออกในสาธารณรัฐอินโดนีเซียท่ีใหความรวมมือ
ในการตอบแบบสอบถามครบถวนสมบูรณ  ซึ่งมีเพียงรายเดียว  คือ  บริษัท  PT  MULIAGLASS  
ตามลําดับ  พบวาขอมูลท่ีเปนสาระสําคัญตามแบบสอบถามของอุตสาหกรรมภายในทั้งสองราย 
มีความนาเชื่อถือและยอมรับไดสําหรับขอมูลของผูผลิต/ผูสงออกในสาธารณรัฐอินโดนีเซียดังกลาว  
พบวาขอมูลสวนใหญมีความถูกตองตามหลักการทางบัญชีและสามารถอางอิงไดกับเอกสารตนฉบับ  
ยกเวนการขอหักคานายหนาดานมูลคาปกติท่ีจายใหกับบริษัทแมซึ่งไมมีการบันทึกทางบัญชี  จึงขาด
ความนาเชื่อถือ 

ขอ ๓ คําวินิจฉัยเบื้องตนและการกําหนดมาตรการชั่วคราว 
  เมื่อวันที่  ๓  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘  คณะกรรมการพิจารณาการทุมตลาดและ 

การอุดหนุนไดมีคําวินิจฉัยเบื้องตนวา  สินคาบล็อกแกวชนิดใสที่มีแหลงกําเนิดจากสาธารณรัฐ
อินโดนีเซียมีการทุมตลาดและมีความเสียหายแกอุตสาหกรรมภายใน  ดังนั้น  เพ่ือปองกันความเสียหาย
แกอุตสาหกรรมภายในจากการนําเขาสินคาทุมตลาดดังกลาว  จึงกําหนดใหใชมาตรการชั่วคราว   
โดยประกาศเรียกเก็บอากรชั่วคราวหรือวางหลักประกันการชําระอากรชั่วคราว  สําหรับการนําเขา 
สินคาบล็อกแกวชนิดใสที่มีแหลงกําเนิดจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียซึ่งผลิตจาก 

  - บริษัท  PT  MULIAGLASS  ใหเรียกเก็บในอัตรารอยละ  ๑๔.๒๗  ของราคา   
ซี.ไอ.เอฟ. 

  - ผูผลิต/ผูสงออกรายอื่น  ใหเรียกเก็บในอัตรารอยละ  ๕๐.๕๙  ของราคา  ซี.ไอ.เอฟ. 
  ท้ังนี้  ใหใชมาตรการชั่วคราวดังกลาวเปนระยะเวลา  ๔  เดือน  นับตั้งแตวันที่  ๒๔  

มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘  เปนตนไป 
ขอ ๔ การยื่นคําขอขอเท็จจริงและแสดงความคิดเห็นในการกําหนดมาตรการชั่วคราว 
  ประกาศกระทรวงพาณิชย  เรื่อง  การตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุน  (ฉบับที่  ๔)  

พ.ศ.  ๒๕๔๓  กําหนดใหผูมีสวนไดเสียสามารถยื่นคําขอขอเท็จจริงที่ใชในการกําหนดมาตรการชั่วคราว  
รวมทั้งการยื่นแสดงความคิดเห็นได  โดยเมื่อวันที่  ๒๔  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘  กรมการคาตางประเทศ
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ไดแจงรายละเอียดขอเท็จจริงและขอกฎหมายอันเปนสาระสําคัญที่ใชเปนพ้ืนฐานในการกําหนด
มาตรการชั่วคราวใหผูมีสวนไดเสียทราบ  เพ่ือย่ืนแสดงขอคิดเห็นและแจงความประสงคใหกรมการคา
ตางประเทศจัดใหพบกับคูกรณีอีกฝายหนึ่งเพื่อแถลงการณดวยวาจาภายในวันที่  ๙  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘  
รวมทั้งไดแจงรายละเอียดดังกลาวไปยังรัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซียดวยแลว  ซึ่งปรากฏวา  ไดมีผูผลิต
ในสาธารณรัฐอินโดนีเซียท้ังหมด  ๒  ราย  ผูนําเขา  ๑  ราย  และอุตสาหกรรมภายใน  ๑  ราย  ไดย่ืน
แสดงขอคิดเห็นและขอโตแยง  แตไมมีผูใดรองขอใหจัดใหพบกับคูกรณีอีกฝายหนึ่งเพื่อแถลงการณ 
ดวยวาจาแตอยางใด 

ขอ ๕ การแจงขอมูลและขอเท็จจริงที่ใชเปนพ้ืนฐานในการไตสวนชั้นที่สุด 
  กรมการคาตางประเทศไดนําขอคิดเห็นขอโตแยงที่ไดรับ  และผลการตรวจสอบ

ขอเท็จจริงของขอมูลมาประกอบการพิจารณาไตสวนชั้นที่สุด  และเมื่อวันที่  ๓  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  
ไดสงรางผลการไตสวนชั้นที่สุดแจงรายละเอียดขอมูลและขอเท็จจริงที่ใชเปนฐานในการพิจารณา
วินิจฉัยชั้นที่สุด  ใหผูมีสวนไดเสียทราบและแสดงขอคิดเห็นภายในวันท่ี  ๑๖  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  
โดยไดขยายเวลาใหถึงวันที่  ๒๓  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ปรากฏวามีผูแจงขอคิดเห็นรวม  ๓  ราย  
ไดแก  ผูผลิตในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย  คือ  บริษัท  PT  MULIAGLASS  และบริษัท  P.T.  KEDAUNG  
MEDAN  INDUSTRIAL  Ltd.  และผูนําเขา  คือ  บริษัท  AP  GLOBAL  SITE  Co.,  Ltd  ซึ่งขอคิดเห็น/
ขอโตแยงที่ไดรับจากผูแจงขอคิดเห็นทั้งสามรายนั้นเปนเพียงการใหรายละเอียดเพ่ิมเติมจากที่เคย 
ใหขอคิดเห็น/ขอโตแยงตอการกําหนดมาตรการชั่วคราว  ซึ่งกรมการคาตางประเทศไดตอบชี้แจงไปแลว  
โดยสามารถสรุปประเด็นขอคิดเห็น/ขอโตแยงตอรางผลการไตสวนชั้นที่สุดไดดังนี้   

  ๕.๑ บริษัท  PT  MULIAGLASS  ผูผลิตจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย   
  บริษัทมิไดโตแยงตอรางผลการไตสวนชั้นที่สุด  แตไดยกประเด็นเกี่ยวกับคําขอ 

ฉบับเปดเผยและการพิจารณาผลการไตสวนขั้นตน  ดังนี้ 
  (๑) ตามมาตรา  ๓๐  ของพระราชบัญญัติการตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุน

ซึ่งสินคาจากตางประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  จะตองมีการเปดเผยคําขอตอผูมีสวนไดเสีย   
  ขอชี้แจงของกรมฯ  บริษัท  PT  MULIAGLASS  ไดมีขอโตแยงเกี่ยวกับการเปดเผย

ขอมูลท่ีไมเพียงพอของคําขอใหเริ่มดําเนินการพิจารณาตอบโตการทุมตลาดฉบับเปดเผยตั้งแตขั้นตอน
การเปดไตสวน  ซึ่งกรมการคาตางประเทศไดขอใหผูย่ืนคําขอจัดทําคําขอฉบับเปดเผยฉบับใหม  และ  
ไดสงใหบริษัท  PT  MULIAGLASS  แลว 
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  (๒) การพิจารณามูลคาปกติ  เพ่ือคํานวณสวนเหลื่อมการทุมตลาดควรพิจารณาจาก
ขอมูลของบริษัทซึ่งเปนผูแทนจําหนาย  (distributor)  ของบริษัท  PT  MULIAGLASS  ในสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย  (บริษัท  JAYA  DESUMA  LESTARI)  ซึ่งมีปริมาณการขายมากกวารอยละ  ๕  ของปริมาณ 
ที่สงออกมายังประเทศไทยในชวงระยะเวลาการไตสวนโดยอางมาตรา  ๑๕  ของพระราชบัญญัติการตอบโต
การทุมตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินคาจากตางประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และโตแยงประเด็นที่ไมไดหัก 
คานายหนาในการคํานวณ 

  ขอชี้แจงของกรมฯ  มาตรา  ๑๕  ของพระราชบัญญัติการตอบโตการทุมตลาดและ  
การอุดหนุนซึ่งสินคาจากตางประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  กําหนดวาใหพิจารณามูลคาปกติจากการขาย
ปริมาณใดปริมาณหนึ่งที่ เหมาะสมซึ่งไมนอยกวารอยละ   ๕   ของปริมาณสินคานั้นที่สงออก 
จากประเทศผูสงออกมายังประเทศไทย  ซึ่งสอดคลองกับมาตรา  ๒.๒  ของความตกลงวาดวยการตอบโต
การทุมตลาดขององคการการคาโลก  ซึ่งในกรณีนี้การพิจารณามูลคาปกติพิจารณาจากปริมาณการขาย
ท้ังหมดของบริษัท  PT  MULIAGLASS  ในสาธารณรัฐอินโดนีเซียเปรียบเทียบกับปริมาณการสงออก
ของบริษัท  PT  MULIAGLASS  จากสาธารณรัฐอินโดนีเซียมายังประเทศไทยในชวงระยะเวลา 
การไตสวน  ซึ่งมีมากกวารอยละ  ๕  จึงสามารถนํามาพิจารณามูลคาปกติได  สําหรับคานายหนานั้น  
เนื่องจากไมมีหลักฐานทางบัญชีจึงไมสามารถใหนํามาหักออกจากการคํานวณมูลคาปกติได 

  (๓) มูลคาการนําเขาที่เพ่ิมขึ้นมิไดกอใหเกิดความเสียหายแกอุตสาหกรรมภายใน  
และไมสงผลกระทบดานราคาและยอดขายมิไดลดลง  แตมีปญหาดานสินคาคงคลัง  และปญหาเกี่ยวกับ
ลูกหนี้รวมถึงปญหาอันเนื่องมาจากผลผลิตภายในประเทศที่เพ่ิมขึ้น 

  ขอชี้แจงของกรมฯ  ขอมูลท่ีบริษัท  PT  MULIAGLASS  ใชสนับสนุนขอโตแยง
ไมใชขอมูลในชวงระยะเวลาการไตสวน  ในขณะที่การพิจารณาความเสียหายพิจารณาจากผลกระทบ
ดานปริมาณและราคาของการขายสินคาชนิดเดียวกันภายในประเทศ  ตามมาตรา  ๑๙  และ  ๒๐   
ของพระราชบัญญัติการตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินคาจากตางประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  
ตลอดจนปจจัยท่ีใชในการพิจารณาความเสียหาย  ๑๕  ปจจัย  ในชวงระยะเวลาการไตสวน   

  อนึ่ง  ขอคิดเห็น/ขอโตแยงที่บริษัท  PT  MULIAGLASS  กลาวอางตาม  (๓)  นี ้ เกดิจาก
ความเขาใจที่คลาดเคลื่อน  เชน  กรณีท่ีบริษัทอางวา  กําลังการผลิตของอุตสาหกรรมภายในคงที่   
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ซึ่งไมสอดคลองกับขอเท็จจริงที่วาผลผลิตและการใชกําลังการผลิตภายในประเทศเพิ่มขึ้น  รวมถึง 
ขอโตแยงของบริษัทที่วาบริษัทมิไดทําการตัดราคา  โดยอางอิงจากมูลคาสถิติการนําเขา  ซึ่งในการพิจารณา 
วามีการตัดราคาหรือไม  กรมการคาตางประเทศจะวิเคราะหจากราคานําเขาที่ปรับเปนระดับการคาเดียวกัน  
(Adjusted  import  price)  กับราคาขายที่เกิดขึ้นจริงของอุตสาหกรรมภายใน   

  นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่เกี่ยวกับปจจัยอื่น ๆ  ท่ีกอใหเกิดความเสียหาย  ไดแก  กรณี
การจัดการดานบัญชีลูกหนี้ท่ีดีขึ้นของอุตสาหกรรมภายใน  อาจทําใหผลการดําเนินงานของบริษัทดีขึ้น  
แตไมกอใหเกิดผลกระทบดานราคาที่จะสงผลตอการขายภายในประเทศ  สินคาคงคลัง  กําลังการผลิต
และการใชกําลังการผลิต  สวนแบงตลาด  ผลกําไร  ผลตอบแทนจากการลงทุน  กระแสเงินสด  
ความสามารถในการเพิ่มทุนและการเติบโตของอุตสาหกรรมภายในประเทศ  สวนกรณีระดับสินคา 
คงคลังนั้นไดมีการชี้แจงแลวในรางผลการไตสวนชั้นที่สุด 

  ๕.๒ บริษัท  P.T.  KEDAUNG  MEDAN  INDUSTRIAL  Ltd.  ผูผลิตจากสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย 

   (๑) บริษัท  P.T.  KEDAUNG  MEDAN  INDUSTRIAL  Ltd.  อางวา   
มีการเลือกปฏิบัติในการกําหนดอากรตอบโตการทุมตลาด  ซึ่งควรจะมีการกําหนดอากรตอบโต 
การทุมตลาดในอัตราเดยีวกันกับที่เรียกเก็บจากบริษัท  PT  MULIAGLASS  เนื่องจากในคําขอนั้นอางถึง
บริษัท  PT  MULIAGLASS  เทานั้น  อีกทั้งยังเปนการกระทําที่ไมคํานึงถึง  ASEAN  spirit 

   ขอชี้แจงของกรมฯ   ในคําขอจะระบุชื่อผูผลิต/ผูสงออกที่ทราบเทานั้น   
แตกระบวนการไตสวน  กรมการคาตางประเทศจะทําการไตสวนผูผลิต/ผูสงออกสินคาชนิดเดียวกัน 
ทุกราย  ซึ่งไดเปดโอกาสใหบริษัท  P.T.  KEDAUNG  MEDAN  INDUSTRIAL  Ltd.  สงขอมูลท่ีสมบูรณ
ตอกรมการคาตางประเทศ  เพ่ือใชประกอบการพิจารณา  แตบริษัท  P.T.  KEDAUNG  MEDAN  
INDUSTRIAL  Ltd.  ปฏิเสธที่จะใหขอมูลท่ีสมบูรณ   ดังนั้น   กรมการคาตางประเทศจึงตองใช 
เพียงขอมูลขอเท็จจริงเทาที่มีอยู 

   กรมการคาตางประเทศคํานึงถึงความสําคัญของการใหความรวมมือในการไตสวน
ในการพิจารณากําหนดอากรตอบโตการทุมตลาด  นอกจากนี้ในฐานะที่ประเทศไทยเปนภาคีสมาชิก
อาเซียนจึงไดคํานึงถึง  ASEAN  spirit  ในการแกไขการดําเนินการคาที่ไมเปนธรรมดังกลาวแลว 
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  ๕.๓ บริษัท  AP  GLOBAL  SITE  Co.,  Ltd  ผูนําเขา 
   (๑) ในการพิจารณาไตสวนสินคาบล็อกแกว  บริษัทเห็นวากรมการคาตางประเทศ

ไมควรนําสินคาบล็อกแกวขนาด  190x190x100  มิลลิเมตร  เขามารวมอยูในการไตสวน 
   ขอชี้แจงของกรมฯ  ในการพิจารณาสินคาบล็อกแกวท่ีจะนําเขามารวมอยู 

ในการไตสวนนั้น  กรมการคาตางประเทศพิจารณาจากคุณสมบัติของสินคาที่สามารถแขงขันกันได 
ในการนําไปใชและตลาดที่เหมือนกันโดยมิไดคํานึงถึงขนาดของสินคา  ดังนั้น  ขอเท็จจริงที่วาบริษัท  
PT  MULIAGLASS  ไมไดสงสินคาบล็อกแกวขนาดดังกลาวเขามาในราชอาณาจักรในชวงระยะเวลา 
การไตสวนจึงไมไดเปนเหตุท่ีจะไมนําสินคาขนาดดังกลาวเขามารวมอยูในการไตสวน   

   (๒) อุตสาหกรรมภายในขายสินคาผานบริษัทผูถือหุน 
   ขอชี้แจงของกรมฯ  ไมมีหลักฐานสนับสนุนขอกลาวอางดังกลาว  และจากผล

การไตสวนยืนยันไดวาการขายภายในประเทศในชวงระยะเวลาการไตสวนเปนการขายใหกับผูซื้ออิสระ 
   (๓) การตัดราคาและกดราคา  ควรจะวิเคราะหความเสียหายของอุตสาหกรรม

ภายในจากขอมูลของบริษัท  บางกอกคริสตัล  จํากัด  และบริษัท  บางกอกกลาส  จํากัด  ดวย  อีกทั้ง 
ควรวิเคราะหจากขอเท็จจริงที่วาสินคาบล็อกแกวมีราคานําเขาที่เพ่ิมขึ้น 

   ขอชี้แจงของกรมฯ  บริษัททั้งสองรายดังกลาวถือเปนตัวแทนของอุตสาหกรรม
ภายในผูผลิตสินคาบล็อกแกว  ดังนั้น  การวิเคราะหความเสียหายของอุตสาหกรรมภายใน  จึงไดนําขอมูล
ของทั้งสองบริษัทมาเปนพ้ืนฐานในการวิเคราะหความเสียหายของอุตสาหกรรมภายในดวยแลว   
ในสวนของราคานําเขาที่เพ่ิมขึ้นมิอาจนํามาใชในการอางวาไมมีการตัดราคา  เนื่องจากราคานําเขา 
ท่ีเพ่ิมขึ้นอาจมีสาเหตุจากราคาตนทุนที่เพ่ิมขึ้น  การที่อุตสาหกรรมภายในไมสามารถเพิ่มราคาขายได
เนื่องจากยังคงมีการตัดราคาอยางตอเนื่อง 

   (๔) การที่บริษัทบางกอกคริสตัล  จํากัด  มีสวนแบงตลาดรอยละ  ๕๐  นั้น 
ไมสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับกําลังการผลิตของบริษัท  บางกอกกลาส  จํากัด 

   ขอชี้แจงของกรมฯ   กรมการคาตางประเทศไมไดระบุถึงสวนแบงตลาด 
ของอุตสาหกรรมภายในไวในรางผลการไตสวนชั้นที่สุด  โดยระบุเพียงวา  ในขณะที่มีการบริโภค
ภายในประเทศเพิ่มขึ้นในชวงระยะเวลาการไตสวน  แตอุตสาหกรรมภายในกลับไมสามารถเพิ่มสวนแบงตลาด
ตามปริมาณการบริโภคที่เพ่ิมขึ้นได 
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   (๕) ความเสียหายตออุตสาหกรรมภายในเกิดจากการนําเขาจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนมิไดเปนผลจากการนําเขาจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

   ขอชี้แจงของกรมฯ  ประเด็นนี้ไดชี้แจงแลว  ในขอ  ๓.๑  ของรางผลการไตสวน
ชั้นที่สุด 

   (๖) กฎหมายตอบโตการทุมตลาดกําลังถูกใชเพ่ือการกีดกันทางการคา 
   ขอชี้แจงของกรมฯ  กฎหมายตอบโตการทุมตลาดมีวัตถุประสงคเพ่ือคุมครอง

อุตสาหกรรมภายในประเทศจากการนําเขาสินคาในราคาไมเปนธรรม  ซึ่งผลของการใชมาตรการ   
ทําใหสินคาที่นําเขาจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียยังคงสามารถนําเขาไดอยางตอเนื่องในราคาที่เปนธรรม 

  ๕.๔ บริษัท  บางกอกคริสตัล  จํากัด  อุตสาหกรรมภายใน 
   สวนเหลื่อมการทุมตลาด  ของ  บริษัท  PT  MULIAGLASS  ตํ่ากวาที่ควรจะเปน 
   ขอชี้แจงของกรมฯ  สวนเหลื่อมการทุมตลาดคํานวณบนพื้นฐานของขอเท็จจริง

ของขอมูลอุตสาหกรรมภายใน  ท่ีไดตรวจสอบแลว 
ขอ ๖ ผลการไตสวนชั้นที่สุด 
  กรมการคาตางประเทศไดนําขอคิดเห็น/ขอโตแยงที่ไดรับมาเปนขอมูลและขอเท็จจริง

ท่ีใชเปนพ้ืนฐานในการพิจารณาวินิจฉัยผลการไตสวนชั้นที่สุดอีกครั้งหนึ่ง  และจัดทํารายงานผลการไตสวน
การทุมตลาดชั้นที่สุดเสนอตอคณะกรรมการพิจารณาการทุมตลาดและการอุดหนุนเพื่อพิจารณาเมื่อวันที่  
๑๘  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาการทุมตลาดและการอุดหนุนไดพิจารณาแลว
และมีความเห็นดังนี้ 

  ๖.๑ ผลการไตสวนการทุมตลาด 
  ในการคํานวณสวนเหลื่อมการทุมตลาดกรณีผูใหความรวมมือตอบแบบสอบถาม

ครบถวนสมบูรณ  กรมการคาตางประเทศจะพิจารณาขอมูลตามแบบสอบถามที่ไดรับจากผูผลิต/ 
ผูสงออกแตละราย   สวนกรณีผูไมใหความรวมมือตอบแบบสอบถามหรือตอบแบบสอบถาม 
ไมครบถวน  และผูผลิต/ผูสงออกรายอื่น ๆ  จะพิจารณารับฟงเพียงขอเท็จจริงเทาที่มีอยู  ซึ่งเปนไปตาม
มาตรา  ๒๗  ของพระราชบัญญัติการตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินคาจากตางประเทศ  
พ.ศ.  ๒๕๔๒  โดยชวงระยะเวลาของขอมูลท่ีใชในการไตสวนการทุมตลาด  คือ  วันที่  ๑  กรกฎาคม  
พ.ศ.  ๒๕๔๖  ถึงวันที่  ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซึ่งปรากฏตามขอเท็จจริงวามีเพียงบริษัท   
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PT  MULIAGLASS  ผูผลิต/ผูสงออกสินคาบล็อกแกวท่ีตอบแบบสอบถามครบถวนสมบูรณ  โดยบริษัท  
PT  MULIAGLASS  มีปริมาณการสงออกเฉพาะสินคาที่ถูกพิจารณามายังประเทศไทย  รวมทั้งสิ้น   
๗,๗๑๒.๑๕  ตัน  เมื่อเทียบกับปริมาณการนําเขาจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียตามสถิติของกรมศุลกากร
ซึ่งรวมสินคาบล็อกแกวทุกขนาด  รวมท้ังสิ้น  ๙,๖๕๐.๕๙  ตัน  คิดเปนรอยละ  ๘๐  ของปริมาณนําเขา 
ท่ีรวมสินคาบล็อกแกวทุกขนาด  ดังนั้นขอมูลท่ีไดรับจากแบบสอบถามของผูผลิต/ผูสงออกจาก
สาธารณรัฐอินโดนีเซียจํานวน  ๑  รายดังกลาว  จึงถือวาเปนตัวแทนของผูผลิต/ผูสงออกจากสาธารณรัฐ
อินโดนีเซียท้ังหมด 

  จากการพิจารณาขอมูลตามแบบสอบถามของผูผลิต/ผูสงออกจากสาธารณรัฐอินโดนเีซยี  
พบวา  ขอมูลในแบบสอบถามเกี่ยวกับการขอหักคานายหนาเพื่อใหไดมาซึ่งมูลคาปกติไมนาเชื่อถือ  
เนื่องจากเปนการจายใหกับบริษัทแมของผูตอบแบบสอบถามและไมมีการบันทึกทางบัญชี   
จึงไมสามารถนําขอมูลสวนนี้มาใชในการคํานวณมูลคาปกติและราคาสงออกเพื่อพิจารณาสวนเหลื่อม
การทุมตลาด  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

   ๖.๑.๑ บริษัท  PT  MULIAGLASS 
    (๑) มูลคาปกติ 
    คํานวณตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในมาตรา  ๑๕  ของพระราชบัญญัติ

การตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินคาจากตางประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  โดยคํานวณจาก 
ราคาขายถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักภายในสาธารณรัฐอินโดนีเซียตามแบบสอบถาม  แลวทอนเปนราคาขาย   
ณ  หนาโรงงาน  โดยไมไดนําคานายหนามาใชในการหักทอนเปนราคา  ณ  หนาโรงงาน 

    (๒) ราคาสงออก 
    คํานวณราคาสงออกตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในมาตรา  ๑๔  ของ

พระราชบัญญัติการตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินคาจากตางประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๔๒   
โดยคํานวณจากราคาสงออกมาประเทศไทยตามแบบสอบถาม  แลวทอนเปนราคาสงออกถัวเฉลี่ย 
ถวงน้ําหนัก  ณ  หนาโรงงาน   

    (๓) สวนเหลื่อมการทุมตลาด 
    คํานวณสวนเหลื่อมการทุมตลาดตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในมาตรา  ๑๘  

ของพระราชบัญญัติการตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินคาจากตางประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  
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โดยเปรียบเทียบระหวางมูลคาปกติตาม  ๖.๑.๑  (๑)  กับราคาสงออกตาม  ๖.๑.๑  (๒)  ซึ่งเปนราคา  ณ  
หนาโรงงาน  ในชวงระยะเวลาเดียวกันคือชวงระยะเวลาการไตสวนการทุมตลาด  ซึ่งปรากฏสวนเหลื่อม
การทุมตลาดในอัตรารอยละ  ๑๔.๒๗  ของราคา  ซี.ไอ.เอฟ. 

   ๖.๑.๒ ผูผลิต/ผูสงออกรายอื่น  ๆ 
    กรมการคาตางประเทศไดใชขอมูลและขอเท็จจริงเทาที่มีอยูในการพิจารณา

ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในมาตรา  ๒๗  ของพระราชบัญญัติการตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุน
ซึ่งสินคาจากตางประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

    (๑) มูลคาปกติ 
     ใชขอมูลราคาขายภายในสาธารณรัฐอินโดนีเซียในระดับราคา   

ณ  หนาโรงงานตามแบบสอบถามของบริษัท  PT  MULIAGLASS  จากธุรกรรมการขายสินคาชนิดที่สงออก
มายังประเทศไทยมากที่สุดที่มีราคาสูงสุด 

    (๒) ราคาสงออก 
     ใชขอมูลราคาสงออก  ณ  หนาโรงงานตามแบบสอบถามของ

บริษัท  PT  MULIAGLASS  โดยเลือกธุรกรรมการขายสินคาชนิดเดียวกันกับที่ใชพิจารณามูลคาปกติ 
ท่ีมีราคาต่ําสุด 

    (๓) สวนเหลื่อมการทุมตลาด 
     คํานวณตามหลัก เกณฑ ท่ีกํ าหนดไวในมาตรา   ๑๘   ของ

พระราชบัญญัติการตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินคาจากตางประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๔๒   
โดยเปรียบเทียบระหวางมูลคาปกติตาม  ๖.๑.๒  (๑)  และราคาสงออกตาม  ๖.๑.๒  (๒)  ณ  ระดับการคา
เดียวกัน  คือ  ณ  หนาโรงงาน  และในชวงระยะเวลาเดียวกัน  คือ  ชวงระยะเวลาการไตสวนปรากฏ 
สวนเหลื่อมการทุมตลาดรอยละ  ๕๐.๕๙  ของราคา  ซี.ไอ.เอฟ. 

ขอ ๗ ผลการไตสวนความเสียหาย 
  คณะกรรมการพิจารณาการทุมตลาดและการอุดหนุนไดวินิจฉัยความเสียหาย 

ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในมาตรา  ๑๙  มาตรา  ๒๐  และมาตรา  ๒๑  ของพระราชบัญญัติการตอบโต 
การทุมตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินคาจากตางประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  โดยพิจารณาจากขอมูลท่ีไดรับ
ตามแบบสอบถามของอุตสาหกรรมภายใน  ๒  ราย  คือ  บริษัท  บางกอกคริสตัล  จํากัด  และ  บริษัท  
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บางกอกกลาส  จํากัด  ผูนําเขา  ๑  ราย  คือ  บริษัท  AP  GLOBAL  SITE  Co.,  Ltd  รวมทั้งผูผลิต/ 
ผูสงออกจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย  ๑  ราย  ซึ่งใหความรวมมือตอบแบบสอบถามครบถวน  โดยขอมูล
ท่ีใชในการพิจารณา  คือ  ขอมูลในชวงระยะเวลา  ๓  ปยอนหลังคือป  พ.ศ.  ๒๕๔๔  จนถึงป  พ.ศ.  ๒๕๔๖  
ชวงระยะเวลาไตสวนการทุมตลาด  คือ  วันที่  ๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ถึงวันที่  ๓๐  มิถุนายน   
พ.ศ.  ๒๕๔๗  การพิจารณาความเสียหายชั้นที่สุด  ปรากฏวา  มีความเสียหายอยางสําคัญที่เกิดแก
อุตสาหกรรมภายในตามมาตรา  ๑๙  (๑)  ดังนี้ 

  ๗.๑ ปริมาณของสินคาทุมตลาดและผลของการทุมตลาดที่มีตอราคาของสินคา 
ชนิดเดียวกันในตลาดภายในประเทศ   

   ๗.๑.๑ ปริมาณการนําเขาสินคาทุมตลาด 
    จากสถิติของกรมศุลกากรปรากฏวา  ปริมาณการนําเขาสินคาทุมตลาด

จากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย  เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องในชวงระหวางป  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ถึงป  พ.ศ.  ๒๕๔๖   
มีสัดสวนการนําเขาสูงสุดตั้งแตชวงป  พ.ศ.  ๒๕๔๔  จนถึงชวงระยะเวลาไตสวนการทุมตลาด  คิดเปน
รอยละ  ๖๗  ถึงรอยละ  ๙๘  ในขณะที่ปริมาณนําเขาจากประเทศอื่นมีสัดสวนรอยละ  ๒  ถึงรอยละ  ๓๓  
ของชวงระยะเวลาเดียวกัน   

   ๗.๑.๒ ผลกระทบของการทุมตลาดที่มีตอราคาของสินคาชนิดเดียวกันในตลาด
ภายในประเทศ 

    เกิดผลกระทบตอราคาสินคาของอุตสาหกรรมภายใน  ในลักษณะ 
การตัดราคาและการกดราคาโดยสินคาทุมตลาดจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียมีการขายตัดราคาตั้งแต   
๔,๘๗๓  ถึง  ๕,๒๓๔  บาทตอตันในป  พ.ศ.  ๒๕๔๔  จนถึงชวงระยะเวลาการไตสวนการทุมตลาด  
และมีการกดราคาโดยพบวาราคาขายเฉลี่ยของอุตสาหกรรมภายในมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่องตั้งแตป  
พ.ศ.  ๒๕๔๔  เปนตนมา   

  ๗.๒ ผลกระทบของการทุมตลาดนั้นที่มีตออุตสาหกรรมภายใน   
   ยอดจําหนาย 
      ยอดจําหนายของอุตสาหกรรมภายในไดเพ่ิมขึ้นในป  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และป  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  แตมีแนวโนมลดลงในชวงระยะเวลาไตสวนการทุมตลาด 
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   กําไร 
      อุตสาหกรรมภายในอยูในภาวะขาดทุน  และไมสามารถเพิ่มราคาขายหรือ 

ทํากําไรในระดับที่เพียงพอตอการเยียวยาความเสียหายได 
   ผลผลิต 
      อุตสาหกรรมภายในมีการเพิ่มปริมาณการผลิตเพื่อใหเกิดการประหยัด 

ตอขนาดของตนทุน  (Economy  of  Scale)  และสนองความตองการที่เพ่ิมขึ้น 
   สวนแบงตลาด 
      อุตสาหกรรมภายในมีสวนแบงการตลาดเพิ่มขึ้นในป  พ.ศ.  ๒๕๔๕  แตมี

สวนแบงตลาดลดลงตั้งแตป  พ.ศ.  ๒๕๔๖  จนถึงชวงระยะเวลาการไตสวน   
   ความสามารถในการผลิต 
      เมื่อพิจารณาจากอัตราของผลผลิตที่ไดเทียบกับวัตถุดิบที่ใช  พบวาความสามารถ

ในการผลิตของอุตสาหกรรมภายในมีแนวโนมเพิ่มขึ้น   
   ผลตอบแทนการลงทุน 
      ผลตอบแทนการลงทุนโดยรวมของอุตสาหกรรมภายในติดลบ   
   การใชกําลังการผลิต   
      การใชกําลังการผลิตของอุตสาหกรรมภายในคอนขางคงที่   
   ผลกระทบตอราคาสินคาในประเทศ   
      ผลกระทบตอราคาสินคาบล็อกแกวในประเทศ  ซึ่งพิจารณาจากราคาขายเฉลี่ย

ของอุตสาหกรรมภายในที่ขายใหผูซื้อทอดแรก  ปรากฏวามีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่องในป  พ.ศ.  ๒๕๔๔  
จนถึงชวงระยะเวลาการไตสวนการทุมตลาด   

   กระแสเงินสด 
      กระแสเงินสดมีแนวโนมลดลง   
   สินคาคงคลัง 
      สินคาคงคลังมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตั้งแตป  พ.ศ.  ๒๕๔๖  จนถึงชวงระยะเวลา

การไตสวนการทุมตลาด 
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   การจางงาน 
      การจางงานซึ่งพิจารณาจากจํานวนแรงงาน  ปรากฏวา  อุตสาหกรรมภายใน 

มีการจางงานคงที่ต้ังแตป  พ.ศ.  ๒๕๔๔  จนถึงชวงระยะเวลาการไตสวนการทุมตลาด   
   คาจางแรงงาน 
      อัตราคาจางแรงงานทางตรงเฉลี่ยตอเดือนลดลงในชวงป  พ.ศ.  ๒๕๔๔   

ถึงป  พ.ศ.  ๒๕๔๖  แตมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นในชวงระยะเวลาการไตสวน   
   อัตราการเจริญเติบโต 
      อัตราการเจริญเติบโตของปริมาณการขายภายในประเทศอยูในอัตราต่ํามาก

และลดลง  นอกจากนี้ยังปรากฏวา  อัตราการเจริญเติบโตอยูในอัตราที่ตํ่ากวาการเจริญเติบโตของอุปสงค
ภายในประเทศ 

   ความสามารถในการระดมทุนหรือการลงทุน 
      ไมปรากฏวา  มีการเพิ่มทุนหรือกูยืมเพิ่มเติมในชวงป  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ถึงป  

พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
   ความสัมพันธของปริมาณการนําเขาสินคาทุมตลาดกับสวนเหลื่อมการทุมตลาด 
      ปริมาณการนําเขาสินคาทุมตลาดกับสวนเหลื่อมการทุมตลาดมีความสัมพันธกัน  

โดยมีอัตราการทุมตลาดจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียระหวางรอยละ  ๑๔.๒๗  ถึงรอยละ  ๕๐.๕๙  ของ
ราคา  ซี.ไอ.เอฟ.  ซึ่งการทุมตลาดจากประเทศดังกลาว  สงผลใหมีการนําเขาสินคาบล็อกแกว 
จากสาธารณรัฐอินโดนีเซียเปนปริมาณมากอยางตอเนื่อง 

  ๗.๓ การพิจารณาปจจัยอื่นๆที่กอใหเกิดความเสียหายตออุตสาหกรรมภายใน 
   ๗.๓.๑ ปริมาณการนําเขาสินคาชนิดเดียวกันจากประเทศอื่น 
    จากสถิติของกรมศุลกากร  ปรากฏวา  ปริมาณการนําเขาสินคาบล็อกแกว

จากประเทศอื่นรวมกันเมื่อเทียบกับปริมาณการนําเขาจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย  มีสัดสวนเพียง 
รอยละ  ๒  ถึงรอยละ  ๓๓  ในชวงป  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ถึงชวงระยะเวลาการไตสวนการทุมตลาด   
ในขณะที่การนําเขาจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียครองสัดสวนสูงที่สุดตลอดชวงระยะเวลาเดียวกัน  คือ  
รอยละ  ๖๗  ถึงรอยละ  ๙๘ 



 หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

   ๗.๓.๒ ความตองการใชภายในประเทศ   
    ความตองการใชสินคาบล็อกแกวภายในประเทศเพิ่มขึ้นโดยตลอด

ในชวงป  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ถึงชวงระยะเวลาการไตสวนการทุมตลาด  ดังนั้น  ความเสียหายที่เกิดขึ้น 
จึงมิไดมีสาเหตุมาจากการหดตัวของตลาดหรือการลดลงของอุปสงค 

    จากการพิจารณาขอเท็จจริงขางตนสรุปไดวา  มีความเสียหายอยางสําคัญ
ท่ีเกิดแกอุตสาหกรรมภายในตามมาตรา  ๑๙  (๑)  ดวยเหตุผลดังตอไปนี้ 

    (๑) ปริมาณนําเขาสินคาทุมตลาดจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียเพ่ิมขึ้น
อยางมีนัยสําคัญ   

    (๒) มีผลกระทบตอราคาของอุตสาหกรรมภายใน  โดยมีการขาย 
ตัดราคาและกดราคาจากผูผลิต/ผูสงออกจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย   

    (๓) มีผลกระทบตอสถานะของอุตสาหกรรมภายใน  เนื่องจากสินคา
ทุมตลาดไดเขามาแยงสวนแบงตลาด  ทําใหอุตสาหกรรมภายในมีสวนแบงตลาดลดลงและแมวา 
ความตองการใชภายในประเทศจะเพิ่มขึ้น  แตอุตสาหกรรมภายในไมสามารถเพิ่มสวนแบงตลาดได   
แตกลับมีสวนแบงตลาดลดลงอยางมากในชวงระยะเวลาการไตสวน 

    (๔) มีความสัมพันธระหวางการทุมตลาดและความเสียหายตอ
อุตสาหกรรมภายในตามมาตรา   ๒๑  ในชวงป  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ถึงป  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และในชวง
ระยะเวลาการไตสวนการทุมตลาด  การนําเขาสินคาทุมตลาดจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียเพ่ิมขึ้น 
อยางตอเนื่อง  คือจาก  ๕,๙๕๗  ตัน  ในป  พ.ศ.  ๒๕๔๔  เพ่ิมขึ้นเปน  ๙,๖๕๑  ตัน  ในชวงระยะเวลา
การไตสวนการทุมตลาด  โดยมีการทุมตลาดในอัตราระหวางรอยละ  ๑๔.๒๗  ถึงรอยละ  ๕๐.๕๙   
ของราคา  ซี.ไอ.เอฟ.  และเมื่อพิจารณาปจจัยอื่นๆ  ท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายตออุตสาหกรรมภายใน
ไดแกปริมาณและราคาสินคานําเขาจากประเทศอื่น  ๆ  พบวา  มีสัดสวนนอยในขณะที่ความตองการใช
ภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้นมาก  ปจจัยอื่นๆ  เหลานี้จึงมิใชปจจัยท่ีกอใหเกิดความเสียหายตออุตสาหกรรม
ภายใน 

  ดังนั้น  จึงสรุปไดวาความเสียหายที่เกิดแกอุตสาหกรรมภายในเกิดจากการนําเขา
สินคาทุมตลาดจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 



 หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

ขอ ๘ คําวินิจฉัยชั้นที่สุดของคณะกรรมการพิจารณาการทุมตลาดและการอุดหนุน 
  เมื่อวันที่  ๑๘  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘  คณะกรรมการพิจารณาการทุมตลาดและ 

การอุดหนุนไดมีคําวินิจฉัยชั้นที่สุดวา  การนําเขาสินคาบล็อกแกวชนิดใสที่มีแหลงกําเนิดจาก
สาธารณรัฐอินโดนีเซียมีการทุมตลาดและมีความเสียหายอยางสําคัญที่เกิดแกอุตสาหกรรมภายใน 
ตามพระราชบัญญัติการตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินคาจากตางประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  
เพ่ือขจัดความเสียหายที่เกิดจากการนําเขาสินคาดังกลาว  คณะกรรมการพิจารณาการทุมตลาดและ 
การอุดหนุนอาศัยอํานาจตามมาตรา  ๔๙  กําหนดใหเรียกเก็บอากรตอบโตการทุมตลาดในการนําเขา
สินคาบล็อกแกวชนิดใสตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่  ๗๐๑๖.๙๐๐.๐๐๑  ท่ีมีแหลงกําเนิดจาก
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  ซึ่งผลิตจาก 

  - บริษัท  PT  MULIAGLASS  ในอัตรารอยละ  ๑๔.๒๗  ของราคา  ซี.ไอ.เอฟ. 
  - รายอื่น  ในอัตรารอยละ  ๕๐.๕๙  ของราคาซี.ไอ.เอฟ. 
  สําหรับอากรชั่วคราวหรือหลักประกันการชําระอากรชั่วคราวที่เรียกเก็บไวตามอัตรา

ขางตนในระหวางที่มีการใชมาตรการชั่วคราว  ใหเรียกเก็บเปนอากรตอบโตการทุมตลาด   
  หลักเกณฑและวิธีการยื่นคําขอรายละเอียดเกี่ยวกับขอเท็จจริงที่ใชในการกําหนดอากร  

ตอบโตการทุมตลาดเปนไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย  เรื่อง  การตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุน  
(ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ลงวันที่  ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

ราเชนทร  พจนสุนทร 
อธิบดีกรมการคาตางประเทศ 


