
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ 
เรื่อง  รายละเอียดข้อเท็จจรงิและข้อกฎหมายอนัเปน็สาระส าคญัที่ใช้เปน็พื้นฐานในการวนิิจฉัยชั้นที่สดุ  

เกี่ยวกบัการพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดสนิค้าเหลก็แผ่นรดีร้อนชนดิเปน็มว้นและไม่เปน็มว้น 
ที่มีแหล่งก าเนดิจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรฐัอาหรับอียิปต์   

พ.ศ.  2564 
 
 

ตามที่ได้มีประกาศกรมการค้าต่างประเทศ  เรื่อง  เปิดการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่น  
รีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน  ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐ
อาหรับอียิปต์  พ.ศ.  2563  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่   18  พฤศจิกายน  2563   
และคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนได้มีค าวินิจฉัยชั้นที่สุด   เมื่อวันที่   12  
พฤศจิกายน  2564  ก าหนดให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการน าเข้าสินค้าเหล็กแผ่น 
รีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน  ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและ 
สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์  ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน  เรื่อง   
การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน   ที่มีแหล่งก าเนิด 
จากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์  พ.ศ.  2564  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
เมื่อวันที่  30  พฤศจิกายน  2564  นั้น 

เพ่ือให้เป็นไปตามความในข้อ  2  และข้อ  4  ของกฎกระทรวงการแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ  
การพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน  และการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด 
และการอุดหนุน  พ.ศ.  2563  ออกตามความในพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน 
ซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ  พ.ศ.  2542  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาด 
และการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2562  อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ 
จึงออกประกาศแสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระส าคัญที่ใช้เป็นพ้ืนฐานในการ
วินิจฉัยชั้นที่สุดเกี่ยวกับการพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดไว้  ดังรายละเอียดตามเอกสารท้ายประกาศนี้ 

ให้ผู้ยื่นค าขอให้คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนด าเนินการพิจารณาตอบโต้ 
การทุ่มตลาด  ผู้น าเข้า  ผู้ผลิตในต่างประเทศ  หรือผู้ส่งออกจากต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง  ที่ประสงค์   
จะทราบรายละเอียดที่เกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นฐานในการก าหนดอากรตอบโต้การทุ่มตลาด  ยื่นค าขอต่อ   
กองปกป้องและตอบโต้ทางการค้า  กรมการค้าต่างประเทศ  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด 
ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง  การขอรายละเอียดที่เกี่ยวกับขอ้เท็จจรงิที่ใช้เป็นฐานในการก าหนด

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๖๕



มาตรการชั่วคราว  การก าหนดอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน  การขยายการเรียกเก็บอากร 
ตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน  การทบทวนอากร  และการคืนอากร  พ.ศ.  2564  ภายใน   
1  เดือน  นับแต่วันที่มีประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  27  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕64 

พิทักษ์  อดุมวชิัยวฒัน ์
อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ 
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เอกสารท้ายประกาศกรมการคา้ต่างประเทศ เรื่อง รายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระส าคัญ               

ที่ใช้เป็นพื้นฐานในการวินิจฉัยชั้นที่สุดเกี่ยวกับการพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดสินคา้เหลก็แผ่นรีดร้อน              
ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรฐัสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ 

พ.ศ. 2564 
_____________________ 

 ข้อ 1 การเปิดการไต่สวน 
1.1 คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนตามพระราชบัญญัติการตอบโต้                   

การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซ่ึงสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 ได้มีค าวินิจฉัยเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 
ว่าค าขอมีมูลเกี่ยวกับการทุ่มตลาดและความเสียหาย กรมการค้าต่างประเทศจึงเปิดการไต่สวนการทุ่มตลาด
สินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม          
และสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ตามค าขอของบุคคล ดังน้ี บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ ากัด (มหาชน)               
บริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) และบริษัท สหวิริยาเพลทมิล จ ากัด (มหาชน) 
ซ่ึงร่วมกันยื่นต่อกรมการค้าต่างประเทศในนามของอุตสาหกรรมภายในผู้ผลิตสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิด             
เป็นม้วนและไม่เป็นม้วน โดยเป็นการยื่นค าขอตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาด        
และการอุดหนุนซ่ึงสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการตอบโต้              
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซ่ึงสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 

1.2 อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศได้ออกประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เร่ือง เปิดการไต่สวน
การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามและสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 
โดยกรมการค้าต่างประเทศได้ด าเนินการไต่สวนประเด็นการทุ่มตลาดและความเสียหายตามหลักเกณฑ์ภายใต้
พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซ่ึงสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 และ
พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซ่ึงสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562     
โดยเร่ิมกระบวนการไต่สวนในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 และได้เผยแพร่ประกาศเปิดการไต่สวนลงโฆษณา          
ในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทย คือ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ และฉบับภาษาอังกฤษ คือ หนังสือพิมพ์
บางกอกโพสต์ ฉบับวันที่ 18 ธันวาคม 2563 เพ่ือให้สาธารณชนรับรู้และผู้มีส่วนได้เสียสามารถด าเนินการ                 
ตามท่ีกฎหมายและกฎระเบียบก าหนดด้วยความถูกต้องครบถ้วน 

 ข้อ 2  สินค้าที่ถูกพิจารณา 
 สินค้าที่ถูกพิจารณา คือ เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีความหนา 0.9 ถึง 100 
มิลลิเมตร และความกว้าง 100 ถึง 3,200 มิลลิเมตร ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม               
และสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ภายใต้พิกัดอัตราศุลกากร ประเภทย่อย ตามพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559 และรหัสสถิติ ภายใต้รหัสสถิติสินค้าที่แก้ไขปรับปรุงเพ่ิมเติม ฉบับปี พ.ศ. 2560                 
ตามประกาศกรมศุลกากร ที่ 199/2559 เร่ือง แก้ไขเพ่ิมเติมรหัสสถิติสินค้า จ านวน 133 รายการ ดังน้ี 
72081000020, 72081000030, 72081000040, 72081000090, 72083600011, 
7208360001๒, 7208360001๓, 720836000๒1, 720836000๒๒, 720836000๒๓, 
72083600031, 72083600032, 72083600033, 72083600041, 72083600042, 
72083600043, 72083600090, 72083700041, 72083700042, 72083700043, 
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72083700051, 72083700052, 72083700053, 72083700071, 72083700072, 
72083700073, 72083700090, 72083800041, 72083800042, 72083800043, 
72083800051, 72083800052, 72083800053, 72083800071, 72083800072, 
72083800073, 72083800090, 72083990041, 72083990042, 72083990043, 
72083990051, 72083990052, 72083990053, 72083990071, 72083990072, 
72083990073, 72083990081, 72083990082, 72083990083, 72083990090, 
72084000020, 72084000030, 72084000040, 72084000090, 72085100011, 
72085100012, 72085100013, 72085100021, 72085100022, 72085100023, 
72085100031, 72085100032, 72085100033, 72085100041, 72085100042, 
72085100043, 72085100051, 72085100052, 72085100053, 72085100090, 
72085200011, 72085200012, 72085200013, 72085200021, 72085200022, 
72085200023, 72085200031, 72085200032, 72085200033, 72085200090, 
72085300011, 72085300012, 72085300013, 72085300021, 72085300022, 
72085300023, 72085300090, 72085490011, 72085490012, 72085490013,  
72085490021, 72085490022, 72085490023, 72085490041, 72085490042, 
72085490043, 72085490051, 72085490052, 72085490053, 72085490090, 
72089090090, 72111311000, 72111319000, 72111413020, 72111413030, 
72111413090, 72111419020, 72111419030, 72111419090, 72111913020, 
72111913030, 72111913090, 72111919020, 72111919030, 72111919090, 
72253090031, 72253090032, 72253090041, 72253090042, 72254090021,  
72254090022, 72254090023, 72254090024, 72254090031, 72254090032, 
72269110031, 72269110032, 72269110041, 72269110042, 72269190031, 
72269190032, 72269190041, 72269190042  

 
ข้อ 3  ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

3.1 ผู้ผลิตสินค้าชนิดเดียวกันภายในประเทศ ได้แก่ 
3.1.1 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ ากัด (มหาชน) 
3.1.2 บริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน)  
3.1.3 บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 
3.1.4 บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จ ากัด (มหาชน) 
3.1.5 บริษัท แอล พี เอ็น เพลทมิล จ ากัด (มหาชน)  
3.1.6 บริษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จ ากัด 
3.1.7 บริษัท ชลบุรี สเปเชียลสตีล กรุ๊ป จ ากัด 
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3.1.8 บริษัท ตงเป่าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด  
3.1.9 บริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จ ากัด 
3.1.10  ผู้ผลิตรายอื่น 

3.2 ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากต่างประเทศ  
3.2.1 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ได้แก่ 

(1) บริษัท Formosa Ha Tinh Steel Corporation  
(2) ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกรายอ่ืน 

3.2.2  สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ได้แก่ 
(1) บริษัท Al Ezz Steel Rebars, SAE  
(2) บริษัท Al Ezz Flat Steel Rebars 
(3) บริษัท Al Ezz Dekheila Steel Company – Alexandria, SAE 
(4) ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกรายอ่ืน 

3.3 ผู้น าเข้า ได้แก่ 
3.3.1 บริษัท เหล็กสยามพาณิชย์ จ ากัด 
3.3.2 บริษัท โมโน่สตีล เทรด จ ากัด 
3.3.3 บริษัท ซัมซุง ซี แอนด์ ที (ประเทศไทย) จ ากัด 
3.3.4 บริษัท ทวีโชค พาณิช จ ากัด 
3.3.5 บริษัท เพ่ิมสินสตีลเวิคส์ จ ากัด (มหาชน)  
3.3.6 บริษัท เพนต้า ทิก อินดัสทรีส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
3.3.7 บริษัท เฟดเดอรัล เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากัด 
3.3.8 บริษัท โอเช่ียนไพพ์ จ ากัด 
3.3.9 บริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ไทยแลนด์ จ ากัด 
3.3.10 บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จ ากัด 
3.3.11 บริษัท มิตรสตีล จ ากัด 
3.3.12 บริษัท ศุภกิจ โปรดักส์ จ ากัด 
3.3.13 บริษัท สยามมิลเลนเน่ียม สตีล โปรดักส์ จ ากัด 
3.3.14 บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ากัด (มหาชน) 
3.3.15 บริษัท ทีเอ็มที สตีล  จ ากัด (มหาชน) 
3.3.16 บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จ ากัด (มหาชน) 
3.3.17 บริษัท ซี.เอ็น.สตีล อิมปอร์ต จ ากัด 
3.3.18 บริษัท สตาร์คอร์ จ ากัด 
3.3.19 บริษัท บลูสโคป สตีล (ประเทศไทย) จ ากัด 
3.3.20 บริษัท เอ็ม สตีล กรุ๊ป จ ากัด 
3.3.21 บริษัท ที.แสตนดาร์ด สตีล จ ากัด 
3.3.22 ผู้น าเข้ารายอื่น 

3.4 สมาคมทางการค้าและกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
3.4.1 กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
3.4.2 สมาคมเหล็กแผ่นรีดร้อนไทย 
3.4.3 สมาคมผู้ผลิตท่อโลหะและแปรรูปเหล็กแผ่น 



- 4 - 
 

3.4.4 สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย 
3.4.5 สมาคมต่อเรือและซ่อมเรือไทย 
3.4.6 สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย 

3.5 สถานเอกอัครราชทูต ในฐานะรัฐบาลของประเทศแหล่งก าเนิดหรือประเทศผู้ส่งออก                  
สินค้าที่ถูกพิจารณา ได้แก่ 

3.5.1 สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
3.5.2 สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ 

ข้อ 4 ช่วงเวลาของข้อมูลที่ใช้ในการไต่สวน 
4.1 การพิจารณาการทุ่มตลาดใช้ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 

 4.2 การพิจารณาความเสียหายใช้ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 

ข้อ 5 การส่งแบบสอบถาม 
 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 กรมการค้าต่างประเทศได้ส่งแบบสอบถามไปยังผู้มีส่วนได้เสีย     

ตามข้อ 3 จ านวน 42 ราย เพ่ือให้แจ้งข้อเท็จจริงและความเห็นส าหรับใช้ประกอบการพิจารณาไต่สวนการทุ่มตลาด 
ปรากฏว่ามีผู้แจ้งข้อเท็จจริงและความเห็นตามแบบสอบถามภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ดังน้ี  

5.1 ผู้ผลิตสินค้าชนิดเดียวกันภายในประเทศ จ านวน 4 ราย ได้แก่  
5.1.1 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ ากัด (มหาชน) 
5.1.2 บริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน)  
5.1.3 บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 
5.1.4 บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จ ากัด (มหาชน) 

5.2 ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จ านวน 1 ราย ได้แก่ บริษัท Formosa 
Ha Tinh Steel Corporation  

5.3 ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ จ านวน 3 ราย ได้แก่ 
5.3.1 บริษัท Al Ezz Steel Rebars, SAE  
5.3.2 บริษัท Al Ezz Flat Steel Rebars 
5.3.3 บริษัท Al Ezz Dekheila Steel Company – Alexandria, SAE 

    ทั้งน้ี กรมการค้าต่างประเทศได้รับแจ้งจากผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
ว่าทั้ง 3 ราย เป็นกลุ่มบริษัทในเครือเดียวกัน โดยมีเพียงบริษัท Al Ezz Dekheila Steel Company – Alexandria, 
SAE ที่ผลิตสินค้าที่ถูกพิจารณา  
 5.4 ผู้น าเข้า จ านวน 1 ราย ได้แก่ บริษัท โอเช่ียนไพพ์ จ ากัด 

ข้อ 6 การตรวจสอบข้อมูลของอุตสาหกรรมภายใน 
มีผู้ผลิตสินค้าชนิดเดียวกันภายในประเทศซ่ึงมีสถานะเป็นอุตสาหกรรมภายใน จ านวน 4 ราย                  

ตอบแบบสอบถามภายในระยะเวลาที่ก าหนด ซ่ึงในสถานการณ์ปกติเจ้าหน้าที่จะเดินทางไปตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลที่ อุตสาหกรรมภายในได้แจ้งตามแบบสอบถาม ณ ที่ท าการของบริษัท แต่เน่ืองจากสถานการณ์                          
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จึงได้ด าเนินการผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 
24 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่  9 มิถุนายน 2564 โดยพบว่าข้อมูลที่ อุตสาหกรรมภายในทั้ง 4 รายแจ้ง                            
ตามแบบสอบถามรวมทั้งเอกสารและหลักฐานการบัญชีที่ผ่านการรับรองแล้ว เช่น งบดุล และงบก าไรขาดทุน                                       
มีความน่าเช่ือถือในระดับที่สามารถยอมรับได้ 
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ข้อ 7 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและข้อชี้แจงของกรมการค้าต่างประเทศในช่วงที่ด าเนินการไต่สวน 
  กรมการค้าต่างประเทศได้รับความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียจ านวน 2 ราย ได้แก่ สมาคมท่อโลหะ

และแปรรูปเหล็กแผ่น และส่วนงานมาตรการเยียวยาทางการค้า กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมสาธารณรัฐ
อาหรับอียิปต์ ดังน้ี 

7.1 ช่วงเวลาของข้อมูลที่น ามาค านวณการทุ่มตลาดกับช่วงเวลาการเปิดการไต่สวน              
มีระยะเวลาห่างกัน ท าให้ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 

   ข้อชี้แจง ช่วงระยะเวลาของข้อมูลตามค าขอคือ ต้ังแต่ปี 2558 ถึงมีนาคม 2563                 
โดยข้อมูลที่ใช้พิจารณาการทุ่มตลาดเป็นข้อมูลในช่วงเดือนเมษายน 2562 ถึงมีนาคม 2563 ซ่ึงอยู่ในช่วง
ระยะเวลาตามค าขอ  

7.2 ไม่มีเอกสารเกี่ยวกับราคาส่งออกหรือเอกสารอ่ืนสนับสนุนการค านวณราคาส่งออก 
  ข้อชี้แจง ผู้ยื่นค าขอได้แสดงเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลราคาส่งออกในเอกสารฉบับปกปิด   

และจัดท าย่อสรุปในค าขอฉบับเปิดเผย ซ่ึงเป็นไปตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาด
และการอุดหนุนซ่ึงสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 

7.3 การพิจารณาหาส่วนเหล่ือมการทุ่มตลาดกรณีสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์มีการเปรียบเทียบ                 
ที่ไม่เป็นธรรม เน่ืองจากผู้ยื่นค าขอค านวณราคาส่งออกของสินค้าที่ถูกพิจารณาโดยไม่ใช้ข้อมูลจากตลาด            
ในสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ แต่ใช้ข้อมูลของบริษัทขนส่งและบริษัทประกันภัยในประเทศไทย  

  ข้อชี้แจง ข้อมูลตามค าขอดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ดีที่สุดที่ผู้ยื่นค าขอหาได้ โดยผู้ยื่นค าขอ             
ได้แสดงรายละเอียดและพยานหลักฐานประกอบครบถ้วน อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการไต่สวนจะมีการน าข้อมูล
ตามแบบสอบถามที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้เสียมาใช้ประกอบการพิจารณาต่อไป  

7.4 ควรยุติการพิจารณาเพ่ือใช้มาตรการกับสินค้าที่ถูกพิจารณาจากสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
เน่ืองจากปริมาณของสินค้าน าเข้าที่ทุ่มตลาดจากสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์น้อยกว่าร้อยละ 3 ของปริมาณ               
การน าเข้าสินค้าชนิดเดียวกันในประเทศ  

  ข้อชี้แจง ปริมาณของสินค้าน าเข้าที่ทุ่มตลาดจากสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ตามข้อมูล          
ที่ใช้พิจารณาความเสียหายตามค าขอมีมากกว่าร้อยละ 3 ของปริมาณการน าเข้าสินค้าชนิดเดียวกันในประเทศ 
ซ่ึงเกินกว่าเกณฑ์ในการยุติการพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดตามกฎกระทรวงก าหนดเกณฑ์ในการยุติการพิจารณา
ตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน พ.ศ.2545  

7.5 ข้อมูลผลกระทบจากการน าเข้าสินค้าที่ถูกพิจารณาที่มีต่ออุตสาหกรรมภายในตามค าขอ             
ไม่ ได้ เกิดจากการวิ เคราะห์ปัจจัยความเสียหายทุกปัจจัยอย่ างครบถ้วนตามที่  WTO Agreement on 
Implementation of Article VI of GATT 1944 ก าหนด 

  ข้อชี้แจง ข้อมูลตามค าขอมีหลักฐานเบื้องต้นที่แสดงให้เห็นว่าการน าเข้าสินค้าที่ถูกพิจารณา               
มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมภายใน และมีความสัมพันธ์ระหว่างการน าเข้าสินค้าที่ถูกพิจารณาและความเสียหาย               
ต่ออุตสาหกรรมภายใน รวมทั้งข้อมูลตามค าขอมีรายละเอียดและพยานหลักฐานครบถ้วนและถูกต้อง                     
ตามมาตรา 34 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซ่ึงสินค้าจาก                            
ต่างประเทศ พ.ศ. 2542 แล้ว 

7.6 มีการปกปิดข้อมูลมากเกินไป 
  ข้อชี้แจง ข้อมูลค าขอฉบับเปิดเผยมีการปกปิดข้อมูลข่าวสารที่ต้องปกปิดโดยสาระ              

และเน้ือหา ซ่ึงเป็นไปตามที่มาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซ่ึงสินค้า
จากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 บัญญัติให้กระท าได้ 



- 6 - 
 

ข้อ 8  การแจ้งข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นพื้นฐานในการวินิจฉัยชั้นที่สุดเกี่ยวกับการพิจารณา             
ตอบโต้การทุ่มตลาด  

  เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 กรมการค้าต่างประเทศได้จัดส่งรายละเอียดข้อมูลและข้อเท็จจริง             
ที่ใช้เป็นพ้ืนฐานในการวินิจฉัยช้ันที่สุดเกี่ยวกับการพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดที่คณะกรรมการ พิจารณา             
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนได้มีค าวินิจฉัยเห็นชอบไปยังผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือให้โอกาสยื่นข้อโต้แย้ง                  
โดยกรมการค้าต่างประเทศได้จัดการประชุมผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสีย
แถลงการณ์ด้วยวาจาเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 สรุปประเด็นได้ ดังน้ี  

8.1   ประเด็นเดิมเกี่ยวกับการเปิดไต่สวน 
สมาคมผู้ใช้สินค้าที่ถูกพิจารณามีประเด็นข้อโต้แย้ง ซ่ึงเป็นประเด็นเดียวกับความเห็นและข้อ

โต้แย้งของผู้มีส่วนได้เสียตามข้อ 7 ในช่วงที่ด าเนินการไต่สวน ได้แก่ (1) ช่วงเวลาของข้อมูลที่น ามาค านวณ           
การทุ่มตลาดกับช่วงเวลาการเปิดการไต่สวนมีระยะเวลาห่างกันท าให้ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน (2) ไม่มีเอกสารเกี่ยวกับ
ราคาส่งออกหรือเอกสารอ่ืนสนับสนุนส าหรับการค านวณราคาส่งออก (3) ในการพิจารณาส่วนเหล่ือมการทุ่มตลาด           
มีการเปรียบเทียบที่ไม่เป็นธรรม (4) ปริมาณการน าเข้าสินค้าที่ถูกพิจารณาจากสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์                   
น้อยกว่าร้อยละ 3 ของปริมาณการน าเข้ารวม (5) ข้อมูลผลกระทบจากการน าเข้าสินค้าที่ถูกพิจารณาที่มีต่อ
อุตสาหกรรมภายในตามค าขอไม่ได้เกิดจากการวิเคราะห์ปัจจัยความเสียหายที่ครบถ้วนทุกปัจจัย (6) มีการปกปิด
ข้อมูลมากเกินไป 

ข้อชี้แจง ค าขอให้เปิดการไต่สวนมีรายละเอียดและพยานหลักฐานครบถ้วนและถูกต้อง
แล้วตามมาตรา 34 วรรคสอง ซ่ึงคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนวินิจฉัยแล้วว่าค าขอ
ดังกล่าวมีมูลเกี่ยวกับการทุ่มตลาดและความเสียหายตามมาตรา 37 วรรคหน่ึง ส่วนการปกปิดข้อมูลเป็นไปตาม  
ที่มาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน ซ่ึงสินค้าจากต่างประเทศ                  
พ.ศ. 2542 ก าหนด 

8.2  ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการค านวณหาส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด  
 มีข้อโต้แย้งของผู้ผลิตจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ผู้ผลิตจากสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ 

และส่วนงานมาตรการเยียวยาทางการค้า กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ดังน้ี 
8.2.1 ไม่เห็นด้วยกับการน าดอกเบี้ยจ่ายมารวมเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนทางการเงิน 

เน่ืองจากเป็นดอกเบี้ยส าหรับการจัดต้ังโรงงาน การเร่ิมตนการผลิตและการทดลองเคร่ืองจักร ซ่ึงเป็นโครงการเกี่ยวกับ
การผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนของบริษัท จึงขอให้ค านวณส่วนเหล่ือมการทุ่มตลาดโดยไม่รวมดอกเบี้ยจ่ายดังกล่าว  

ข้อชี้แจง จากข้อมูลที่ได้รับตามแบบสอบถาม บริษัทมีก าลังการผลิตสินค้าเหล็กแผ่น              
รีดร้อนคงที่ต้ังแต่ปี 2560 ถึงปี 2564 โดยระบุว่าไม่มีแผนในอนาคตอันใกล้ที่จะขยายโรงงานเพ่ือเร่ิมต้น          
การผลิตหรือขยายก าลังการผลิตสินค้าที่ถูกพิจารณา ท าให้ไม่อาจสรุปได้ว่าโครงการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับสินค้า
ที่ถูกพิจารณา จึงไม่อาจพิจารณาได้ว่าเป็นกรณีที่ต้องปรับต้นทุนการผลิตให้เหมาะสมเกี่ยวกับรายการที่เกิดขึ้น     
ไม่บ่อยคร้ัง ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการผลิตในปัจจุบันหรือในอนาคต หรือเป็นต้นทุนในช่วงระยะเวลาการไต่สวน 
ที่ได้รับผลกระทบจากการเร่ิมต้นการผลิต ตามข้อ 1 วรรคสอง ของกฎกระทรวง (พ.ศ.2543) ออกตามความ 
ในพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซ่ึงสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ.2542  

8.2.2 ขอให้พิจารณาการขายต่ ากว่าทุนเป็นราคาในทางการค้าปกติ เน่ืองจากการด าเนิน
ธุรกิจของอุตสาหกรรมเหล็กไม่ได้มีก าไรเสมอไป ซ่ึงไม่ว่าจะเป็นบริษัทหรือกลุ่มบริษั ทของผู้ยื่นค าขอ                      
หรือบริษัทที่เป็นอุตสาหกรรมเหล็กรายใหญ่ของโลกต่างกป็ระสบภาวะขาดทุนเช่นกัน 
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ข้อชี้แจง การพิจารณาหามูลค่าปกติจากราคาในทางการค้าปกติเป็นไปตามที่มาตรา 15 
แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซ่ึงสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ.2542 ก าหนด                           

8.2.3 ขอให้พิจารณาเปรียบเทียบการค้า ณ ระดับเดียวกัน ส าหรับการค านวณมูลค่าปกติ
ขึ้นใหม ่เพ่ือให้อยู่ในระดับการค้าเดียวกับราคาส่งออก  

ข้อชี้แจง ใช้ข้อมูลที่บริษัทแจ้งตามแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นข้อมูล ณ ขั้นตอนทางการค้าเดียวกัน
หรือในช่วงระยะเวลาเดียวกัน  

8.2.4 สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ไม่มีการส่งออกสินค้าที่ถูกพิจารณามายังไทยในช่วง
ระยะเวลาการไต่สวน  

ข้อชี้แจง การพิจารณาไต่สวนจะใช้ข้อมูลและพยานหลักฐานการน าเข้าสินค้าที่ถูกพิจารณา 
โดยอ้างอิงจากข้อมูลสถิติของกรมศุลกากรของไทย ซ่ึงพบว่าในช่วงระยะเวลาการไต่สวนไทยมีการน าเข้าสินค้า                
ที่ถูกพิจารณาจากสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ซ่ึงสอดคล้องกับเอกสารหลักฐานการส่งออกของบริษัทที่แจ้ง             
ตามแบบสอบถาม  

8.2.5 การค านวณก าไรและใช้อัตราแลกเปล่ียนผิดพลาด 
ข้อชี้แจง การค านวณอัตราก าไรมีความถูกต้อง และมีการปรับอัตราแลกเปล่ียนเพ่ือให้

สอดคล้องกับข้อมูลตามเอกสารฉบับปรับปรุงของบริษัทแล้ว  
8.2.6 การค านวณมูลค่าปกติสูงเกินความเป็นจริง  
ข้อชี้แจง การค านวณหามูลค่าปกติค านวณจากข้อมูลข้อเท็จจริงที่ ได้ รับจากบริษัท           

ซ่ึงเป็นไปตามที่มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซ่ึงสินค้าจากต่างประเทศ 
พ.ศ. 2542 ก าหนด  

8.3  ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเสียหาย 
8.3.1 ข้อโต้แย้งของผู้ผลิตจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และส่วนงานมาตรการ

เยียวยาทางการค้า กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ 
(1) สินค้าที่น าเข้าจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหาย

ต่ออุตสาหกรรมภายใน การที่ปริมาณสินค้าคงคลังของอุตสาหกรรมภายในลดลงเป็นผลอันเน่ืองมาจากอุปสงค์
ภายในประเทศลดลง ประกอบกับอุตสาหกรรมภายในลดปริมาณการผลิตในช่วงที่สินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อน                  
ในตลาดโลกมีราคาลดลง  

 ข้อชี้แจง อุตสาหกรรมภายในมีปริมาณสินค้าคงคลังลดลงเน่ืองจากราคา               
ของสินค้าชนิดเดียวกันในตลาดโลกลดลง ท าให้ความต้องการน าเข้าสินค้าดังกล่าวเพ่ิมสูงขึ้น ในขณะที่ความ
ต้องการใช้ภายในประเทศลดลง อุตสาหกรรมภายในจึงมีปริมาณการขายและปริมาณการผลิตลดลงและเป็นผลให้
ปริมาณสินค้าคงคลังลดลง ซ่ึงสอดคล้องกับข้อมูลส่วนแบ่งตลาดของอุตสาหกรรมภายในที่ลดลงจากการแย่งตลาด
ของสินค้าน าเข้าจากประเทศที่ถูกกล่าวหา 

(2) อุตสาหกรรมภายในมีสัดส่วนการใช้ก าลังการผลิตต่ าท าให้ เกิดต้นทุน                
ส่วนสูญเสียที่สูงมาก ซ่ึงการลงทุนที่มากเกินไปและการบริหารที่ผิดพลาดเป็นปัจจัยที่ท าให้อุตสาหกรรมภายใน              
มีผลประกอบการขาดทุน  

 ข้อชี้แจง ในช่วงปี 2560 ถึงช่วงระยะเวลาการไต่สวน ต้นทุนส่วนสูญเสีย
สูงสุดคิดเป็นร้อยละ 2.29 ของต้นทุนรวม ในขณะที่สินค้าที่ถูกพิจารณาเข้ามาแย่งตลาดและกดราคาจนเป็นผล
ให้อุตสาหกรรมภายในมีผลประกอบการขาดทุน 
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(3) ราคาขายของอุตสาหกรรมภายในมีความสัมพันธ์อย่างมากกับราคาขาย
เหล็กแผ่นรีดร้อนในตลาดโลก ความเสียหายของอุตสาหกรรมภายในจึงเป็นผลโดยตรงจากการลดลงของราคา
เหล็กแผ่นรีดร้อนในตลาดโลก ดังน้ัน การน าเข้าสินค้าที่ถูกพิจารณาจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม               
และสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์จึงมีความสัมพันธ์กับผลประกอบการของอุตสาหกรรมภายในระดับที่ต่ ามาก 

 ข้อชี้แจง แม้ราคาสินค้าดังกล่าวในตลาดโลกหรือราคาน าเข้าจากประเทศอ่ืน ๆ 
จะมีการปรับเพ่ิมสูงขึ้น แต่ราคาของสินค้าน าเข้าจากประเทศที่ถูกกล่าวหายังต่ ากว่าราคาสินค้าของประเทศอ่ืน                   
โดยเปรียบเทียบท าให้ปริมาณการน าเข้าสินค้าจากประเทศที่ถูกกล่าวหาเพ่ิมขึ้นและแย่งส่วนแบ่งตลาดของ
อุตสาหกรรมภายใน แสดงให้เห็นว่าปริมาณและราคาของสินค้าน าเข้าจากประเทศที่ถูกกล่าวหามีความสัมพันธ์
กับความเสียหายของอุตสาหกรรมภายใน 

(4) ขอให้พิจารณาความเสียหายที่เกิดจากปัจจัยอ่ืน ๆ เน่ืองจากความเสียหาย
ของอุตสาหกรรมภายในเกิดจากการน าเข้าสินค้าชนิดเดียวกันจากประเทศอ่ืนๆ และเกิดจากความต้องการใช้
สินค้าภายในประเทศที่ลดลง ซ่ึงเป็นเหตุผลหลักที่ท าให้ปริมาณการขายของอุตสาหกรรมภายในลดลง                  
อีกทั้งภาวะการขาดทุนเกิดขึ้นกับผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนทั่วโลกไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับอุตสาหกรรมภายในเท่าน้ัน 

ข้อชี้แจง ปริมาณน าเข้าสินค้าชนิดเดียวกันจากประเทศอ่ืน ๆ มีสัดส่วนลดลง
จากการแย่งตลาดของสินค้าจากประเทศที่ถูกกล่าวหา แม้ความต้องการใช้ภายในประเทศและปริมาณการขาย
ของอุตสาหกรรมภายในจะลดลง แต่ปริมาณการน าเข้าสินค้าที่ถูกพิจารณาจากประเทศที่ถูกกล่าวหา                   
เพ่ิมสูงขึ้นมากและมีการกดราคาจนเป็นผลให้ อุตสาหกรรมภายในต้องขายสินค้าในราคาต่ ากว่าทุน                        
จึงสรุปได้ว่า สินค้าที่ถูกพิจารณาจากประเทศท่ีถูกกล่าวหามีการทุ่มตลาด และการทุ่มตลาดดังกล่าวก่อให้เกิด
ความเสียหายอย่างส าคัญแก่อุตสาหกรรมภายใน 

8.3.2  ความคิดเห็นของอุตสาหกรรมภายใน 
     ผลประกอบการของอุตสาหกรรมภายในที่ดีขึ้นในปี 2564 เป็นเพียงผล               
ประกอบการระยะส้ันเท่าน้ัน โดยอุตสาหกรรมภายในได้มีการส่ังซ้ือวัตถุดิบล่วงหน้าก่อนที่ราคาสินค้าในตลาดโลก 
จะปรับเพ่ิมสูงขึ้นจึงไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการปรับราคาขึ้นของสินค้า จึงเห็นว่าการน าเข้าสินค้า               
ที่ถูกพิจารณาสร้างความเสียหายให้กับอุตสาหกรรมภายใน และหากไม่ใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด               
อุตสาหกรรมภายในจะได้รับผลกระทบทั้งในด้านราคาและผลประกอบการตามข้อมูลในช่วงระยะเวลาการไต่สวน 

 ข้อชี้แจง พบว่าสินค้าที่ถูกพิจารณาจากประเทศที่ถูกกล่าวหามีการกดราคา  
ตัดราคา และยับยั้งการขึ้นราคา ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าปริมาณและราคาของสินค้าดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับความ
เสียหายของอุตสาหกรรมภายใน 

8.4  ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์สาธารณะ 
8.4.1  ข้อโต้แย้งของผู้ผลิตจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสมาคมผู้น าเข้า

ที่เป็นผู้ใช้สินค้าที่ถูกพิจารณา  
(1) การใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดกับสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนจาก

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ตัดทางเลือกในการน าเข้าของผู้ผลิตสินค้าต่อเน่ือง 
โดยเป็นการจ ากัดทางเลือกในการจัดหาวัตถุดิบและท าให้เกิดการผูกขาดของอุตสาหกรรมภายใน ซ่ึงจะส่งผล
กระทบต่อผู้ใช้สินค้าปลายน้ าและผู้บริโภคขั้นสุดท้าย รวมทั้งส่งผลให้สินค้าขาดแคลนไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ 

ข้อชี้แจง อุตสาหกรรมเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศไทยมี ผู้ผลิตหลายราย                  
ผู้ใช้สามารถเลือกซ้ือสินค้าจากผู้ผลิตรายใดก็ได้ ทั้งน้ี กรมการค้าต่างประเทศได้ด าเนินการไต่สวนโดยค านึงถึง
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ประโยชน์ของอุตสาหกรรมภายใน ผู้บริโภค และประโยชน์สาธารณะประกอบกัน ตามมาตรา 7                            
แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซ่ึงสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 

(2) การพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีนโยบาย
สนับสนุนการผลิตเหล็กภายในประเทศให้เป็นไปด้วยความถูกต้องโดยมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กต้ังแต่ต้นน้ า             
ไปจนถึงปลายน้ า และไม่มีการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดมากเกินไป   

ข้อชี้แจง จากข้อมูลขีดความสามารถในการผลิตและส่งออกของผู้ผลิตจาก
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจนช้ีให้เห็นความเป็นไปได้ที่จะมีการระบายสินค้าที่ถูก
พิจารณามายังไทยหากไม่มีการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด  

8.4.2 ความคิดเห็นของอุตสาหกรรมภายใน 
     ในช่วงปี 2564 อุตสาหกรรมภายในมีส่วนส าคัญในการลดผลกระทบจาก        
การเพ่ิมขึ้นของราคาสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนภายในประเทศในช่วงที่ราคาของสินค้าดังกล่าวในตลาดโลกปรับตัว
เพ่ิมสูงขึ้น โดยได้พยายามเพ่ิมปริมาณการผลิตเพ่ือบรรเทาผลกระทบจากการขาดแคลนสินค้าจากต่างประเทศ 

 ข้อชี้แจง เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและ               
การอุดหนุนซ่ึงสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 เป็นไปเพ่ือปกป้องอุตสาหกรรมภายในที่ได้รับผลกระทบ
จากการค้าที่ไม่เป็นธรรมให้สามารถแข่งขันกับสินค้าที่ถูกพิจารณาในราคาท่ีเป็นธรรมได้  

8.5 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตของการไต่สวน  
ผู้ผลิตจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามขอให้ระบุขอบเขตของสินค้าที่ถูกพิจารณา            

ในค าอธิบายสินค้าโดยไม่รวมถึงสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนชนิดที่ผ่านการกัดล้างผิว              
และเคลือบน้ ามัน (pickled and oiled) และเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนส าหรับการน าไป              
รีดเย็นต่อ (For cold rolling)         

ข้อชี้แจง สินค้าที่ถูกพิจารณามีการระบุข้อมูลรหัสสถิติไว้ด้วยทุกคร้ัง ซ่ึงสินค้าทั้งสอง
รายการดังกล่าวไม่ได้อยู่ภายใต้รหัสสถิติที่ก าหนด 

8.6   ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความต้องการใช้ภายในประเทศ  
มีข้อโต้แย้งของสมาคมผู้น าเข้าซ่ึงเป็นผู้ใช้สินค้าที่ถูกพิจารณาว่าการใช้มาตรการ              

ตอบโต้การทุ่มตลาดจะท าให้เกิดภาวะการขาดแคลนสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนอย่างหนัก เน่ืองจาก (1) อุตสาหกรรม
ภายในทั้ง 4 ราย ไม่ได้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนชนิดเดียวกันทั้งหมด แต่ผลิตสินค้าที่
มีความแตกต่างหลากหลายเพ่ือตอบสนองความต้องการใช้ของผู้ใ ช้สินค้าที่แตกต่างกัน (2) ผู้ผลิตเหล็ก
ภายในประเทศส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมเหล็กปลายน้ าที่ต้องน าเข้าเหล็กแท่งมารีดร้อนเป็นเหล็กแผ่น                
(3) การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้ผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ของโลกลดก าลังการผลิต 
     ข้อชี้แจง ผู้ผลิตภายในประเทศมีความสามารถในการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วน 
และไม่เป็นม้วนได้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ และแม้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส             
โคโรนา 2019 จะส่งผลให้อุปสงค์และอุปทานของสินค้าเหล็กประเภทต่าง ๆ ชะลอตัวลง แต่หากมีการใช้
มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดเท่าที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุตสาหกรรมภายในแล้ว เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคดังกล่าวคล่ีคลายลง และอุตสาหกรรมสินค้าเหล็กฟ้ืนตัว ผู้ผลิตเหล็กทั่วโลกก็จะสามารถด าเนินการ             
ผลิตได้ตามปกติ  

8.7 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  
มีข้อโต้แย้งของผู้ผลิตจากสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ และส่วนงานมาตรการเยียวยา                   

ทางการค้า กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ดังน้ี 
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8.7.1 ไม่มีการตรวจสอบความเป็นจริงของข้อมูลของผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐ
อาหรับอียิปต์ 
     ข้อชี้แจง ตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน   
ซ่ึงสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 ก าหนดให้การพิจารณาด าเนินการเพื่อให้มีการตรวจสอบความเป็นจริง    
ของข้อกล่าวอ้างหรือพยานหลักฐานอันเกี่ยวกับการพิจารณาเป็นอ านาจดุลพินิจของกรมการค้าต่างประเทศ                 
หรือคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน แล้วแต่กรณี ซ่ึงกรณีน้ีกรมการค้าต่างประเทศได้รับ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกสินค้าที่ถูกพิจารณาครบถ้วนแล้ว จึงเห็นว่าไม่มีความจ าเป็นต้องตรวจสอบ
ข้อเทจ็จริงของข้อมูล  

8.7.2 การตรวจสอบข้อมูลของอุตสาหกรรมภายในผ่านการประชุมในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ไม่น่าเช่ือถือ เน่ืองจากการวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบข้อมูลบางประเภทจ าเป็นต้องด าเนินการด้วย
ความเข้มงวด ซ่ึงการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่เพียงพอที่จะตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
     ข้อชี้แจง ในการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือตรวจสอบข้อมูลของอุตสาหกรรม
ภายในน้ัน กรมการค้าต่างประเทศได้ด าเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานของอุตสาหกรรมภายในด้วยความ
ครบถ้วนและรอบคอบ โดยได้มีการตรวจสอบระบบการบันทึกบัญชีของอุตสาหกรรมภายในเพ่ือพิจารณา
ผลกระทบจากการน าเข้าสินค้าที่ถูกพิจารณาที่มีต่ออุตสาหกรรมภายใน ซ่ึงพบว่าข้อมูลที่ได้รับตามแบบสอบถาม 
มีความน่าเช่ือถืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

ข้อ 9 การวินิจฉัยชั้นที่สุดเกี่ยวกับการพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาด 
กรมการค้าต่างประเทศได้น าข้อมูลที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ผลการตรวจสอบข้อมูล              

ที่เกี่ยวข้อง และข้อโต้แย้งต่อร่างผลการไต่สวนช้ันที่สุด มาจัดท ารายงานผลการไต่สวนช้ันที่สุดเสนอต่อ
คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เพ่ือพิจารณาวิ นิจฉัยตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด                              
ตามพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซ่ึงสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียปฏิเสธที่จะน าพยานหลักฐานมาแสดง ไม่น าพยานหลักฐานมาแสดงภายในเวลาที่ก าหนด 
หรือไม่ให้ความร่วมมือเพ่ือให้ได้มาซ่ึงพยานหลักฐาน หรือขัดขวางกระบวนการพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาด              
การพิจารณาไต่สวนจะรับฟังเพียงข้อเท็จจริงเท่าที่มีอยู่หรืออาจรับฟังไปในทางที่ไม่เป็ นคุณแก่ผู้น้ันก็ได้                              
ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซ่ึงสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 
ซ่ึงคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนพิจารณาแล้วมีค าวินิจฉัยช้ันที่สุด เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน  
2564 โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

9.1  การพิจารณาการทุ่มตลาด  
     การพิจารณาส่วนเหล่ือมการทุ่มตลาดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดตามมาตรา 18     
แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซ่ึงสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542                      
โดยสรุปผลการค านวณมูลค่าปกติและราคาส่งออกเพ่ือ พิจารณาส่วนเหล่ือมการทุ่มตลาดของสินค้า                      
ที่ถูกพิจารณาได้ ดังน้ี 

9.1.1  ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
(1) Formosa Ha Tinh Steel Corporation  

1) มูลค่าปกติ 
ค านวณจากข้อมูลต้นทุนการผลิตของสินค้ารวมกับค่าใช้จ่ายในการจัดการ 

การขาย ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ และอัตราก าไรที่เหมาะสม ซ่ึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติ
การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซ่ึงสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 ก าหนด 



- 11 - 
 

2) ราคาส่งออก 
ค านวณราคาส่งออกของสินค้าที่ถูกพิจารณาตามข้อมูลที่ ไ ด้ รับ                 

ตามแบบสอบถาม โดยใช้วิธีถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก แล้วทอนเป็นราคา ณ ระดับหน้าโรงงาน ซ่ึงเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ทีม่าตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซ่ึงสินค้าจากต่างประเทศ 
พ.ศ. 2542 ก าหนด 

3) ส่วนเหล่ือมการทุ่มตลาด 
ค านวณโดยเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าปกติตาม 1) กับราคาส่งออก     

ตาม 2) ณ ขั้นตอนทางการค้าเดียวกันหรือในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซ่ึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 18 
แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซ่ึงสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542                       
โดยพบส่วนเหล่ือมการทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 24.38 ของราคา ซี ไอ เอฟ  

(2) ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกรายอ่ืนจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
กรณีของผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกรายอ่ืนที่ไม่ให้ความร่วมมือในกระบวนการไต่สวน                     

การค านวณส่วนเหล่ือมการทุ่มตลาดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 18 ประกอบมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติ               
การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซ่ึงสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 

1) มูลค่าปกติ 
ค านวณโดยใช้มูลค่าปกติของผู้มี ส่วนได้เสียที่ ให้ความร่วมมือใน

กระบวนการไต่สวน ซ่ึงเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน ซ่ึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติ
การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซ่ึงสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542  

2) ราคาส่งออก 
ค านวณโดยใช้ราคาส่งออกของผู้มี ส่วนได้เสียที่ ให้ความร่วมมือใน

กระบวนการไต่สวน ซ่ึงเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน ตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซ่ึงสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542  

3) ส่วนเหล่ือมการทุ่มตลาด 
ค านวณโดยเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าปกติตาม 1) กับราคาส่งออก           

ตาม 2) ณ ขั้นตอนทางการค้าเดียวกันหรือในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซ่ึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 18 
แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซ่ึงสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542           
โดยพบส่วนเหล่ือมการทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 42.34 ของราคา ซี ไอ เอฟ 

9.1.2  ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ 
(1) Al Ezz Dekheila Steel Company – Alexandria, SAE  

1) มูลค่าปกติ 
ค านวณจากราคาขายของสินค้าที่ถูกพิจารณาที่ขายในสาธารณรัฐ

อาหรับอียิปต์และจากข้อมูลต้นทุนการผลิตของสินค้ารวมกับค่าใช้จ่ายในการจัดการ การขาย ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ              
และอัตราก าไรที่เหมาะสม ซ่ึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้                    
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซ่ึงสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542  

2) ราคาส่งออก 
 ค านวณจากราคาส่งออกของสินค้าที่ถูกพิจารณาตามข้อมูลที่ ได้รับ                 

ตามแบบสอบถาม โดยใช้วิธีถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก แล้วทอนเป็นราคา ณ ระดับหน้าโรงงาน ซ่ึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์
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ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซ่ึงสินค้าจากต่างประเทศ                 
พ.ศ. 2542  

3) ส่วนเหล่ือมการทุ่มตลาด 
   ค านวณโดยเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าปกติตาม 1) กับราคาส่งออก     

ตาม 2) ณ ขั้นตอนทางการค้าเดียวกันหรือในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซ่ึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 18 
แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซ่ึงสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542                       
โดยพบส่วนเหล่ือมการทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 5.58 ของราคา ซี ไอ เอฟ 

(2) ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกรายอ่ืนจากสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ 
 กรณีของผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกรายอ่ืนที่ไม่ให้ความร่วมมือในกระบวนการไต่สวน                     
การค านวณส่วนเหล่ือมการทุ่มตลาดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 18 ประกอบมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติ               
การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซ่ึงสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 

1) มูลค่าปกติ 
   ค านวณโดยใช้มู ล ค่ าปกติของ ผู้มี ส่ วนได้ เ สี ยที่ ให้ ความ ร่วมมื อ                        
ในกระบวนการไต่สวน ซ่ึงเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน ซ่ึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติ
การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซ่ึงสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542  

2) ราคาส่งออก 
   ค านวณโดยใช้ราคาส่งออกของผู้มี ส่วนได้ เสียที่ ให้ ความร่วมมือ                         
ในกระบวนการไต่สวน ซ่ึงเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน ซ่ึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติ
การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซ่ึงสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542  

3) ส่วนเหล่ือมการทุ่มตลาด 
ค านวณโดยเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าปกติตาม 1) กับราคาส่งออก           

ตาม 2) ณ ขั้นตอนทางการค้าเดียวกันหรือในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซ่ึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 18 
แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซ่ึงสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542           
โดยพบส่วนเหล่ือมการทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 6.57 ของราคา ซี ไอ เอฟ 

9.2  การพิจารณาความเสียหายอย่างส าคัญที่เกิดแก่อุตสาหกรรมภายใน   
     การพิจารณาความเสียหายที่เกิดแก่อุตสาหกรรมภายในเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
ตามมาตรา 19 มาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซ่ึงสินค้าจาก
ต่างประเทศ พ.ศ. 2542 โดยพบว่ามีความเสียหายอย่างส าคัญที่เกิดแก่อุตสาหกรรมภายในตามมาตรา 19 (1) 
โดยมีพยานหลักฐานโดยตรงสนับสนุนเกี่ยวกับปริมาณของสินค้าทุ่มตลาดและผลของการทุ่มตลาดที่มีต่อราคา
ของสินค้าชนิดเดียวกันในตลาดภายในประเทศ และผลกระทบของการทุ่มตลาดที่มีต่ออุตสาหกรรมภายใน ดังน้ี 

9.2.1 ปริมาณของสินค้าทุ่มตลาดและผลของการทุ่มตลาดที่มีต่อราคาของสินค้า   
ชนิดเดียวกันในตลาดภายในประเทศ 

(1) ปริมาณของสินค้าทุ่มตลาด 
ปริมาณการน าเข้าสินค้าทุ่มตลาดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม              

และสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์มายังประเทศไทยมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญในปี 2562 และในช่วง
ระยะเวลาการไต่สวน โดยในช่วงระยะเวลาการไต่สวนมีสัดส่วนการน าเข้า คิดเป็นร้อยละ 20 ของปริมาณ            
การน าเข้าทั้งหมด ซ่ึงปริมาณของสินค้าน าเข้าที่ทุ่มตลาดจากแต่ละประเทศเกินกว่าร้อยละสามของสินค้า
น าเข้าชนิดเดียวกันในประเทศ และปริมาณการน าเข้าสินค้าที่ทุ่มตลาดจากแต่ละประเทศดังกล่าวรวมกันเกิน
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กว่าร้อยละเจ็ดของปริมาณการน าเข้าทั้งหมดของสินค้าชนิดเดียวกันในประเทศ จึงไม่อาจถือเป็นกรณีความ
เสียหายมีเพียงเล็กน้อยอันเป็นเหตุแห่งการยุติการไต่สวนตามที่กฎกระทรวง เร่ือง ก าหนดเกณฑ์ในการยุติ             
การพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน พ.ศ. 2545 ก าหนด  

(2) ผลของการทุ่มตลาดที่มีต่อราคาของสินค้าชนิดเดียวกันในตลาดภายในประเทศ 
ในการพิจารณาผลกระทบด้านราคา จากการเปรียบเทียบราคาขายของสินค้า            

ที่ถูกพิจารณาจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์กับราคาขายของสินค้าชนิด
เดียวกันของอุตสาหกรรมภายใน ณ ขั้นตอนทางการค้าเดียวกันหรือในช่วงระยะเวลาเดียวกัน พบว่าสินค้าทุ่มตลาด
จากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ มีการตัดราคา กดราคา และยับยั้งการขึ้นราคา 
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อราคาขายของสินค้าชนิดเดียวกันของอุตสาหกรรมภายใน 

9.2.2  ผลกระทบของการทุ่มตลาดที่มีต่ออุตสาหกรรมภายใน 
(1) ยอดจ าหน่าย ปริมาณการขาย และราคาขาย ในประเทศ 

ยอดจ าหน่ายและปริมาณการขายของอุตสาหกรรมภายในลดลง                   
อย่างมีนัยส าคัญในปี 2562 และในช่วงระยะเวลาการไต่สวน ส่วนราคาขายในประเทศของอุตสาหกรรม
ภายในมีความผันผวน โดยราคาขายมีแนวโน้มลดลงอย่างมากในช่วงระยะเวลาการไต่สวน 

(2) ก าไร/ขาดทุน 
ต้ังแต่ปี 2560 อุตสาหกรรมภายในประสบภาวะขาดทุนจากการขาย                  

สินค้าชนิดเดียวกันภายในประเทศมาโดยตลอด โดยประสบภาวะขาดทุนสูงสุดในช่วงระยะเวลาการไต่สวน 
(3) ก าลังการผลิตและอัตราการใช้ก าลังการผลิต 

อุตสาหกรรมภายในมีก าลังการผลิตคงที่ และมีอัตราการใช้ก าลังการผลิตลดลง
ซ่ึงสอดคล้องกับปริมาณการขาย และปริมาณการผลิตที่ลดลงอย่างมีนัยส าคัญในปี 2562 และในช่วง
ระยะเวลาการไต่สวน 

(4) ผลผลิต  
 อุตสาหกรรมภายในมีผลผลิตลดลงในปี 2562 และในช่วงระยะเวลาการไต่สวน 

ซ่ึงสอดคล้องกับปริมาณการขายที่ลดลง 
(5) ผลิตภาพ 

ความสามารถในการใช้ปัจจัยการผลิตของอุตสาหกรรมภายในอยู่ในระดับ
ที่มีประสิทธิภาพค่อนข้างสูง และอุตสาหกรรมภายในมีผลิตภาพคงที่ 

(6) ปริมาณความต้องการใช้ภายในประเทศและส่วนแบ่งตลาด 
ปริมาณความต้องการใช้ภายในประเทศมีแนวโน้มลดลง อุตสาหกรรม

ภายในมีส่วนแบ่งตลาดต่ าที่สุดในปี 2562 และเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยในช่วงระยะเวลาการไต่สวนแต่ยังต่ ากว่า                   
ในปี 2561 มาก โดยในภาวะที่ปริมาณความต้องการใช้ในประเทศลดลงดังกล่าว พบว่าส่วนแบ่งตลาด                
ของประเทศที่ถูกกล่าวหากลับเพ่ิมมากขึ้นจนแย่งส่วนแบ่งตลาดของอุตสาหกรรมภายใน 

(7) ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROA)  
ผลตอบแทนจากการลงทุนของอุตสาหกรรมภายในมีแนวโน้มติดลบ          

อย่างต่อเน่ือง 
(8) กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน 

กระแสเงินสดจากการด าเนินงานของอุตสาหกรรมภายในมีแนวโน้มลดลง
อย่างมากในปี 2562 และกลับมาเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยในช่วงระยะเวลาการไต่สวน 
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(9) สินค้าคงคลัง 
สินค้าคงคลังมีแนวโน้มลดลงอย่างมากในปี 2562 และในช่วงระยะเวลา

การไต่สวน ซ่ึงสอดคล้องกับปริมาณการผลิตและปริมาณการขายที่ลดลง 
(10)   การจ้างงาน 

จ านวนแรงงานและการจ้างงานของอุตสาหกรรมภายในมีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึนเล็กน้อย  

(11)   ค่าจ้างแรงงาน 
ค่ าจ้ างแรงงานมี แนวโน้มเ พ่ิ ม สู งขึ้ นตามการจ้ างงานที่ เ พ่ิ มขึ้ น                            

และลดลงเล็กน้อยในช่วงระยะเวลาการไต่สวน  
(12)   อัตราการเจริญเติบโตของกิจการ 

อุตสาหกรรมภายในมีปริมาณการขายลดลงต้ังแต่ปี  2562 ส่งผลให้             
ไม่สามารถเพ่ิมอัตราการเจริญเติบโตให้สูงขึ้นได้ เน่ืองจากถูกสินค้าทุ่มตลาดแย่งตลาดอย่างต่อเน่ือง 

(13)   ความสามารถในการระดมทุนหรือลงทุน 
สินทรัพย์และหน้ีสินของอุตสาหกรรมภายในมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง                 

ส่วนของผู้ถือหุ้นมีแนวโน้มติดลบอย่างต่อเน่ืองแม้จะติดลบลดลง แต่เป็นผลจากการปรับโครงสร้างหน้ีและ                 
การแปลงหน้ีเป็นทุนโดยไม่ได้เกิดจากผลก าไรจากการประกอบการ ส่งผลให้อุตสาหกรรมภายในยังคงขาด
ความสามารถในการเพ่ิมทุนหรือลงทุน 

(14)   ผลกระทบต่อราคาสินค้าในประเทศ 
ปริมาณน าเข้าสินค้าทุ่มตลาดเพ่ิมสูงขึ้นและมีราคาต่ า ส่งผลกระทบให้

อุตสาหกรรมภายในต้องปรับลดราคาขายสินค้าชนิดเดียวกันให้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับราคาน าเข้าของสินค้า
ทุ่มตลาดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ 

(15)   ความมากน้อยของส่วนเหล่ือมการทุ่มตลาด 
พบส่วนเหล่ือมการทุ่มตลาดจากการน าเข้าสินค้าทุ่มตลาดจากสาธารณรัฐ

สังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ในอัตราร้อยละ 5.58 ถึงร้อยละ 42.34 ของราคา ซี ไอ เอฟ 
9.3 การพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างสินค้าทุ่มตลาดกับความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายใน 
  ในการพิจารณาความเสียหายตามมาตรา 19 (1) มีการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างสินค้า               

ทุ่มตลาดกับความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายในตามหลักเกณฑ์ที่มาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้   
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซ่ึงสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 ก าหนด โดยพบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่าง
สินค้าทุ่มตลาดกับความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายใน ดังน้ี 

9.3.1 ปัจจัยอ่ืนทีอ่าจก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุตสาหกรรมภายใน 
(1) ปริมาณการน าเข้าสินค้าชนิดเดียวกันจากประเทศอ่ืน ๆ  

ปริมาณการน าเข้าสินค้าชนิดเดียวกันจากประเทศอ่ืน ๆ ในช่วงเวลาเดียวกัน          
ลดลงทั้งปริมาณและสัดส่วนการน าเข้า จึงไม่ใช่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสียหาย  

(2) ราคาน าเข้าของสินค้าชนิดเดียวกันที่น าเข้าจากประเทศอ่ืน ๆ    
ราคาน าเข้าของสินค้าชนิดเดียวกันที่น าเข้าจากประเทศอ่ืน ๆ มีราคาเฉล่ียสูงกว่า

สินค้าทุ่มตลาดจากประเทศท่ีถูกกล่าวหา จึงไม่ใช่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสียหาย 
(3) ประสิทธิภาพในการส่งออกของอุตสาหกรรมภายใน  
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อุตสาหกรรมภายในม ีการผลิตและจ าหน่ายส ินค้า เหล ็กแผ ่นร ีดร ้อน                
ในประเทศเป็นหลัก โดยมีสัดส่วนการส่งออกสินค้าดังกล่าวตั้งแต่ปี 2560 ถึงช่วงระยะเวลาการไต่สวน               
คิดเป็นร้อยละสูงสุดเพียง 1.82 ของปริมาณการขายสินค้าชนิดเดียวกันทั้งหมด ดังนั้น ความเสียหายของ
อุตสาหกรรมภายในจึงไม่ได้เกิดจากการส่งออก 

(4) การลดลงของอุปสงค์ 
ความต้องการใช้ภายในประเทศในช่วงระยะเวลาการไต่สวนมีแนวโน้มลดลง             

จากช่วงก่อนระยะเวลาการไต่สวนเพียงเล็กน้อย ซึ่งไม่ถึงระดับที่ท าให้เกิดสภาวะตลาดหดตัว ในขณะที่                
การน าเข้าสินค้าทุ่มตลาดจากประเทศที่ถูกกล่าวหามีปริมาณเพิ่มขึ้น ความเสียหายของอุตสาหกรรมภายใน
จึงไม่ได้เกิดจากอุปสงค์ที่ลดลงหรือการหดตัวของตลาด 

(5) การเปล่ียนแปลงรูปแบบการบริโภค  
ในช่วงระยะเวลาการไต่สวน ไม ่ม ีการเปลี ่ยนแปลงรูปแบบการบริโภค                  

โดยพบว่ายังคงมีการบริโภคสินค้าชนิดเดียวกันอยู่ในขณะที่การน าเข้าสินค้าทุ่มตลาดมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น              
จึงไม่ใช่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสียหาย 

(6) การผูกขาดตัดตอนทางการค้า  
อุตสาหกรรมภายในผู้ผลิตสินค้าชนิดเดียวกันภายในประเทศมีหลายราย               

และมีช่องทางจ าหน่ายสินค้าที่หลากหลาย ผู้ซื้อจึงมีทางเลือกในการซื้อสินค้าหลายช่องทางเนื่องจากไม่มี             
การผูกขาดตัดตอนทางการค้าโดยผู้ผลิตรายหน่ึงรายใด จึงไม่ใช่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสียหาย 

(7) การแข่งขันระหว่างผู้ผลิตในต่างประเทศและผู้ผลิตภายในประเทศ 
อุตสาหกรรมภายในและประเทศที ่ถ ูกกล่าวหามีช ่องทางการจ าหน่าย                   

และระดับการจ าหน่ายสินค้าที่ไม่แตกต่างกัน โดยผู้ผลิตสินค้าทุ่มตลาดในต่างประเทศและผู้ผลิตสินค้าชนิด
เดียวกันภายในประเทศยังคงมีการแข่งขันเพื่อขายสินค้าให้กับผู้น าเข้าและผู้ใช้สินค้าได้อย่างอิสระ จึงไม่ใช่
สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสียหาย 

(8) การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและความสามารถในการผลิต 
สินค้าทุ่มตลาดเป็นสินค้าอุตสาหกรรมหนัก การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี              

การผลิตสินค้าดังกล่าวมีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป และกระบวนการผลิตสินค้าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ 
อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมภายในยังคงมีการลงทุนเพิ่มเติมทางด้านเครื่องจักรส าหรับการผลิตเพื่อเพิ่ม            
ขีดความสามารถในการผลิตเพื่อผลิตสินค้าที ่มีความหลากหลายยิ ่งขึ ้น จึงไม่ใช่สาเหตุที ่ก่อให้เกิดความ
เสียหาย 
      (9) ปัจจัยอ่ืน ๆ    

 การลงทุนเปิดกิจการของผู้ผลิตรายใหม่เกิดขึ้นได้ยากเน่ืองจากสินค้าทุ่มตลาด
เป็นสินค้าอุตสาหกรรมหนักซ่ึงต้องใช้เงินในการลงทุนและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสูง และการเปล่ียนแปลง    
ด้านปริมาณ ราคา ความต้องการใช้ภายในประเทศ รวมถึงการแข่งขันของผู้ผลิตทั้งในและต่างประเทศ            
เป็นสภาวะปกติของวงจรการค้าในภาคอุตสาหกรรมทั่วไป จึงไม่อาจถือว่าปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ความเสียหาย 

9.3.2  ความสัมพันธ์ระหว่างสินค้าทุ่มตลาดกับความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายใน 
 จากการพิจารณาความเสียหายข้างต้น พบว่ามีความเสียหายอย่างส าคัญที่เกิดแก่

อุตสาหกรรมภายในตามมาตรา 19 (1) แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน               
ซ่ึงสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 สรุปได้ ดังน้ี 
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 การน าเข้าสินค้าทุ่มตลาดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐ
อาหรับอียิปต์มีปริมาณเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง และพบว่ามีการตัดราคา กดราคา และยับยั้งการขึ้นราคา          
ของสินค้าชนิดเดียวกันภายในประเทศ เน่ืองจากราคาน าเข้าจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐ
อาหรับอียิปต์ลดลงและอยู่ ในระดับที่ ต่ ากว่ าราคาขายสินค้าชนิดเดียวกันของอุต สาหกรรมภายใน                        
ท าให้อุตสาหกรรมภายในต้องปรับลดราคาขายลง และไม่สามารถขึ้นราคาขายให้สอดคล้องกับต้นทุนที่เพ่ิมข้ึนได้ 
นอกจากน้ี เมื่อประเมินผลกระทบของการน าเข้าสินค้าทุ่มตลาดโดยประเมินจากปัจจัยดัชนีทางเศรษฐกิจ               
ที่ส่งผลต่อสภาวะของอุตสาหกรรมภายใน พบว่ามีการลดลงของปริมาณการขาย ส่วนแบ่งตลาด อัตราการใช้
ก าลังการผลิต และผลผลิต ส่งผลให้อุตสาหกรรมภายในซ่ึงมีก าลังการผลิตเพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศ 
กลับต้องประสบสภาวะขาดทุนจากการขายสินค้าชนิดเดียวกันเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยมีอัตราการใช้ก าลัง
การผลิตอยู่ที่ต่ ากว่าร้อยละ 40 เท่าน้ัน ซ่ึงแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการน าเข้าสินค้าทุ่มตลาดจากสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์มีความสัมพันธ์กับความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายใน              
โดยท าให้เกิดการแย่งตลาดกับสินค้าชนิดเดียวกันของอุตสาหกรรมภายใน และท าให้ปริมาณการขาย                
ของอุตสาหกรรมภายในลดลงมากกว่าปริมาณความต้องการใช้ภายในประเทศที่ลดลง ในขณะที่ปริมาณการน าเข้า
สินค้าทุ่มตลาดในช่วงเวลาเดียวกันกลับเพ่ิมสูงขึ้น ซ่ึงส่งผลเชิงลบต่อผลประกอบการของอุตสาหกรรมภายใน
และส่งผลกระทบต่อความสามารถในการระดมทุนและอัตราการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมภายใน 

ทั้งน้ี ในส่วนของปัจจัยอ่ืน ๆ เช่น ปริมาณและราคาของสินค้าน าเข้าที่มิได้ขาย              
ในราคาที่มีการทุ่มตลาด การลดลงของอุปสงค์ การเปล่ียนแปลงรูปแบบการบริโภค การผูกขาดตัดตอน                   
ทางการค้า การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี  ประสิทธิภาพในการส่งออกและความสามารถในการผลิตของ
อุตสาหกรรมภายใน พบว่าไม่ใช่ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุตสาหกรรมภายใน  

 ดังน้ัน เมื่อพิจารณาข้อมูลทั้งหมดแล้ว พบว่ามีความเสียหายอย่างส าคัญที่เกิดแก่
อุตสาหกรรมภายในตามมาตรา 19 (1) โดยมีพยานหลักฐานโดยตรงสนับสนุนเกี่ยวกับ 
    (1) ปริมาณของสินค้าทุ่มตลาดและผลของการทุ่มตลาดที่มีต่อราคาของสินค้าชนิด
เดียวกันในตลาดภายในประเทศ และ 

(2) ผลกระทบของการทุ่มตลาดที่มีต่ออุตสาหกรรมภายใน 

ข้อ 10 ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน 
 คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนได้พิจารณาข้อมูลและพยานหลักฐาน    

ที่ได้รับในกระบวนการไต่สวนการทุ่มตลาดและความเสียหายข้างต้นแล้ว ได้มีค าวินิจฉัยช้ันที่สุดในการประชุม
คร้ังที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ว่ามีการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วน             
และไม่ เป็นม้วนที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์                    
และก่อให้เกิดความเสียหายอย่างส าคัญแก่อุตสาหกรรมภายในตามมาตรา 19 (1) แห่งพระราชบัญญัติการ
ตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซ่ึงสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 จึงมีความจ าเป็นต้อง เรียกเก็บ
อากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์                     

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน
ซ่ึงสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 มาตรา 57 และมาตรา 73 (1) แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาด
และการอุดหนุนซ่ึงสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาด
และการอุดหนุนซ่ึงสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและ
การอุดหนุนจึงได้ออกประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เร่ือง การตอบโต้การทุ่มตลาด
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สินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม                   
และสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ พ.ศ. 2564 ก าหนดให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราเพียงเพ่ือขจัด                
ความเสียหายและไม่เกินส่วนเหล่ือมการทุ่มตลาดส าหรับการน าเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและ 
ไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ เป็นระยะเวลาห้าปี  ดังน้ี 
 10.1 ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการน าเข้า สินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิด              
เป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีความหนา 0.9 ถึง 100 มิลลิเมตร และความกว้าง 100 ถึง 3,200 มิลลิเมตร        
ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ภายใต้พิกัดอัตราศุลกากร 
ประเภทย่อย ตามพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559 และรหัสสถิติ ภายใต้รหัสสถิติ
สินค้าที่แก้ไขปรับปรุงเพ่ิมเติม ฉบับปี พ.ศ. 2560 ตามประกาศกรมศุลกากร ที่ 199/2559 เร่ือง แก้ไขเพ่ิมเติมรหัส
สถิติสินค้า จ านวน 133 รายการ ดังน้ี 
72081000020, 72081000030, 72081000040, 72081000090, 72083600011, 
7208360001๒, 7208360001๓, 720836000๒1, 720836000๒๒, 720836000๒๓, 
72083600031, 72083600032, 72083600033, 72083600041, 72083600042, 
72083600043, 72083600090, 72083700041, 72083700042, 72083700043, 
72083700051, 72083700052, 72083700053, 72083700071, 72083700072, 
72083700073, 72083700090, 72083800041, 72083800042, 72083800043, 
72083800051, 72083800052, 72083800053, 72083800071, 72083800072, 
72083800073, 72083800090, 72083990041, 72083990042, 72083990043, 
72083990051, 72083990052, 72083990053, 72083990071, 72083990072, 
72083990073, 72083990081, 72083990082, 72083990083, 72083990090, 
72084000020, 72084000030, 72084000040, 72084000090, 72085100011, 
72085100012, 72085100013, 72085100021, 72085100022, 72085100023, 
72085100031, 72085100032, 72085100033, 72085100041, 72085100042, 
72085100043, 72085100051, 72085100052, 72085100053, 72085100090, 
72085200011, 72085200012, 72085200013, 72085200021, 72085200022, 
72085200023, 72085200031, 72085200032, 72085200033, 72085200090, 
72085300011, 72085300012, 72085300013, 72085300021, 72085300022, 
72085300023, 72085300090, 72085490011, 72085490012, 72085490013,  
72085490021, 72085490022, 72085490023, 72085490041, 72085490042, 
72085490043, 72085490051, 72085490052, 72085490053, 72085490090, 
72089090090, 72111311000, 72111319000, 72111413020, 72111413030, 
72111413090, 72111419020, 72111419030, 72111419090, 72111913020, 
72111913030, 72111913090, 72111919020, 72111919030, 72111919090, 
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72253090031, 72253090032, 72253090041, 72253090042, 72254090021,  
72254090022, 72254090023, 72254090024, 72254090031, 72254090032, 
72269110031, 72269110032, 72269110041, 72269110042, 72269190031, 
72269190032, 72269190041, 72269190042  

 10.2 ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการน าเข้าสินค้าตามข้อ 10.1 ในอัตรา ดังน้ี 
   10.2.1 สินค้าที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  
    (1) สินค้าที่ผลิตจากบริษัท Formosa Ha Tinh Steel Corporation อัตราร้อยละ 
24.38 ของราคา ซี ไอ เอฟ 
  (2) สินค้าที่ผลิตจากผู้ผลิตรายอื่น อัตราร้อยละ 42.34 ของราคา ซี ไอ เอฟ 
  10.2.2 สินค้าที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์  
   (1) สินค้าที่ผลิตจากบริษัท Al Ezz Dekheila Steel Company – Alexandria, SAE 
อัตราร้อยละ 4.74 ของราคา ซี ไอ เอฟ 
   (2) สินค้าที่ผลิตจากผู้ผลิตรายอื่น อัตราร้อยละ 6.20 ของราคา ซี ไอ เอฟ 

________________ 
  

 


