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๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
เรื่อง แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสาคัญที่ใช้เป็นพื้นฐาน
ในการพิจารณาทบทวนความจาเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุม่ ตลาดสินค้าเหล็กลวดคาร์บอนสูง
รวมถึงเหล็กลวดคาร์บอนสูงที่เจือธาตุอนื่ ทีม่ ีแหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ต่อไป
พ.ศ. 2563
ตามที่ไ ด้มีประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง เปิด การทบทวนความจาเป็นในการใช้
มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กลวดคาร์บอนสูงรวมถึงเหล็กลวดคาร์บอนสูงที่เจือธาตุอื่น
ที่มีแหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ต่อไป พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
และคณะกรรมการพิ จ ารณาการทุ่ ม ตลาดและการอุ ด หนุ น ได้ มี ค าวิ นิ จ ฉั ย ชั้ น ที่ สุ ด ในการป ระชุ ม
ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 กาหนดให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด
จากการนาเข้าสินค้าดังกล่าว ที่มีแหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 5 ปี
ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวน
ความจาเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กลวดคาร์บอนสูงรวมถึงเหล็กลวดคาร์บอนสูง
ที่เจือธาตุอื่น ที่มีแหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ต่อไป พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม
พ.ศ. 2563 นั้น
เพื่อให้เป็นไปตามความในข้อ 1 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2543) ออกตามความใน
พระราชบั ญ ญัติก ารตอบโต้ก ารทุ่ม ตลาดและการอุ ด หนุ นซึ่ง สิ นค้า จากต่า งประเทศ พ.ศ. 2542
อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศจึงออกประกาศแสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็น
สาระสาคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาทบทวนความจาเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
ต่อไปไว้ดังรายละเอียดตามเอกสารท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ หากผู้ผลิต ภายในประเทศ ผู้นาเข้า หรือผู้ส่งออกสินค้าทุ่มตลาดจากต่างประเทศ
ประสงค์ที่จะทราบรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นฐานในการทบทวนความจาเป็นในการใช้
มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดดังกล่าว ให้ยื่นคาขอต่อกองปกป้องและตอบโต้ทางการค้า กรมการค้า
ต่างประเทศ ภายใน 1 เดือน นั บแต่วันที่มีประกาศฉบับนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด
ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543
ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2543
ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕63
กีรติ รัชโน
อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ
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เรื่อง แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสาคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณา
ทบทวนความจาเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กลวดคาร์บอนสูงรวมถึงเหล็กลวด

คาร์บอนสูงที่เจือธาตุอื่น ที่มีแหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไป
พ.ศ. 2563
_____________________
ข้อ ๑ ความเป็นมา
๑.๑ คณะกรรมการพิจ ารณาการทุ่ม ตลาดและการอุดหนุนได้มี ประกาศ เรื่อ ง การตอบโต้
การทุ่มตลาดสิ น ค้าเหล็ กลวดคาร์ บ อนสู งรวมถึง เหล็ กลวดคาร์บ อนสู ง ที่เจื อธาตุ อื่น ที่มีแหล่ งกาเนิด จาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2557 โดยให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กลวดคาร์บอนสูง
รวมถึงเหล็กลวดคาร์บอนสูงที่เจือธาตุอื่น มีลักษณะเป็นท่อนและเส้นที่ได้จากการรีดร้อน ขดเป็นม้วนอย่างไม่เป็น
ระเบียบ มีภาคตัดขวางเป็นวงกลมวัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้น้อยกว่า ๑4 มิลลิเมตร มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ
๐.๗๖ แต่ ไ ม่ เ กิ น ร้ อ ยละ ๐.๙๒ โดยน้ าหนั ก ภายใต้ พิ กั ด อั ต ราศุ ล กากรประเภทที่ ๗๒๑๓.๙๑๙๐.๐๒๑
๗๒๑๓.๙๑๙๐.๐๒๒ ๗๒๑๓.๙๑๙๐.๐๓๐ ๗๒๑๓.๙๑๙๐.๐๓๑ ๗๒๑๓.๙๑๙๐.๐๙๐ ๗๒๒๗.๙๐๐๐.๐๑๔
และ ๗๒๒๗.๙๐๐๐.๐๙๐ ที่มีแหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ในอัตราร้อยละ 5.17 ถึงร้อยละ
33.98 ของราคา ซี ไอ เอฟ โดยให้เรียกเก็บอากรในอัตราร้อยละ 0 ของราคา ซี ไอ เอฟ ในกรณีดังต่อไปนี้
1.1.1 กรณีทสี่ ินค้าดังกล่าวมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 13 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า
14 มิลลิเมตร
1.1.2 กรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการค้าเพื่อส่งออกนาสินค้าดังกล่าว
เข้ามาในราชอาณาจักรและนาเข้าไปในเขตอุตสาหกรรมส่งออก เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าหรือเพื่อการค้าเพื่อ
การส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือกรณีที่ผู้ได้รับการส่งเสริมตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนนาสินค้าดังกล่าวเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการลงทุน หรือกรณีที่ผู้นาสินค้าดังกล่าวเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยศุลกากร
1.2 ต่อมาคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนได้มีประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณา
ทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กลวดคาร์บอนสูงรวมถึงเหล็กลวดคาร์บอนสูงที่เจือธาตุอื่น
ที่มีแ หล่ง กาเนิด จากสาธารณรัฐ ประชาชนจีน พ.ศ. 2559 กาหนดให้เ ปลี่ย นแปลงอัต ราอากรตอบโต้
การทุ่มตลาดสิ น ค้ าดั ง กล่ าว ซึ่งมีผ ลบั งคับ ใช้ตั้ง แต่วัน ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป ในอั ต รา
ร้อยละ 12.26 ถึงร้อยละ 36.79 ของราคา ซี ไอ เอฟ และให้คงการเรียกเก็บอากรในอัตราร้อยละ 0
ตามรายละเอียดเดิมที่กาหนด
1.3 ต่อมาเมื่ อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 คณะกรรมการพิ จารณาการทุ่ มตลาดและการ
อุดหนุนได้มีมติตามคาขอของบริษัท เหล็กสยาม (2001) จากัด และบริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมภายในผู้ผลิตสินค้าดังกล่าวให้เปิดการทบทวนความจาเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้
การทุ่มตลาดกับสินค้าเหล็กลวดคาร์บอนสูงรวมถึงเหล็กลวดคาร์บอนสูงที่เจือธาตุอื่น ที่มีแหล่งกาเนิดจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีนตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้า
จากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 โดยให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราเดิมต่อไปเป็นระยะเวลา 1 ปี
และให้คงการเรียกเก็บอากรในอัตราร้อยละ 0 ตามรายละเอียดเดิมที่กาหนด
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กรมการค้าต่างประเทศได้ออกประกาศ เรื่อง เปิดการทบทวนความจาเป็นในการใช้มาตรการ
ตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กลวดคาร์บอนสูงรวมถึงเหล็กลวดคาร์บอนสูงที่เจือธาตุอื่น ที่มีแหล่งกาเนิดจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน ต่อไป พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และได้เผยแพร่ประกาศเปิดการทบทวนฯ ในหนังสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจและหนังสือพิมพ์ The Nation เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย
สามารถยื่นขอทราบข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการขอทบทวนดังกล่าว พร้อมทั้งออกประกาศคณะกรรมการ
พิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กลวดคาร์บอนสูง
รวมถึงเหล็กลวดคาร์บอนสูงที่เจือธาตุอื่น ที่มีแหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ต่อไป พ.ศ. 2562
ลงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดยกาหนดให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าดังกล่าวต่อไป
ระหว่างการพิจ ารณาทบทวนในอัตราเดิม คือ ร้อยละ 12.26 ถึงร้อยละ 36.79 ของราคา ซี ไอ เอฟ
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
ข้อ ๓ การพิจารณาทบทวน
กรมการค้าต่างประเทศได้ดาเนินการตามกระบวนการทบทวนความจาเป็นในการใช้มาตรการ
ตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป ตามหลั กเกณฑ์แห่ งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุ น
ซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 โดยปรากฏข้อเท็จจริง ดังนี้
3.1 สินค้าที่ถูกพิจารณา คือ สินค้าเหล็กลวดคาร์บอนสูงรวมถึงเหล็กลวดคาร์บอนสูงที่เจือธาตุอื่น
มีลักษณะเป็นท่อนและเส้นที่ได้จากการรีด ร้อน ขดเป็นม้วนอย่างไม่เป็นระเบียบ มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม
วัด เส้น ผ่า ศูน ย์ก ลางได้น้อ ยกว่า 14 มิล ลิเ มตร มีค าร์บ อนตั้ง แต่ร้อ ยละ 0.76 แต่ไ ม่เ กิน ร้อ ยละ 0.92
โดยน้ าหนัก ภายใต้พิกัดอัตราศุลกากรที่ 7213.9190.021 7213.9190.022 7213.9190.030
7213.9190.031 7213.9190.090 7227.9000.014 และ 7227.9000.090 ซึ่งได้มีการแก้ไข
พิกัดอัตราศุลกากรใหม่ในปี พ.ศ. 2561 ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 215/2561 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมรหัส
สถิติสินค้า ได้แก่ 7213.9190.021 7213.9190.022 7213.9190.030 7213.9190.031
7213.9190.090 7227.9000.050 7227.9000.051 7227.9000.052 7227.9000.053
7227.9000.054 7227.9000.055 7227.9000.056 7227.9000.059 และ 7227.9000.090
ที่มีแหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
สินค้าที่ถูกพิจารณาข้างต้นถือว่าเป็นสินค้าชนิดเดียวกัน (Like Product) กับสินค้าที่อุตสาหกรรม
ภายในผลิตได้ เนื่องจากเมื่อพิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น ลักษณะทางกายภาพ ขั้นตอนการผลิต การนาไปใช้
พิกัดอัตราศุลกากร ปรากฏว่าเหมือนกันทุกประการ
3.2 ผู้มีส่วนได้เสีย
3.2.1 ผูผ้ ลิตภายในประเทศ จานวน 7 ราย ได้แก่
(๑) บริษัท เหล็กสยาม (2001) จากัด
(๒) บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
(๓) บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
(๔) บริษัท โรงงานเหล็กกรุงเทพฯ จากัด
(๕) บริษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จากัด
(๖) บริษัท ไทยไวร์ อินดัสทรี (ระยอง) จากัด
(๗) บริษัท พี.ที.ไวร์. จากัด
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(1) Jiangsu Shagang Group
(2) Baosteel Group Corporation
(3) Anshan Iron and Steel Group Corporation
(4) Hebei Metals and Minerals Corp., Ltd.
(5) Shougang Company Limited
(6) Wuhan Iron and Steel (Group) Corporation "WISCO"
(7) Qingdao Iron and Steel Group Company
(8) Shandong Iron and Steel Group Co., Ltd.
(9) Maanshan Iron & Steel Company Limited
(10) Hunan Valin Steel Co., Ltd or Hunan Valin Iron & Steel Co., Ltd.
(11) Benxi Beitai Gaosu Steel Wire Rod Co., Ltd.
(12) Jiangsu Yonggang Group Co., Ltd.
(13) Macsteel International Far East Limited
(14) Novo Group - Hong Kong Office
(15) Cambia International (Hong Kong) Limited
(16) Jiangsu Shagang International Trade Company Limited (Shagang ITC)
(17) Shagang International (Singapore) Pte Ltd
(18) Baotou Steel International Economic and Trading Co., Ltd./ The
Oriental steel E-commerce Co., Ltd.
(19) Zenith Steel Group Co., Ltd.
(20) Angang Steel Co., Ltd.
(21) Beitai Iron And Steel Group Co., Ltd.
3.2.3 ผู้นาเข้า/ผู้ใช้ในประเทศ จานวน 79 ราย ได้แก่
(1) บริษัท 2 เอส เมทัล จากัด (มหาชน)
(2) บริษัท กรุงเทพสลักภัณฑ์ จากัด
(3) บริษัท เกรียงไกร สตีลเซ็นเตอร์ จากัด
(4) บริษัท เครนส์ แอนด์ อีควีพเม้นท์ เอเซีย จากัด
(5) บริษัท เคเอ็น เวิลด์ไวด์ จากัด
(6) บริษัท จงเลิศล้า จากัด
(7) บริษัท จินไห ฮาร์ดแวร์ จากัด
(8) บริษัท เฉียว เป่า เมททัล จากัด
(9) บริษัท ซี.พี. แอล. ไวร์โรพ จากัด
(10) บริษัท ซูมิเดน เฮียวซุง สตีล คอร์ด (ประเทศไทย) จากัด
(11) บริษัท ดับบลิวเอ็มไอ ไวร์เมช จากัด
(12) บริษัท เด่นไทยลวดตาข่าย จากัด
(13) บริษัท เดลต้า ไทย เมทัล จากัด
(14) บริษัท ทรัพย์เบญจกุล 2546 จากัด
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(16) บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จากัด
(17) บริษัท เทียนกัง สตีล จากัด
(18) บริษัท ไททัน สตีล จากัด
(19) บริษัท ไทปิงยังไทยแลนด์ จากัด
(20) บริษัท ไทย เอสคอร์ป จากัด
(21) บริษัท ไทยคูณการเหล็ก จากัด
(22) บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
(23) บริษัท ไทยยูเนี่ยน สกรูน็อต จากัด
(24) บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จากัด (มหาชน)
(25) บริษัท ไทยสะเปเชียลไวร์ จากัด
(26) บริษัท ไทยสิน เมทัล อินดัสตรี จากัด
(27) บริษัท ธนบดี สตีล จากัด
(28) บริษัท ธนอินเตอร์ จากัด
(29) บริษัท นิปปอน สตีล แอนด์ ซูมิคิน เวลดิ้ง (ประเทศไทย) จากัด
(30) บริษัท บริดจสโตน เมตัลฟา (ประเทศไทย) จากัด
(31) บริษัท บางกอกสตีลไวร์ จากัด
(32) บริษัท บี.วี.ซี. เจริญทรัพย์ จากัด
(33) บริษัท เพ็ญศิริ สตีล อินดัสตรีส์ จากัด
(34) บริษัท มหาเจริญสตีล จากัด
(35) บริษัท มาเฮงกี่ (สหศรีอุตสาหกรรม) จากัด
(36) บริษัท แม่น้าสแตนเลสไวร์ จากัด (มหาชน)
(37) บริษัท ยาวาต้า (ประเทศไทย) จากัด
(38) บริษัท ยูเนียน สตีล เอนเตอร์ไพรส์ จากัด
(39) บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จากัด (มหาชน)
(40) บริษัท ราชราตันไทย ไวร์ จากัด
(41) บริษัท รุ่งเรือง ทับหลัง จากัด
(42) บริษัท เรืองวา สตีล จากัด
(43) บริษัท โรงงานเหล็กกรุงเทพฯ จากัด
(44) บริษัท ลวดเชื่อมไทยฮันซ่า จากัด
(45) บริษัท ลวดเหล็กไทย จากัด
(46) บริษัท ลี้หย่งฮั้วสตีล จากัด
(47) บริษัท วี จี สตีล จากัด
(48) บริษัท วี.พี.สตีล แอนด์ ไวร์เมช จากัด
(49) บริษัท ไว เอส อุตสาหกรรม จากัด
(50) บริษัท ไว.เอส.สกรู อินเตอร์เทรด จากัด
(51) บริษัท ไวร์ เมช อินดัสทรี จากัด

- 5 /16 (52) บริษัท สยาม พรีสเตรสเซด แมททีเรียล จากัด
(53) บริษัท สยาม ไวร์ อินดัสทรี จากัด
(54) บริษัท สยามซัมมิท สตีล จากัด
(55) บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จากัด
(56) บริษัท สยามไวร์โรพ จากัด
(57) บริษัท สายใยแก้ว ภาคใต้ จากัด
(58) บริษัท สายใยแก้ว ลวดเหล็ก จากัด
(59) บริษัท สินธานีอุตสาหกรรม จากัด
(60) บริษัท แสงทองสลักภัณฑ์ จากัด
(61) บริษัท แสงไทยอุตสาหกรรม จากัด
(62) บริษัท เหล็กทรัพย์ จากัด
(63) บริษัท เหล็กทรัพย์กรุ๊ป จากัด
(64) บริษัท เหล็กเพลาขาวไทย จากัด
(65) บริษัท เหล็กสยามพาณิชย์ จากัด
(66) บริษัท อลูมิเนียม ฉื่อจิ้นฮั้ว จากัด
(67) บริษัท อูช่า สยาม สตีล อินดัสตรียส์ จากัด (มหาชน)
(68) บริษัท เอ.แอนด์.เค.ไวร์ จากัด
(69) บริษัท เอเชี่ยน ไวร์โปรดักส์ จากัด
(70) บริษัท เอส.เค.สกรูน๊อต (ประเทศไทย) จากัด
(71) บริษัท เอส.ไฟน์ ไวร์ จากัด
(72) บริษัท แอดแวนเทรด จากัด
(73) บริษัท โอ.เค.ไอ.(ประเทศไทย) จากัด
(74) บริษัท ฮกเซ่งเฮง จากัด
(75) ห้างหุ้นส่วนจากัด เกษมซีเมนต์บล็อก
(76) ห้างหุ้นส่วนจากัด ที.เอส.คอนแทรกท์ นนทบุรี
(77) ห้างหุ้นส่วนจากัด ลวดสยามอุตสาหกรรม
(78) ห้างหุ้นส่วนจากัด สปริง ไทม์ เบดดิ้ง
(79) ห้างหุ้นส่วนจากัด เอส.เค.สกรูน๊อต
3.2.4 กลุ่มอุตสาหกรรมและสมาคมที่เกี่ยวข้อง จานวน 6 ราย ได้แก่
(1) สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
(2) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก
(3) สมาคมการค้าเหล็กลวดไทย
(4) สมาคมผู้ผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูง (สลส)
(5) สมาคมโลหะไทย
(6) สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์คอนกรีตไทย
3.2.5 สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจาประเทศไทย ในฐานะรัฐบาล
ของประเทศผู้ส่งออกสินค้าที่ถูกพิจารณา
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๔.๑ การพิจารณาความน่าจะเป็นไปได้ที่จะมีการทุ่มตลาดต่อไปหรือทาให้การทุ่มตลาดฟื้นคืนมาอีก
ใช้ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
๔.๒ การพิจารณาความน่าจะเป็นไปได้ที่จะมีความเสียหายต่อไปหรือทาให้ความเสียหายฟื้นคืนมาอีก
ใช้ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
ข้อ ๕ การส่งแบบสอบถาม
5.1 แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์
วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 กรมการค้าต่างประเทศได้จัดส่งแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์
ไปยังผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้แจ้งข้อมูลและเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาทบทวนการทุ่มตลาด จานวน
114 ราย ปรากฏว่ า เมื่ อ ครบก าหนดระยะเวลาส่ ง แบบสอบถาม กรมการค้ า ต่ า งประเทศได้ รั บ ค าตอบ
แบบสอบถามจากผู้มีส่วนได้เสียประกอบด้วย
5.1.1 อุตสาหกรรมภายในประเทศ จานวน 2 ราย คือ
(1) บริษัท เหล็กสยาม (2001) จากัด
(2) บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
5.1.2 ผู้นาเข้า/ผู้ใช้ในประเทศ จานวน 8 ราย คือ
(1) บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จากัด
(2) บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จากัด (มหาชน)
(3) บริษัท บางกอกสตีลไวร์ จากัด
(4) บริษัท เพ็ญศิริ สตีล อินดัสตรีส์ จากัด
(5) บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จากัด (มหาชน)
(6) บริษัท สยาม พรีสเตรสเซด แมททีเรียล จากัด
(7) บริษัท สยาม ไวร์ อินดัสทรี จากัด
(8) บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จากัด
5.1.3 ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐประชาชนจีน จานวน 3 ราย คือ
(1) Jiangsu Shagang Group Co., Ltd.
(2) Jiangsu Yonggang Group Co., Ltd.
(3) Zenith Steel Group Co., Ltd.
5.2 แบบสอบถามผู้ผลิตในประเทศ
วัน ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563 กรมการค้า ต่า งประเทศได้มีห นัง สือ ถึง ผู้ผ ลิต สิ น ค้า
ชนิด เดีย วกัน ในประเทศจานวน 7 ราย ตามข้อ 3.2.1 เพื่อ สอบถามข้อ มูล เกี่ย วกับ การผลิต และขาย
ปรากฏว่ามี 2 ราย ได้แก่ บริษัท ไทยไวร์ อินดัสทรี (ระยอง) จากัดและบริษัท พี.ที.ไวร์. จากัด แจ้งว่าไม่ใช่ผู้ผลิต
สินค้าชนิดเดียวกันในประเทศ จึงมีผู้ผลิตสินค้าชนิดเดียวกันในประเทศจานวน 5 ราย
ข้อ ๖ ข้อคิดเห็นและข้อโต้แย้งของผู้มีส่วนได้เสียระหว่างกระบวนการทบทวนฯ และข้อชี้แจงของ
กรมการค้าต่างประเทศ
๖.๑ ประเด็นความเสียหายของอุตสาหกรรมภายใน
6.1.1 ข้อคิดเห็นจากผู้นาเข้า
ในปี พ.ศ. 2561 กลุ่มทาทาสตีล (ประเทศไทย) ขายให้กับบริษัทในเครือเป็นส่วนใหญ่
โดยผลิตเหล็กลวดคาร์บอนสูงจานวนน้อยมากจนไม่มีผลกระทบต่อผลการดาเนินงาน และมีอัตรากาไรที่ดีมาก

- 7 /16 ข้อชี้แจง การพิจารณาความเสียหายเป็นการพิจารณาตามกฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์
และวิธ ีก ารเกี ่ย วกับ การพิจ ารณาความเสีย หายที ่เ กิด แก่อ ุต สาหกรรมภายในจากการ ทุ ่ม ตลาดและ
การอุดหนุน พ.ศ. 2549 ข้อ 2 (2) (ก) ผลกระทบจากสินค้านาเข้าที่ทุ่มตลาด ซึ่งพบว่าอุตสาหกรรมภายใน
ยังได้รับผลกระทบจากสินค้านาเข้าที่ทุ่มตลาด
6.1.2 ข้อคิดเห็นจากสมาคมผู้ใช้เหล็กลวดคาร์บอนสูง
ปัจจุบันราคาขายสินค้าเหล็กลวดคาร์บอนสูงในไทยไม่ได้รับผลกระทบจากการนาเข้าจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องจากตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนมีนโยบายลดการพึ่งพา
เศรษฐกิจกับภาคส่วนที่ก่อมลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะโรงงานเหล็กที่ให้ปิดโรงงานและลดกาลังการผลิตเหล็ก
อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดจึงไม่มีความจาเป็นอีกต่อไป
ข้อชี้แจง การพิจารณาความเสียหายเป็นการพิจารณาตามกฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์
และวิธ ีก ารเกี ่ย วกับ การพิจ ารณาความเสีย หายที ่เ กิด แก่อ ุต สาหกรรมภายในจากการทุ ่ม ตลาด และ
การอุดหนุน พ.ศ. 2549 ข้อ 2 ซึ่งพบว่าในช่วงระยะเวลาการทบทวนยังคงพบการตัดราคา กดราคา และยับยั้ง
การขึ้น ราคา และอุตสาหกรรมภายในยั งคงประสบความเสียหายจากการนาเข้าสิ นค้าที่ ถูกพิจารณาจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน และปริมาณการนาเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนยังคงเป็นสัดส่วนที่สูงมาก
๖.๒ ประเด็นสถานะของอุตสาหกรรมภายใน จากผู้นาเข้า/ผู้ใช้ ดังนี้
อุตสาหกรรมภายในมีความเกี่ยวข้องกับผู้นาเข้า จึงไม่มีสถานะเป็นอุตสาหกรรมภายใน
ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเท ศ
พ.ศ. 2542 ดังนั้น ขอให้พิจารณายกเลิกคาร้องการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดโดยทันที เนื่องจาก
อาจเกิดการผูกขาดตลาดได้
ข้อชี้แจง การพิจารณาสถานะของอุตสาหกรรมภายในเป็นไปตามมาตรา 24 แห่งพระราช
บัญ ญัต ิก ารตอบโต้ก ารทุ ่ม ตลาดและการอุด หนุน ซึ ่ง สิน ค้า จากต่า งประเทศ พ.ศ. 2542 ซึ ่ง พบว่า
อุตสาหกรรมภายในมีความเกี่ยวข้องกับผู้นาเข้าจริง แต่ไม่มีเหตุให้เชื่อหรือสงสัยได้ว่าผลจากการเกี่ยวข้องกัน
จะเป็น เหตุให้ผู้ผลิตรายนั้นมี พฤติกรรมแตกต่างจากผู้ผลิตรายอื่ น และไม่มีแนวโน้มของการผูกขาดตลาด
จึงถือว่ามีสถานะเป็นอุตสาหกรรมภายใน ตามมาตรา 24
๖.๓ ประเด็นอื่น ๆ จากผู้นาเข้า/ผู้ใช้ ดังนี้
อุต สาหกรรมภายในไม่ส ามารถผลิต สิน ค้า ได้เ พีย งพอต่อ ความต้อ งการใช้ใ นประเทศ
และควรใช้มาตรการเพื่อปกป้องผู้นาเข้า/ผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดกรณีนี้ ด้วย
ข้อชี้แจง อุตสาหกรรมภายในมีกาลังการผลิตส่วนเกินเหลืออีกมากและเพียงพอต่อความ
ต้องการใช้ในประเทศ ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการค้าที่ไม่เป็นธรรมสามารถยื่นคาขอให้ใช้มาตรการ
เยียวยาทางการค้าได้
๖.๔ ประเด็นด้านเทคนิค
6.4.1 ข้อคิดเห็นจากผู้นาเข้า/ผู้ใช้
อุตสาหกรรมภายในไม่สามารถผลิตเหล็กลวดคาร์บอนสูงได้คุณภาพตามที่ผู้นาเข้า/ผู้ใช้ต้องการ
มีปัญหาคุณภาพเนื่องจากข้อจากัดของเครื่องจักร และเศษเหล็ก ซึ่งไม่ได้คุณภาพเพราะมีโ ลหะปนเปื้อ น
จานวนมากที่ไม่สามารถกาจัดออกได้ด้วยวิธีการหลอมเหล็กปกติ เมื่อนามาผลิตเป็นลวดเหล็กแรงดึงสูงแล้ว
ก่อให้เกิดการเปราะแตกหักระหว่างกระบวนการผลิต อีกทั้งไม่มีกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนจึงไม่สามารถ
ตรวจสอบความเบี่ยงเบนและการตรวจสอบค่าเคมีได้
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การใช้เศษเหล็กเป็นวัตถุดิบในการหลอมสามารถควบคุมและกาจัดธาตุมลทินได้ โดยมีการ
ควบคุมปริมาณธาตุมลทินให้ เป็นตามมาตรฐานระหว่างประเทศที่มีการกาหนดเกณฑ์ควบคุมไว้ ทั้งนี้ การขาด
ของลวดขณะใช้ ง านอาจเกิ ด ได้ จ ากหลายสาเหตุ และเครื่ อ งจั ก รที่ ใ ช้ ใ นการผลิ ต นั้ น ออกแบบโดยผู้ ผ ลิ ต
เครื่องจักรที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และหากผู้ใช้มีความต้องการเพิ่มเติ มหรือแตกต่างจากข้อกาหนด
ก็สามารถกาหนดเป็นข้อตกลงร่วมกัน
ข้อชี้แจง คณะอนุกรรมการพิจารณารายละเอียดทางเทคนิคของสินค้าเหล็กพิจารณาแล้ว
เห็นว่าสินค้าเหล็กลวดคาร์บอนสูงที่อุตสาหกรรมภายในผลิตมีคุณภาพเทียบเท่ากับสินค้าจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนและสามารถใช้ทดแทนกันได้ โดยการผลิตสินค้าจากเศษเหล็กสามารถนามาผลิต ให้มีคุณภาพ
ได้เป็นที่ยอมรับทางสากล แต่ต้องควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้คุณภาพอย่างสม่าเสมอตามเงื่อนไขของลูกค้า
แม้ อุ ต สาหกรรมภายในจะไม่ มี ก ล้ อ งจุ ล ทรรศน์ อิ เ ล็ ก ตรอนแต่ ใ นประเทศไทยมี อี ก หลายแห่ งที่ ส ามารถ
ส่งตรวจสอบโครงสร้างเนื้อเหล็กได้
ข้อ ๗ การตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูล
กรมการค้าต่างประเทศได้ตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงที่ได้รับตามแบบสอบถาม ณ ที่ทาการของ
อุตสาหกรรมภายใน จานวน 2 ราย ได้แก่ บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัท เหล็กสยาม
(2001) จากัด ระหว่างวันที่ 18 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562 สรุปได้ว่าข้อมูลคาตอบแบบสอบถาม
ของทั้ ง 2 บริ ษั ท สามารถตรวจสอบกั บ เอกสารต้ น ฉบั บ และหลั ก ฐานทางบั ญ ชี ที่ ผ่ า นการรั บ รองแล้ ว
มีความน่าเชื่อถือและสามารถยอมรับได้
ข้อ ๘ การแจ้งข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาผลการทบทวน
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 กรมการค้าต่างประเทศได้จัดส่งข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ใช้
เป็นพื้นฐานในการพิจารณาวินิจฉัยผลการทบทวนความจาเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้า
เหล็กลวดคาร์บอนสูงรวมถึงเหล็กลวดคาร์บอนสูงที่เจือธาตุอื่น ที่มีแหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสยื่นแสดงข้อคิดเห็นและข้อโต้แย้ง ปรากฏว่ามีผู้มีส่วนได้เสียยื่นแสดงข้อคิดเห็น
และข้อโต้แย้งเป็นลายลักษณ์อักษร สรุปประเด็นสาคัญได้ ดังนี้
๘.๑ ประเด็นสถานะของอุตสาหกรรมภายใน
8.1.1 ข้อคิดเห็นจากผู้นาเข้า/ผู้ใช้
มีหลักฐานทางกฎหมายที่แสดงถึงความเกี่ยวข้องกันระหว่างอุตสาหกรรมภายในและผู้นาเข้า
ว่ามีบริษัทแม่ควบคุมใกล้ชิดทุกเรื่อง ไม่มีอิสระต่อกัน เนื่องจากมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จากัด พ.ศ. 2535 ระบุว่าการถือหุ้นสัดส่วนเกินร้อยละ 25 ก็ถือว่ามีอานาจควบคุมแล้ว และอาจมีการสร้าง
สถานการณ์การนาเข้าเพื่อผูกขาดตลาดและขึ้นราคาสินค้าได้อย่างอิสระโดยไม่มีคู่แข่ง
8.1.2 ข้อคิดเห็นจากอุตสาหกรรมภายใน
การดาเนิน งานของบริษัทฯ เป็น ไปอย่า งอิส ระต่อ ผู้นาเข้าที่เกี่ยวข้อ งกัน อย่างเด็ดขาด
ไม่มีอานาจควบคุมซึ่งกันและกัน การจาหน่ายสินค้าให้กับบริษัทผู้นาเข้าที่มีความเกี่ยวข้องกัน เป็นการซื้อขาย
ตามกลไกทางค้าปกติ ไม่มีข้อตกลงผูกขาดทางการค้าใด ๆ และต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จากัด พ.ศ. 2535 จึงไม่สามารถเอื้อประโยชน์หรือเห็นแก่พวกพ้องได้
ข้อชี้แจง การพิจารณาสถานะของอุตสาหกรรมภายในเป็นไปตามมาตรา 24 แห่งพระราช
บัญ ญัต ิก ารตอบโต้ก ารทุ ่ม ตลาดและการอุด หนุน ซึ ่ง สิน ค้า จากต่า งประเทศ พ.ศ. 2542 ซึ ่ง พบว่า
อุตสาหกรรมภายในมีความเกี่ยวข้องกับผู้นาเข้าจริง แต่ไม่มีเหตุให้เชื่อหรือสงสัยได้ว่าผลจากการเกี่ยวข้องกัน
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เนื่องจากมีผู้ผลิตในประเทศหลายราย จึงถือว่ามีสถานะเป็นอุตสาหกรรมภายในตามมาตรา 24
๘.๒ ประเด็นสถานะของผู้ผลิตรายอื่นในประเทศ
8.2.1 ข้อคิดเห็นจากผู้นาเข้า
ผู้ผลิตในประเทศ 3 ราย คือ บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์กรุ๊ป ประเทศไทย จากัด (มหาชน)
บริษัท โรงงานเหล็กกรุงเทพฯ จากัด และ บริษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จากัด ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนให้ใช้
มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป ไม่ได้ร่วมตอบแบบสอบถาม ทาให้ไม่มีข้อมูลหลักฐานการผลิตที่น่าเชื่อถือ
จึงขอให้พิจารณาว่าทั้ง 3 บริษัท ไม่มสี ถานะเป็นอุตสาหกรรมภายใน
8.2.2 ข้อคิดเห็นจากอุตสาหกรรมภายใน
บริษัทฯ ได้ตอบแบบสอบถามสถานะผู้ผลิตภายในประเทศที่ได้รับภายในเวลาที่กาหนด
และได้นาเสนอเอกสารหลักฐานการผลิตสินค้าเหล็กลวดคาร์บอนสูง
ข้อชี้แจง กรมการค้าต่างประเทศได้ส่ งแบบสอบถามสถานะผู้ผลิตภายในประเทศเพิ่มเติม
จากแบบสอบถามฉบับ สมบูรณ์ เพื่อสอบถามข้อมูล และหลักฐานสาหรับใช้ประกอบการพิจารณาสถานะ
ความเป็นผู้ผลิตในประเทศ ซึ่งผู้ผลิตในประเทศอีก 3 รายเป็นผู้ผลิตในประเทศรายอื่นตามมาตรา 24 วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542
๘.๓ ประเด็นความเสียหายของอุตสาหกรรมภายใน
8.3.1 ข้อคิดเห็นจากผู้นาเข้า
ไม่เห็นด้วยกับการต่ออายุการใช้มาตรการ เนื่องจากอุตสาหกรรมภายในไม่ได้รับผลกระทบ
หรือเสียหายอีกต่อไปตามที่ มีการคาดการณ์ และข้อมูลปริมาณและราคานาเข้าสินค้า ที่ใช้พิจารณามีความ
คลาดเคลื่อน เนื่องจากรวมข้อมูลของเหล็กลวดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 13 มิลลิเมตรที่มีการเรียกเก็บอากร
ตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 0 และรวมข้อมูลของสินค้าที่ค่าธาตุคาร์บอนต่ากว่าสินค้าเหล็ กลวด
คาร์บอนสูงไว้ด้วย ทาให้ไม่สะท้อนข้อมูลที่แท้จริง
8.3.2 ข้อคิดเห็นจากผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
อุตสาหกรรมภายในไม่มีความเสียหายเนื่องจากผลประกอบการอยู่ในระดับดี โดยสินค้า
เหล็กลวดมีผลการประกอบกิจการที่ดีกว่ากิจการส่วนอื่นของบริษัท
8.3.3 ข้อคิดเห็นจากอุตสาหกรรมภายใน
สาธารณรัฐประชาชนจีนยังคงมีกาลังการผลิตส่วนเกินเหลืออยู่มาก และมีนโยบายอุดหนุน
เพื่อส่งเสริมการส่งออก (Tax Rebate) ซึ่งในช่วงระยะเวลาการทบทวนอยู่ในอัตราร้อยละ 9 ถึงร้อยละ 10
และปัจจุบันได้ปรับ เพิ่มเป็นร้อยละ 13 แสดงให้เห็นว่า สาธารณรัฐประชาชนจีนยังคงสนับสนุนการส่งออก
ทาให้ผู้ประกอบการสาธารณรัฐประชาชนจีนพยายามส่งออกสินค้าเหล็กทุกประเภทรวมถึงสินค้าเหล็กลวด
คาร์บอนสูงไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก จึงควรใช้ตอบโต้การทุ่มตลาดกับสินค้า เหล็กลวดคาร์บอนสูง จาก
สาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไป
ข้อชี้แจง กรมการค้าต่างประเทศได้ดาเนินการทบทวนความจาเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้
การทุ่มตลาด ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้า
จากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว โดยจากข้อมูลที่ได้พบว่าหากยุติการเรียกเก็บอากร
ตอบโต้การทุ่มตลาดจะทาให้มีการทุ่มตลาดต่อไป หรือทาให้มีการทุ่มตลาดฟื้นคืนมาอีก ทั้งนี้ การพิจารณาข้อมูล
ปริมาณและราคาสินค้า เป็นไปตามมาตรา 4 มาตรา 19 มาตรา 20 และมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติ
การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542
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๘.๔.๑ คิดเห็นจากผู้นาเข้า/ผู้ใช้
ควรยกเลิกการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด โดยให้คานึงถึงความเสียหายต่อทุกฝ่าย
ซึ่งให้คานึงถึงผลกระทบของทุกภาคส่วนเพื่อประโยชน์สาธารณะทั้งผู้ผลิตในประเทศและผู้ใช้สินค้า/ผู้นาเข้า
และควรพิจารณาให้เป็นธรรมตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่บัญญัติมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542
๘.๔.๒ ข้อคิดเห็นจากสมาคมผู้นาเข้า/ผู้ใช้
ไม่เ ห็น ด้ว ยกับ การต่อ อายุม าตรการฯ เนื่อ งจากอุต สาหกรรมต่อ เนื่อ งได้รับผลกระทบ
โดยบางรายมีกาไรลดลงและบางรายขาดทุน และจากการระบาดของไวรัสโคโรนาส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่
อุ ป ทานโลกจากปั ญ หาการขาดแคลนแรงงานและวั ต ถุ ดิ บ เนื่ อ งจากการหยุ ด ชะงั ก ของภาคการผลิ ตใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน การใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไปจะเป็นการซ้าเติมผู้ประกอบการไทย
8.4.3 ข้อคิดเห็นจากอุตสาหกรรมภายใน
ควรใช้ ม าตรการตอบโต้ ก ารทุ่ ม ตลาดกั บ สิ น ค้ า เหล็ ก ลวดคาร์ บ อนสู ง รวมถึ ง เหล็ กลวด
คาร์บอนสูงที่เจือธาตุอื่นจากสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไป เพื่อสนับสนุนให้มีการแข่งขัน ที่เป็นธรรม ซึ่งหาก
อุตสาหกรรมภายในต้องปิดกิจการและไทยต้องพึ่งพาการนาเข้าเป็นหลัก จะส่งผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจ
โดยรวมอย่างมาก
ข้อชี้แจง กรมการค้าต่างประเทศได้ดาเนินการทบทวนการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
โดยคานึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่า ยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 โดยจากข้อมูลที่ได้พบว่าหากยุติการเรียกเก็บ
อากรตอบโต้การทุ่มตลาดจะทาให้มีการทุ่มตลาดต่อไป หรือทาให้มีการทุ่มตลาดฟื้นคืนมาอีก และจากการ
หยุด ชะงัก ของภาคการผลิต ในสาธารณรัฐ ประชาชนจีน แสดงให้เห็นได้ว่า หากไม่มีอุต สาหกรรมภายใน
ผู้ใช้ย่อมประสบปัญหารุนแรงจากการพึ่งพาการนาเข้าเป็นหลัก
๘.๕ ประเด็นด้านเทคนิคของสินค้า
8.5.1 ข้อคิดเห็นจากผู้นาเข้า
ไทยผลิตเหล็กโดยใช้วิธีการหลอมเศษเหล็กทั้งหมดด้วยเตา EAF (Electronic Arc Furnace)
และ IF (Induction Furnace) ซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้ผลิตเหล็ก เกรดธรรมดาหรือเหล็กเกรดคุณภาพไม่สูง โดยที่
ไม่มีโรงงานในประเทศอื่นผลิตเหล็กลวดคาร์บอนสูงจากเศษเหล็ก ที่มีคุณภาพต่าเนื่องจากมีโลหะปนเปื้อนสูง
ทาให้ สิ น ค้าของอุตสาหกรรมภายในมี ปั ญ หาด้านคุ ณภาพ และเศษเหล็ ก ไม่เ พี ยงพอต่ อ ความต้ องการใช้
ในประเทศ
๘.๕.๒ คิดเห็นจากอุตสาหกรรมภายใน
การขาดของลวดขณะใช้งานเกิดได้จากหลายสาเหตุ ไม่ ใช่เกิดจากสารมลทินในเศษเหล็ก
เพียงอย่างเดียว และได้ปรับปรุงการผลิตให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพสม่าเสมอ จนผู้ใช้งานมีความเชื่อมั่นที่จะซื้อ
สินค้าของอุตสาหกรรมภายใน และยืนยันว่าผู้ผลิตในประเทศผลิตเหล็กลวดคาร์บอนสูงจากเศษเหล็กและ
สามารถผลิตสินค้าได้คุณภาพตามที่มาตรฐานกาหนดและเป็นไปตามข้อตกลงกับผู้ซื้อ เนื่องจากมีการควบคุม
ขั้นตอนการผลิตอย่างเข้มงวด นอกจากนี้ ก็มีประเทศอื่นที่ใช้วิธีเดียวกัน เช่น บริษัท Global Steel Wire
จากประเทศสเปน และบริษัท Ori Martin จากประเทศอิตาลี เป็นต้น
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อุตสาหกรรมภายในมีศักยภาพในการผลิ ตสิ นค้าเหล็ กลวดคาร์บอนสู ง ซึ่งใช้เศษเหล็ กในการผลิ ต ได้ตาม
มาตรฐาน แต่ต้องควบคุมการผลิตให้ได้คุณภาพอย่างสม่าเสมอตามเงื่อนไขตามที่ตกลงไว้กับลูกค้า ซึ่งมีอีก
หลายประเทศที่ใช้กระบวนการการผลิตจากเศษเหล็กและผลิตได้ตามมาตรฐานคุณภาพ และหากผู้ใช้มีความ
ต้องการเพิ่มเติมหรือแตกต่างจากข้อกาหนดก็สามารถกาหนดเป็นข้อตกลงร่วมกันกับผู้ผลิตได้ เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาร่วมกัน และวัตถุดิบในการผลิตสินค้ าเหล็กลวดคาร์บอนสูง ทั้งการผลิตจากสินแร่หรือเศษเหล็กต่างก็
เป็นไปตามระดับอุปสงค์และอุปทานของตลาดโลก
ข้อ ๙ ผลการพิจารณาทบทวน
กรมการค้าต่างประเทศได้นาข้อมูลที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งความเห็นและข้อโต้แย้ง
ต่อผลการทบทวนมาประกอบการจัดทารายงานผลการทบทวนเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาด
และการอุดหนุนเพื่อพิจารณาวินิจฉัย ดังนี้
๙.๑ ผลการพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะมีการทุ่มตลาดต่อไป หรือทาให้การทุ่มตลาดฟื้นคืนมาอีก
9.1.1 การพิจ ารณาส่ว นเหลื่อมการทุ่มตลาดของสาธารณรัฐ ประชาชนจี น สาหรับผู้ให้
ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจะพิจารณาจากข้อมูลแบบสอบถามที่ได้รับของแต่ละราย ส่ว นผู้ท่ี
ไม่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจะพิจารณาโดยใช้ข้อมูล ข้อเท็จจริงเท่าที่มีอยู่ (Best Information
Available: BIA) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและ
การอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 ดังนี้
9.1.1.1 กลุ่มบริษัท Jiangsu Shagang Group Co., Ltd.
(1) มูลค่าปกติ
คานวณตามหลัก เกณฑ์ภ ายใต้ม าตรา 15 แห่ง พระราชบัญ ญัติ
การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 โดยพิจารณาจากราคาขายใน
สาธารณรัฐประชาชนจีนจากคาตอบแบบสอบถาม โดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักแล้วทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน
(2) ราคาส่งออก
ค านวณตามหลั ก เกณฑ์ ภ ายใต้ ม าตรา 14 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 โดยพิจารณาจากราคาส่งออก
มายังประเทศไทยจากคาตอบแบบสอบถาม โดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักแล้วทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน
(3) ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด
ค านวณตามหลั ก เกณฑ์ ภ ายใต้ ม าตรา 18 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 โดยเปรียบเทียบระหว่าง
มูล ค่าปกติตาม (1) และราคาส่งออกตาม (2) ซึ่งเป็นราคา ณ ระดับการค้าเดียวกัน คือ ณ หน้ าโรงงาน
และในช่วงเวลาเดียวกัน พบว่ายังคงมีส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดสินค้าที่ถูกพิจารณา
9.1.1.2 Jiangsu Yonggang Group Co., Ltd.
(๑) มูลค่าปกติ
ค านวณตามหลั ก เกณฑ์ ภ ายใต้ ม าตรา 15 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 โดยพิจารณาจากราคาขาย
ในสาธารณรัฐประชาชนจีนจากคาตอบแบบสอบถาม โดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักซึ่งเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน
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คานวณตามหลัก เกณฑ์ภ ายใต้ม าตรา 14 แห่ง พระราชบัญ ญัติ
การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 โดยคานวณจากราคาส่งออก
มายังประเทศไทยจากคาตอบแบบสอบถาม โดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักแล้วทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน
(๓) ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด
ค านวณตามหลั ก เกณฑ์ ภ ายใต้ ม าตรา 18 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 โดยเปรียบเทียบระหว่าง
มูล ค่าปกติตาม (1) และราคาส่งออกตาม (2) ซึ่งเป็นราคา ณ ระดับการค้าเดียวกัน คือ ณ หน้าโรงงาน
และในช่วงเวลาเดียวกัน พบว่ายังคงมีส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดสินค้าที่ถูกพิจารณา
9.1.1.3 Zenith Steel Group Co., Ltd.
(๑) มูลค่าปกติ
ค านวณตามหลั ก เกณฑ์ ภ ายใต้ ม าตรา 15 และมาตรา 27 แห่ ง
พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 เนื่องจาก
ข้อมูลคาตอบแบบสอบถามของบริษัทฯ ไม่ให้ข้อมูลที่เป็นสาระสาคัญ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความถูกต้อง
ของมูลค่าปกติ ราคาส่งออกและส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด ทาให้ขาดความน่าเชื่อถือ จึงพิจารณามูลค่าปกติจาก
ราคาขายในสาธารณรัฐประชาชนจีนจากคาตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นระดับการขาย ณ หน้าโรงงาน
(๒) ราคาส่งออก
ค านวณตามหลั ก เกณฑ์ ภ ายใต้ ม าตรา 14 และมาตรา 27 แห่ ง
พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 เนื่องจากข้อมูล
คาตอบแบบสอบถามของบริษัทฯ ไม่ได้ให้ข้อมูลที่เป็นสาระสาคัญ จึงพิจารณาราคาขายส่งออกมายัง ไทย
จากคาตอบแบบสอบถาม แล้วทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน
(๓) ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด
ค านวณตามหลั ก เกณฑ์ ภ ายใต้ ม าตรา 18 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 โดยเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าปกติ
ตาม (1) และราคาส่งออกตาม (2) ซึ่งเป็นราคา ณ ระดับการค้าเดียวกันและในช่วงเวลาเดียวกัน พบว่ายังคงมี
ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดสินค้าที่ถูกพิจารณา
9.1.1.4 ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกรายอื่น ๆ
คานวณส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดหลักเกณฑ์ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติ
การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 พบว่ามีการทุ่มตลาด
9.1.2 สาธารณรัฐประชาชนจีนมีพฤติกรรมการทุ่มตลาดไปยังประเทศอื่น ๆ
สาธารณรัฐประชาชนจีนมีการส่งเหล็กลวดคาร์บอนสูงไปทุ่มตลาดในหลายประเทศ
โดยถูกใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดจากเครือรัฐออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
9.1.3 สาธารณรัฐประชาชนจีนมีการส่งออกสินค้าเหล็กลวดคาร์บอนสูงไปทั่วโลกในราคาที่
ค่อนข้างต่า
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คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนได้วินิจฉัยความเสียหายตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดตามมาตรา 19 มาตรา 20 และมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและ
การอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 โดยนาข้อมูลที่ได้รับตามแบบสอบถามของอุตสาหกรรมภายใน
จานวน 2 ราย คือ บริษัท เหล็กสยาม (2001) จากัด และบริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ซึ่งมี
การตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลแล้ว พบว่ามีความน่าเชื่อถือและสามารถยอมรับได้ โดยเมื่อ พิจ ารณา
ปริมาณและราคาของสินค้าทุ่มตลาด รวมทั้งผลของการทุ่มตลาดที่มีต่อราคาของสินค้า ชนิดเดียวกันในตลาด
ภายในประเทศ และผลกระทบของการทุ่ มตลาดที่ มี ต่ ออุ ตสาหกรรมภายในแล้ ว ปรากฏว่า หากไม่ ต่ อ อายุ
มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดจะเกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายในได้ ดังนี้
9.2.1 ปริมาณของสินค้าทุ่มตลาดและผลของการทุ่มตลาดที่มีต่อราคาสินค้าชนิดเดียวกัน
ในตลาดภายในประเทศ
(1) ปริมาณของสินค้าทุ่มตลาด
ปริมาณการนาเข้าสินค้า เหล็ กลวดคาร์บอนสูง จากสาธารณรัฐประชาชนจีน
มายังประเทศไทยเพิ่มขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2558 ถึงปี พ.ศ. 2559 และเริ่มปรับลดลงในปี พ.ศ. 2560 ถึงปี
พ.ศ. 2561 แต่ยังคงนาเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมากที่สุด โดยมีสัดส่วนการนาเข้าในช่วงปี พ.ศ. 2558
ถึงช่วงระยะเวลาการทบทวนในอัตราร้อยละ 74 ถึงร้อยละ 82 ของการนาเข้าเหล็กลวดคาร์บอนสูงทั้งหมด
(2) ผลของการทุ่มตลาดที่มีต่อราคาสินค้าชนิดเดียวกันในตลาดภายในประเทศ
ในการพิจารณาผลกระทบด้านราคาได้เปรียบเทียบราคาขายสินค้าที่ถูกพิจารณา
จากสาธารณรัฐประชาชนจีนกับราคาขายสินค้าชนิดเดียวกันของอุตสาหกรรมภายใน ณ ระดับการค้าเดียวกัน
ปรากฏว่ามีการตัดราคา กดราคา และยับยั้งการขึ้นราคาสินค้าชนิดเดียวกันในประเทศ ส่งผลกระทบต่อราคา
ขายของอุตสาหกรรมภายใน
9.2.2 ผลกระทบของการทุ่มตลาดที่มีต่ออุตสาหกรรมภายใน
มูลค่าขาย ปริมาณขายในประเทศ และราคาขายในประเทศ
มูลค่าขายและปริมาณขายในประเทศของอุตสาหกรรมภายในลดลงในปี พ.ศ. 2559
และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2560
กาไร/ขาดทุนจากการขายสินค้าชนิดเดียวกันในประเทศ
อุต สาหกรรมภายในประสบภาวะขาดทุน จากการขายสิน ค้า ชนิด เดีย วกัน ในปี
พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2561 และในช่วงระยะเวลาการทบทวน
ผลผลิต
อุตสาหกรรมภายในมีผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น แต่ในช่วง
ระยะเวลาการทบทวนผลผลิตลดลงอย่างมาก
กาลังการผลิตและอัตราการใช้กาลังการผลิต
อุตสาหกรรมภายในมีกาลังการผลิตคงที่ และมีอัตราการใช้กาลังการผลิตเพิ่มขึ้น
แต่ยังคงต่ามาก และมีกาลังการผลิตส่วนเกินเหลืออีกมาก
ผลิตภาพ
ผลิตภาพอยู่ในระดับที่มีประสิทธิภาพค่อนข้างสูง
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ปริมาณความต้อ งการใช้ใ นประเทศมีแ นวโน้ม เพิ่ม ขึ้น และลดลงเล็ก น้อ ยในปี
พ.ศ. 2560 และช่วงก่อนระยะเวลาการทบทวน ส่วนแบ่งตลาดของอุตสาหกรรมภายในเพิ่มขึ้นและเริ่มลดลง
ในช่วงระยะเวลาการทบทวน
สินค้าคงคลัง
สินค้าคงคลังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามผลผลิตที่เพิ่มขึ้น และลดลงอย่างมาก
ในช่วงระยะเวลาการทบทวน
การจ้างงาน
การจ้ า งงานของอุ ต สาหกรรมภายในเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และลดลงในช่ ว ง
ระยะเวลาการทบทวน
ค่าจ้างแรงงาน
ค่าจ้างแรงงานเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่อัตราค่าจ้างต่อหน่วยการผลิตลดลง
อย่างต่อเนื่อง
อัตราการเจริญเติบโต
อัต ราการเจริญ เติบโตของอุตสาหกรรมภายในเปรียบเทียบจากการเติบโตของ
ส่ วนแบ่ งตลาดของอุ ตสาหกรรมภายในกั บความต้ องการใช้ ภายในประเทศ พบว่ า ลดลงในปี พ.ศ. 2559
และเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2560 แต่ในช่วงระยะเวลาการทบทวนพบว่าอุตสาหกรรมภายในสูญเสียการเจริญเติบโต
ผลตอบแทนจากการลงทุน
ผลตอบแทนการลงทุนของอุตสาหกรรมภายในมีแนวโน้มติดลบอย่างต่อเนื่อง
ผลกระทบและแนวโน้มที่จะเกิดต่อกระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากการดาเนินงานของอุตสาหกรรมภายในมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง
ความสามารถในการเพิ่มทุนหรือการลงทุน
อุตสาหกรรมภายในมีสัดส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ปัจจัยที่มีผลต่อราคาสินค้าในประเทศ
ปริมาณการนาเข้าสินค้าที่ถูกพิจารณาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ยังคงอยู่ใน
ปริมาณสูงและมีราคาต่าเป็นปัจจัยสาคัญในการกาหนดราคาขายสินค้าในประเทศของอุตสาหกรรมภายใน
ความมากน้อยของส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด
เมื่อเปรียบเทียบมูลค่าปกติและราคาส่งออก ณ ระดับการค้าเดียวกัน พบส่วนเหลื่อม
การทุ่มตลาดของสินค้าเหล็กลวดคาร์บอนสูงจากสาธารณรัฐประชาชนจีน พบว่ายังมีการทุ่มตลาด
๙.๓ การพิจ ารณาปัจ จัยอื่ น ๆ พบว่าไม่ใช่ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรม
ภายใน ดังนี้
ปริมาณการนาเข้าสินค้าชนิดเดียวกันจากประเทศอื่น ๆ
ปริมาณนาเข้าสินค้าชนิดเดียวกันจากประเทศอื่น ๆ พบว่ามีสัดส่วนลดลงในช่วงระยะเวลา
การทบทวนเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณนาเข้าสินค้าทุ่มตลาดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
ราคานาเข้าสินค้าชนิดเดียวกันจากประเทศอื่น ๆ
ราคาน าเข้าสิ นค้าชนิ ดเดียวกันจากประเทศอื่น ๆ สู งกว่าราคานาเข้าสิ นค้าทุ่มตลาดจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีนมาโดยตลอดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา
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ความต้องการใช้สินค้าชนิดเดียวกันภายในประเทศเพิ่มมากขึ้นในปี พ.ศ. 2559 และลดลง
เล็กน้อยในปี พ.ศ. 2560 โดยขณะที่ช่วงระยะเวลาการทบทวนมีความต้องการใช้ภายในประเทศเพิ่มขึ้น
ดังนั้น ความเสียหายของอุตสาหกรรมภายในจึงไม่ได้เกิดจากการหดตัวของตลาดหรืออุปสงค์ที่ลดลง
ประสิทธิภาพการส่งออกของอุตสาหกรรมภายใน
อุตสาหกรรมภายในมีสัดส่วนการส่งออกเพียงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการขาย
สินค้าชนิดเดียวกันภายในประเทศ
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริโภค
ยังคงมีการบริโภคสินค้าชนิดเดียวกัน โดยเห็นได้จากปริมาณการนาเข้าสินค้าที่ถูกพิจารณา
ที่เพิ่มสูงขึ้น จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริโภค
การผูกขาดตัดตอนทางการค้า
ความเสียหายของอุตสาหกรรมภายในไม่ได้เกิดจากการผูกขาดตัดตอนทางการค้า เนื่องจาก
อุตสาหกรรมภายในใช้เศษเหล็กเป็น วัตถุดิบในการผลิตสินค้า เหล็กลวดคาร์บอนสูง ซึ่งมีผู้ขายเศษเหล็ก
เป็นจานวนมาก และไม่พบว่ามีปัญหาการผูกขาดการขายเศษเหล็ก
การมีอานาจเหนือตลาดของอุตสาหกรรมภายใน
อุตสาหกรรมภายในมีช่องทางการจาหน่ายหลากหลายรูปแบบและมีผู้ผลิตในไทยหลายราย
ที่เริ่มมีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มมากขึ้น จึงไม่มีการผูกขาดตัดตอนทางการค้าจากผู้ผลิตรายใดรายหนึ่ง
การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและความสามารถในการผลิต
กระบวนการผลิตไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ผลิตทั้งในไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน
ยังคงใช้รูปแบบการผลิตแบบเดิม
จากข้อมูลที่ได้รับทั้งหมด สรุปได้ว่ายังคงมีการทุ่มตลาด อุตสาหกรรมภายในยังคงมีความ
เสียหาย แม้จะการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กลวดคาร์บอนสูงจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
โดยยังคงมีการนาเข้าสินค้าดังกล่าวในปริมาณมาก ประกอบกับหลายประเทศซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลั กของ
สาธารณรัฐประชาชนจีนเริ่มมีการบังคับใช้มาตรการทางการค้ากับสินค้าเหล็กลวดคาร์บอนสูงจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ซึ่งหากพิจารณาราคาสินค้าทุ่มตลาดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนกับราคาขายของอุตสาหกรรม
ภายใน พบว่ า ยั ง คงมี ก ารขายตั ด ราคา กดราคาและยั บ ยั้ ง การขึ้ น ราคาขายสิ น ค้ า ในประเทศไทย ท าให้
อุตสาหกรรมภายในยังประสบภาวะขาดทุนและส่วนแบ่งตลาดเริ่มลดลง ดังนั้น หากยุติการเรียกเก็บอากร
ตอบโต้การทุ่มตลาดดังกล่าวจะทาให้มีการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กลวดคาร์บอนสู งรวมถึงเหล็กลวดคาร์บอนสูงที่
เจื อ ธาตุ อื่ น ที่ มี แ หล่ ง ก าเนิ ด จากสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ฟื้ น คื น มาอี ก และก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อ
อุตสาหกรรมภายใน
ข้อ ๑๐ คาวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน
คณะกรรมการพิจ ารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนได้พิจารณาผลทบทวนความจาเป็ น
ในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้า เหล็กลวดคาร์บอนสูงรวมถึงเหล็กลวดคาร์บอนสูงที่เจือธาตุอื่น
ที่มีแหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไป ในการประชุมครั้ง ที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม
พ.ศ. 2563 แล้ว มีคาวินิจฉัยดังนี้
10.1 ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กลวดคาร์บอนสู ง รวมถึงเหล็กลวด
คาร์บอนสูงที่เจือธาตุอื่น ที่มีแหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 5 ปี เนื่องจากมี
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ทาให้การทุ่มตลาดฟื้นคืนมาอีก โดยให้เรียกเก็บอากรในอัตราเดิมต่อไป ดังนี้
10.1.1 อัตราร้อยละ 12.26 ของราคา ซี ไอ เอฟ สาหรับสินค้าที่ผลิตจาก Benxi
Beitai Gaosu Steel Wire Rod Co., Ltd.
10.1.2 อัตราร้อยละ 15.04 ของราคา ซี ไอ เอฟ สาหรับสินค้าที่ผลิตจาก
(๑) Zhangjiagang Shajing Steel Co., Ltd. (Jiangsu Shagang Group Co., Ltd.)
(๒) Zhangjiagang Hongxing High Wire Co., Ltd. (Jiangsu Shagang Group Co., Ltd.)
(๓) Zhangjiagang Sheen-faith Steel Co., Ltd. (Jiangsu Shagang Group Co., Ltd.)
(๔) Jiangsu Sheen-faith High-Tech Co., Ltd. (Jiangsu Shagang Group Co., Ltd.)
(๕) Zhangjiagang Hongchang High Wire Co., Ltd. (Jiangsu Shagang Group Co., Ltd.)
(๖) Zhangjiagang Rongsheng Steel Co., Ltd. (Jiangsu Shagang Group Co., Ltd.)
10.1.3 อัตราร้อยละ 20.56 ของราคา ซี ไอ เอฟ สาหรับสินค้าที่ผลิตจาก Jiangsu
Yonggang Group Co., Ltd.
10.1.4 อัตราร้อยละ 36.79 ของราคา ซี ไอ เอฟ สาหรับสินค้าที่ผลิตหรือส่งออกจาก
รายอื่น
10.2 ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการนาเข้าสินค้าเหล็กลวดคาร์บอนสูง รวมถึง
เหล็กลวดคาร์บอนสูงที่เจือธาตุอื่น ที่มีแหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ในอัตราร้อยละ 0 ของราคา
ซี ไอ เอฟ เพื่อประโยชน์สาธารณะตามมาตรา 7 ในกรณีดังนี้
10.2.1 กรณีที่สิน ค้าดัง กล่าวมี ข นาดเส้นผ่า ศูนย์กลางตั้ง แต่ 13 มิล ลิเมตรขึ้น ไป
แต่น้อยกว่า 14 มิลลิเมตร ตามมติเดิมของคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน ซึ่งยังไม่มี
ปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงในการทบทวนครั้งนี้
10.2.2 กรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการค้าเพื่อส่งออกนาสินค้าดังกล่าว
เข้ามาในราชอาณาจั กรและนาเข้าไปในเขตอุตสาหกรรมส่งออก เพื่อใช้ในการผลิ ตสินค้าหรือเพื่อการค้า
เพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือกรณีที่ผู้ได้รับการส่งเสริม
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนนาสินค้าดังกล่าวเข้ามาผลิตเพื่อการส่ งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการลงทุน หรือกรณีที่ผู้นาสินค้าดังกล่าวเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยศุลกากร
เพื่อประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมส่งออก
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