
รายละเอียดข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาวินิจฉัยผลการไต่สวนการทุ่มตลาดชั้นที่สุด 
สินค้าเหล็กแผ่นเคลือบหรือชุบด้วยดีบุกทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน 

ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี ไต้หวัน และสหภาพยุโรป 
(ฉบับเปิดเผย) 

 
 การไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยดีบุกทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มี
แหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี ไต้หวัน และสหภาพยุโรป เป็นการด าเนินการ
ภายใต้พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ.2542 ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2562 รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดและข้อเท็จจริงที่คณะกรรมการ
พิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน (ทตอ.) ใช้เป็นพ้ืนฐานในการพิจารณาวินิจฉัย ดังนี้ 

1. ความเป็นมา 
1.1 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นายโชต รัตนกังวานวงศ์ ในฐานะผู้รับมอบอ านาจจาก บริษัท สยาม

แผ่นเหล็กวิลาส จ ากัด และบริษัท แผ่นเหล็กวิลาสไทย จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วย
ดีบุกท้ังชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ได้ยื่นค าขอต่อกรมการค้าต่างประเทศ เพ่ือขอให้ด าเนินการพิจารณาตอบ
โต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยดีบุกทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ภายใต้พิกัดอัตรา
ศุลกากรประเภทที่ 7210.12.90 รวม 15 พิกัด ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี 
ไต้หวัน และสหภาพยุโรป เนื่องจากมีการน าเข้าสินค้าดังกล่าวเข้ามาขายในราคาทุ่มตลาดและก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อผู้ผลิตสินค้าในประเทศ โดยผู้ยื่นค าขอได้ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลและเอกสารประกอบค าขอฉบับสมบูรณ์ 
และส่งให้กรมการค้าต่างประเทศเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563  

1.2 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 คณะอนุกรรมการพิจารณาการไต่สวนได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2563 
ให้รับค าขอให้พิจารณาไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยดีบุกทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน 
เนื่องจากค าขอดังกล่าวมีรายละเอียดและพยานหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง (Properly Documented) ตาม
มาตรา 34 วรรค 2 และมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ พ.ศ. 2542 และให้เสนอคณะกรรมการ
พิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน (ทตอ.) วินิจฉัยว่าค าขอมีมูลเกี่ยวกับการทุ่มตลาดและความเสียหาย 
เพ่ือเปิดการไต่สวนการทุ่มตลาดและความเสียหายต่อไป 

1.3 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 คณะกรรมการ ทตอ. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2563 รับทราบการ
รับค าขอฯ และวินิจฉัยว่าค าขอดังกล่าวมีมูลเกี่ยวกับการทุ่มตลาดและความเสียหาย จึงเห็นชอบให้เปิดการไต่สวน
การทุ่มตลาดและความเสียหายสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยดีบุกทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มี
แหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี ไต้หวัน และสหภาพยุโรป ตามมาตรา 37 แห่ง 
พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ พ.ศ. 2542 
 
2. การด าเนินการของกรมการค้าต่างประเทศ  

2.1 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 กรมการค้าต่างประเทศได้มีหนังสือแจ้งสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนประจ าประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจ าประเทศไทย  ส านักงาน
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เศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจ าประเทศไทย และคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจ าประเทศไทย ในฐานะ
ตัวแทนรัฐบาลของประเทศผู้ส่งออกสินค้าที่ถูกพิจารณาให้ทราบว่า รัฐบาลไทยได้รับค าขอที่มีรายละเอียดและ
หลักฐานครบถ้วนถูกต้อง (Properly Documented) แล้ว ตามมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ.การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ 
พ.ศ. 2542 ที่ก าหนดว่า “เมื่อคณะกรรมการได้รับค าขอฯ ตามมาตรา 32 แล้ว ให้กรมการค้าต่างประเทศแจ้งให้
รัฐบาลของประเทศผู้ส่งออกที่เกี่ยวข้องทราบถึงการมีค าขอฯ ดังกล่าว” ซึ่งสอดคล้องกับ Article 5.5 ของความ
ตกลงว่าด้วยการตอบโต้การทุ่มตลาดภายใต้ WTO (Agreement on Implementation of Article VI of GATT 
1994) 

2.2 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 กรมการค้าต่างประเทศได้ด าเนินการตามมติคณะกรรมการ ทตอ. โดยออก
ประกาศ เรื่อง เปิดการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยดีบุกทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่
เป็นม้วน ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี ไต้หวัน และสหภาพยุโรป  พ.ศ. 
2563 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 รวมทั้งได้ลงโฆษณาประกาศเปิดการไต่สวน
ดังกล่าวในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับวันที่ 24 เมษายน 2563 ได้แก่ ฉบับภาษาไทย คือ หนังสือพิมพ์กรุงเทพ
ธุรกิจ และฉบับภาษาอังกฤษ คือ หนังสือพิมพ์ Bangkok Post  

2.3 กรมการค้าต่างประเทศได้เปิดเผยข้อมูลประกาศเปิดการไต่สวนการทุ่มตลาดฯ ค าขอฉบับเปิดเผย และ
แบบสอบถาม ผ่านทางเว็บไซต์ของกองปกป้องและตอบโต้ทางการค้า และเมื่อวันที่ 8 และ 9 เมษายน 2563 
กรมการค้าต่างประเทศได้แจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบถึงข้อมูลดังกล่าว ดังนี้ 

2.3.1 ผู้ผลิตสินค้าชนิดเดียวกันในประเทศ ตามค าขอ จ านวน 2 ราย ได้แก่ 
(1)  บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จ ากัด 
(2)  บริษัท แผ่นเหล็กวิลาสไทย จ ากัด 

2.3.2 ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจาก 4 ประเทศ คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี  ไต้หวัน และ
สหภาพยุโรป ตามค าขอจ านวน 26 ราย ได้แก่ 

2.3.2.1 ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐประชาชนจีน จ านวน 11 ราย ได้แก่ 
(1) Baoshan Steel & Iron Co., Ltd. 
(2) Shanghai Meishan Iron & Steel Co., Ltd. 
(3) Zhongshan Zhongyue Tinplate Industrial Co., Ltd. (Guangnan Holding Limited) 
(4) Fujian Ton Yi Tinplate Co., Ltd. 
(5) Hebei Iron & Steel Group Hengshui Cold Rolling Steel Co., Ltd. 
(6) China Shougang International Trade & Engineering Corporation (Shougang 

Group Co., Ltd) 
(7) Zhongyue Posco (Qinhuangdao) Tinplate industrial Co., Ltd (ZY Posco) 
(8) Jiangyin Comat Metal Products Co., Ltd. 
(9) Wuhan Iron & Steel Co., Ltd. 
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(10) Guangzhou Pacific Tinplate Co., Ltd. 
(11) Fujian Sino-Japan Metal Corporation 

2.3.2.2 ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐเกาหลี จ านวน 4 ราย ได้แก่ 
(1) Dongbu Steel Co., Ltd. 
(2) KG Dongbu Steel Co., Ltd. 
(3) TCC Steel Co., Ltd. 
(4) Shinhwa Silup Co., Ltd. 

2.3.2.3 ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากไต้หวัน จ านวน 1 ราย ได้แก่  
(1) Ton Yi Industrial Corporation 

2.3.2.4 ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากสหภาพยุโรป จ านวน 10 ราย ได้แก่ 
(1) ThyssenKrupp Rasselstein GmbH (Germany) 
(2) Arcelor Mittal (Luxembourg) 
(3) Arcelor Mittal Liège (Belgium) 
(4) Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine Florange site (France) 
(5) Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine Basse-Indre site (France) 
(6) Arcelor Mittal Asturias (Avilés) (Spain) 
(7) Arcelor Mittal Italia (ex Ilva) (Italy) 
(8) Tata Steel Packaging (Netherlands) 
(9) Tata Steel Packaging (Belgium) 
(10) Liberty Liège-Dudelange (Belgium) 

2.3.3 ผู้น าเข้า/ผู้ใช้ในประเทศ ตามค าขอและตามข้อมูลสถิติกรมศุลกากร จ านวน 39 ราย ได้แก ่
(1) บริษัท แสตนดาร์ดแคน จ ากัด 
(2) บริษัท โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ จ ากัด 
(3) บริษัท สุนทรเมทัลแคน จ ากัด 
(4) บริษัท สุนทรเมทัล อินดัสทรี้ส์ จ ากัด 
(5) บริษัท ธีรชัยสตีล เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(6) บริษัท คราวน์ ฟู้ด แพ็คเก็จจิ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
(7) บริษัท พูนทรัพย์แคน จ ากัด 
(8) บริษัท รอแยลแคนอินดัสทรีส์ จ ากัด 
(9) บริษัท พรีซิชั่น วาล์ว (ไทยแลนด์) จ ากัด 
(10) บริษัท แอล.พี.เค. เมทัล (2003) จ ากัด 
(11) บริษัท คราวน์ เบ็บ แคน แอนด์ โคลสเชอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด 
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(12) บริษัท นิวแคน จ ากัด 
(13) บริษัท โอเรียนเต็ลแคน จ ากัด 
(14) บริษัท ทีปกรอินดัสทรี่ส์ จ ากัด 
(15) บริษัท จีเอ็มพีแพ็คเกจจิ้ง จ ากัด 
(16) บริษัท ท้อปอิสซี่ จ ากัด 
(17) บริษัท ธ. พุทธรักษา จ ากัด 
(18) บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จ ากัด 
(19) บริษัท เมทเทิลวัน จ ากัด 
(20) บริษัท เซ้าท์อีสต์เอเซี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จ ากัด 
(21) บริษัท โอ.เอ็ม.แคนแอนด์พริ้นติ้ง จ ากัด 
(22) บริษัท ไทยเมททัลเพลท จ ากัด 
(23) บริษัท เบญจมิตร บรรจุภัณฑ์ จ ากัด 
(24) บริษัท ยูนิเวอร์แซลสตีล จ ากัด 
(25) บริษัท เมทเทิลคอน จ ากัด 
(26) บริษัท สินสยามเม็ททอลเซ็นเตอร์ (1984) จ ากัด 
(27) บริษัท สวอนอินดัสทรี่ส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(28) บริษัท ทินแคนอินดัสทรี่ จ ากัด 
(29) บริษัท ดองบู ไทย สตีล จ ากัด 
(30) บริษัท ซัมวา (ไทยแลนด์) จ ากัด 
(31) บริษัท สตาร์ แคนเนอรี่ จ ากัด 
(32) บริษัท อลูแพค ครีเอทไฮควอลิตี้ จ ากัด 
(33) บริษัท เอ็น เอช เค สตีล จ ากัด 
(34) บริษัท วาย เจ เอ๊กซ์ พรีซิชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จ ากัด 
(35) บริษัท ทีเอ็นที เอ็กซเพรส เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(36) บริษัท เฟดเดอรัล เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากัด 
(37) บริษัท ยูพีเอส พาร์เซล ดีลิเวอร์รี่ เซอร์วิส จ ากัด 
(38) บริษัท ไทยพินนาเคิล จ ากัด 
(39) บริษัท พินนาเคิล (ประเทศไทย) จ ากัด 

2.3.4 กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ใช้ และสมาคมที่เก่ียวข้อง ตามค าขอ จ านวน 3 ราย ได้แก่  
(1) สมาคมบรรจุภัณฑ์โลหะไทย 
(2) สมาคมผู้ผลิตอาหารส าเร็จรูป 
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(3) สมาคมผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สเปรย์ไทย 
2.3.5 สถานเอกอัครราชทูต ในฐานะตัวแทนรัฐบาลประเทศผู้ส่งออกสินค้าที่ถูกพิจารณา จ านวน 4 

ประเทศ ได้แก่ 
(1) สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ าประเทศไทย 
(2) สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจ าประเทศไทย 
(3) ส านักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจ าประเทศไทย  
(4) คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจ าประเทศไทย 

ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่ได้รับแบบสอบถาม แต่ประสงค์จะขอรับแบบสอบถามเพ่ือเข้าร่วมกระบวนการ
ไต่สวน สามารถแจ้งความจ านงเป็นหนังสือต่อกรมการค้าต่างประเทศเพ่ือขอรับแบบสอบถามได้ภายใน 15 วัน 
นับแต่วันที่ประกาศเปิดการไต่สวนฯ ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา  

2.4 ในขั้นตอนการตอบแบบสอบถาม ปรากฏว่ามีผู้มีส่วนได้เสียจ านวนมากแสดงความประสงค์ในการ 
เข้าร่วมกระบวนการไต่สวนและขอขยายระยะเวลาตอบแบบสอบถาม ซึ่งเมื่อครบก าหนดระยะเวลาส่งคืนค าตอบ
แบบสอบถาม ปรากฏว่ามีผู้มีส่วนได้เสียให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม ดังนี้ 

2.4.1 ผู้ผลิตสินค้าชนิดเดียวกันในประเทศ จ านวน 2 ราย ได้แก่  
(1) บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จ ากัด  
(2) บริษัท แผ่นเหล็กวิลาสไทย จ ากัด  

2.4.2 ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจาก 3 ประเทศ คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และไต้หวัน 
จ านวน 8 ราย ได้แก่ 

2.4.2.1 ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐประชาชนจีน จ านวน 5 ราย ได้แก่ 
(1) Handan Jintai Packing Material Co., Ltd. 
(2) Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. 
(3) Fujian Ton Yi Tinplate Co., Ltd. 
(4) GDH Zhongyue (Zhongshan) Tinplate Industry Co., Ltd. 
(5) Shougang Jingtang United Iron & Steel Co., Ltd. 

2.4.2.2 ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐเกาหลี จ านวน 2 ราย ได้แก่ 
(1) KG Dongbu Steel Co., Ltd. 
(2) TCC Steel Corp. 

2.4.2.3 ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากไต้หวัน จ านวน 1 ราย ได้แก่  
(1) Ton Yi Industrial Corp. 

2.4.3 ผู้น าเข้า/ผู้ใช้ในประเทศ จ านวน 14 ราย ได้แก่  
(1) บริษัท เบญจมิตร บรรจุภัณฑ์ จ ากัด 
(2) บริษัท ธีรชัยสตีล เซ็นเตอร์ จ ากัด 
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(3) บริษัท พูนทรัพย์แคน จ ากัด 
(4) บริษัท เมทเทิลวัน จ ากัด 
(5) บริษัท สินสยามเม็ททอลเซ็นเตอร์ (1984) จ ากัด 
(6) บริษัท บัวทองวัฒนาอุตสาหกรรมฝาขวด จ ากัด 
(7) บริษัท พินนาเคิล (ประเทศไทย) จ ากัด 
(8) บริษัท โอเรียนเต็ลแคน จ ากัด 
(9) บริษัท ธ. พุทธรักษา จ ากัด 
(10) บริษัท คราวน์ ฟู้ด แพ็คเก็จจิ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
(11) บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จ ากัด 
(12) บริษัท สุนทรเมทัล อินดัสทรี้ส์ จ ากัด 
(13) บริษัท สุนทรเมทัลแคน จ ากัด 
(14) บริษัท สวอนอินดัสทรี่ส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

2.5 การขยายระยะเวลาการไต่สวน 
2.5.1 มติคณะอนุกรรมการพิจารณาการไต่สวน ครั้งที่ 1/2564 

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 คณะอนุกรรมการพิจารณาการไต่สวนได้พิจารณาขยายระยะเวลา
การไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยดีบุกทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี ไต้หวัน และสหภาพยุโรปแล้ว มีมติ ดังนี้ 

เห็นสมควรให้มีการขยายระยะเวลาการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วย
ดีบุกทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี ไต้หวัน 
และสหภาพยุโรป ออกไปอีก 6 เดือน จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 6 เมษายน 2564 เป็นสิ้นสุดวันที่ 6 ตุลาคม 2564 
ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ.
2542 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ท าให้ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกสินค้าที่ถูก
พิจารณาขอขยายระยะเวลาในการตอบแบบสอบถาม และขอบเขตสินค้าที่ถูกพิจารณามีความซับซ้อนจึงต้องมี
การรวบรวมข้อมูลจากหลายฝ่ายเพ่ือเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณารายละเอียดทางเทคนิคของสินค้าเหล็ก
พิจารณาอย่างรอบคอบ และยังมีอีกหลายขั้นตอนที่ต้องด าเนินการตามกระบวนการไต่สวน ก่อนน าเสนอ
คณะอนุกรรมการพิจารณาการไต่สวน และคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนวินิจฉัยผลการ
ไต่สวนชั้นที่สุด 

2.5.2 มติคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน ครั้งที่ 1/2564 
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนได้พิจารณาขยาย

ระยะเวลาการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยดีบุกท้ังชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มี
แหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี ไต้หวัน และสหภาพยุโรปแล้ว มีมติ ดังนี้ 
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เห็นสมควรให้มีการขยายระยะเวลาการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วย
ดีบุกทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี ไต้หวัน 
และสหภาพยุโรป ออกไปอีก 6 เดือน จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 6 เมษายน 2564 เป็นสิ้นสุดวันที่ 6 ตุลาคม 2564 
ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ.
2542 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ท าให้ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกสินค้าที่ถูก
พิจารณาขอขยายระยะเวลาในการตอบแบบสอบถาม และขอบเขตสินค้าที่ถูกพิจารณามีความซับซ้อนจึงต้องมี
การรวบรวมข้อมูลจากหลายฝ่ายเพ่ือเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณารายละเอียดทางเทคนิคของสินค้าเหล็ก
พิจารณาอย่างรอบคอบ และยังมีอีกหลายขั้นตอนที่ต้องด าเนินการตามกระบวนการไต่สวน ก่อนน าเสนอ
คณะอนุกรรมการพิจารณาการไต่สวน และคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนวินิจฉัยผลการ
ไต่สวนชั้นที่สุด 

 
3. ขอบเขตการไต่สวน 

3.1 สถานะของอุตสาหกรรมภายใน 
มาตรา 24 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ พ.ศ. 2542 ก าหนดว่า “อุตสาหกรรมภายในตาม

พระราชบัญญัตินี้ ได้แก่ ผู้ผลิตสินค้าชนิดเดียวกันภายในประเทศที่มีผลผลิตรวมกันได้เกินกึ่งหนึ่งของปริมาณ
การผลิตรวมภายในประเทศของสินค้าชนิดนั้น…” 

จากข้อมูลตามแบบสอบถามพบว่า ผู้ผลิตภายในประเทศที่ตอบแบบสอบถามครบถ้วนถูกต้องตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดจ านวน 2 ราย ได้แก่ (1) บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จ ากัด และ (2) บริษัท แผ่นเหล็ก
วิลาสไทย จ ากัด ซึ่งทั้ง 2 ราย เป็นผู้ผลิตสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยดีบุกฯ ทั้งหมดของประเทศ จึง มี
ผลผลิตรวมกันคิดเป็นร้อยละ 100 ของปริมาณการผลิตรวมภายในประเทศ ซึ่งเกินกึ่งหนึ่งของปริมาณการผลิต
รวมภายในประเทศ ดังนั้น จึงมีสถานะเป็นอุตสาหกรรมภายในตามมาตรา 24 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่ม
ตลาดฯ พ.ศ. 2542 

3.2 ผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ 
(1) อุตสาหกรรมภายในผู้ผลิตสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยดีบุกทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน 
(2) ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกสินค้าที่ถูกพิจารณาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี ไต้หวัน และ

สหภาพยุโรป 
(3) ผู้น าเข้า/ผู้ใช้สินค้าที่ถูกพิจารณาและสินค้าชนิดเดียวกันภายในประเทศ 
(4) รัฐบาลประเทศผู้ส่งออกสินค้าที่ถูกพิจารณา ได้แก่ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน

ประจ าประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจ าประเทศไทย ส านักงานเศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมไทเปประจ าประเทศไทย และคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจ าประเทศไทย 

(5) กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ใช้และสมาคมที่เก่ียวข้อง  
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3.3 สินค้าที่ถูกพิจารณา/สินค้าชนิดเดียวกัน (Product under consideration/ Like product)  
มาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ.การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ.การตอบโต้

การทุ่มตลาดฯ  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ก าหนดว่า สินค้าที่ถูกพิจารณา หมายถึง สินค้ารายที่ถูกกล่าวหาว่ามี
การทุ่มตลาดหรือได้รับการอุดหนุน หรือสินค้ารายที่ถูกกล่าวหาว่ามีการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่ม
ตลาดหรือการอุดหนุน และสินค้าชนิดเดียวกัน หมายถึง สินค้าที่มีคุณสมบัติเหมือนกันทุกประการกับสินค้าที่
ถูกพิจารณา แต่ในกรณีที่ไม่มีสินค้าดังกล่าวให้หมายความว่าสินค้าท่ีคล้ายคลึงกันอย่างมากกับสินค้าดังกล่าว 

3.3.1 สินค้าทีถู่กพิจารณา คือ สินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยดีบุกทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน 
ภายใต้พิกัดอัตราศุลกากรปี 2560 (แก้ไขตามประกาศกรมศุลกากรที่ 215/2561 เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมรหัสสถิติสินค้า) 
จ านวน 15 พิกัด ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี ไต้หวัน และสหภาพยุโรป ดังนี้ 
7210.12.90.021 7210.12.90.022 7210.12.90.023 7210.12.90.024 7210.12.90.025 
7210.12.90.026 7210.12.90.029 7210.12.90.031 7210.12.90.032 7210.12.90.033 
7210.12.90.034 7210.12.90.035 7210.12.90.036 7210.12.90.039 7210.12.90.090   

3.3.2 สินค้าชนิดเดียวกัน คือ สินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยดีบุกทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน 
ทีผู่้ผลิตในประเทศผลิตและจ าหน่าย ซึ่งมคีุณสมบัติเหมือนกันทุกประการกับสินค้าที่ถูกพิจารณา 

3.3.3 ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะทางเคมีและโครงสร้างของสินค้า คือ เหล็กแผ่นเคลือบดีบุก มี
ความหนาน้อยกว่า 0.5 มม. ความกว้างตั้งแต่ 600 มม. ขึ้นไป มีลักษณะเป็นม้วนหรือเป็นแผ่นตัด มีชั้นเคลือบ
ประกอบด้วยชั้นดีบุก ชั้นของ alloyed tin ชั้นของ oxide chromium และชั้นของน้ ามันเคลือบ (oil film) 

3.3.4 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ได้แก่ JIS G 3303:2017, BS EN 10202:2001 หรือ
เทียบเคียง และ มอก. 16-2536 

3.3.5 กระบวนการผลิตสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยดีบุกทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน 
การผลิตสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยดีบุกฯ ประกอบด้วยขั้นตอนการผลิตหลัก  

5 ขั้นตอน คือ  
(1) การท าความสะอาดแผ่นเหล็ก (Cleaning & Pickling) แผ่นเหล็กที่จะน ามาท าการ

เคลือบดีบุกจะต้องผ่านการท าความสะอาดด้วยด่างและกรด  (cleaning / Pickling) เพื่อก าจัดสิ่งปนเปื้อน 
ที่เกาะอยู่ที่ผิวของแผ่นโลหะ เช่น น้ ามัน ฝุ่น และสนิมที่หลงเหลือเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการยึดเกาะของ
โลหะเคลือบบนผิวของแผ่นเหล็ก 

(2) การเคลือบดีบุก (Tin Plating) แผ่นเหล็กที่ผ่านการท าความสะอาดแล้วจะถูกน ามา
เคลือบดีบุกด้วยกระแสไฟฟ้าภายในถังเคลือบดีบุก (Tin plating section) 

(3) การท าผิวหน้าเงามันวาว (Reflow) แผ่นเหล็กจะถูกท าให้ร้อนจนดีบุกบนผิวหน้าหลอม
ละลาย (Reflow) ที่อุณหภูมิ 232 องศาเซลเซียส แล้วผ่านลงในน้ าเพื่อให้ดีบุกแข็งตัวอีกครั้ง 

(4) การปรับปรุงผิวหน้าแผ่นเหล็ก (Chemical Treatment) เพ่ือให้ทนทานการกัดกร่อน
ได้ดีขึ้น 
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(5) การเคลือบน้ ามัน (Oiling) เพ่ือป้องกันการเกิดสนิม รอยขีดข่วน (Scratch) รอยถลอก 
(Abrasion) ในขณะท าการตัด ขนส่ง หรือในขณะท ากระป๋อง 

3.3.6 ช่องทางการจัดจ าหน่าย ได้แก่ จ าหน่ายโดยตรงแก่ผู้ใช้ ศูนย์บริการ และจ าหน่ายผ่านตัวแทน
หรือสาขาของของผู้ผลิต 

3.3.7 ผู้ใช้สินค้าขั้นสุดท้าย คือ ผู้ประกอบการอาหารประเภทผัก/ผลไม้กระป๋อง เครื่องดื่ม สี 
สารเคมี สารท าละลาย ฯลฯ 

เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลรายละเอียดของสินค้าที่ถูกพิจารณาและสินค้าที่ผู้ผลิตในประเทศผลิต สรุป
ได้ว่า ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะทางเคมีและโครงสร้างของสินค้า  มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
กระบวนการผลิต ช่องทางการจัดจ าหน่าย และผู้ใช้สินค้าขั้นสุดท้ายไม่แตกต่างกัน 

3.4 ระยะเวลาของข้อมูลที่ใช้ในการไต่สวน 
3.4.1 การพิจารณาการทุ่มตลาด คือ วันที่ 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 
3.4.2 การพิจารณาความเสียหาย คือ วันที่ 1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2562 

3.5 ข้อมูลที่ใช้ในการไต่สวน  
3.5.1 ข้อมูลที่ได้รับจากผู้ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม  
3.5.2 สถิติการน าเข้าจากกรมศุลกากร 
3.5.3 ข้อมูลค าขอของอุตสาหกรรมภายใน 
3.5.4 ข้อมูลจากการแสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย 
3.5.5 ข้อมูลจากเว็บไซต์ขององค์การการค้าโลก และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
4. การพิจารณาขอบเขตสินค้า 

4.1 ในระหว่างด าเนินการไต่สวนฯ กรมฯ ได้รับข้อมูลตามแบบสอบถามและหนังสือจากผู้มีส่วนได้เสียเสนอ
ข้อคิดเห็นและข้อโต้แย้งต่อการเปิดไต่สวนการทุ่มตลาด ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตสินค้าที่ถูกพิจารณา 
2 ประเด็น ได้แก่ (1) การขอให้ยกเว้นการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดกับสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบ
ด้วยดีบุกฯ (Tinplate) ชนิด SPCC, Over Roll และ Secondary Grade และ (2) อุตสาหกรรมภายในไม่
สามารถผลิตสินค้าท่ีมีคุณสมบัติ/คุณภาพตามท่ีผู้ใช้ต้องการ 

4.2 ในช่วงเดือนกรกฎาคม และสิงหาคม 2563 กรมฯ ได้มีหนังสือถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสอบถาม
ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับประเด็นตามข้อ 4.1 และรวมรวมข้อมูลเพ่ือเสนอต่อคณะอนุกรรมการพิจารณา
รายละเอียดทางเทคนิคของสินค้าเหล็ก 

4.3 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 กรมฯ ไดจ้ัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณารายละเอียดทางเทคนิคของ
สินค้าเหล็กครั้ งที่  4/2563 เพ่ือพิจารณาในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับขอบเขตของสินค้าดังกล่าว ซึ่ ง
คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
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(1) เห็นควรก าหนดให้สินค้าเหล็ก Tinplate ชนิด SPCC สินค้าที่เป็น Over Roll และ Secondary 
Grade เป็นสินค้าที่อยู่ในขอบเขตของสินค้าที่ถูกไต่สวน เนื่องจากการแยกสินค้าเหล็ก Tinplate ชนิด SPCC 
กับสินค้าเหล็ก Tinplate ชนิด MR ท าได้ยาก และอาจกระทบต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคหากมีการน าไปใช้
ในกลุ่มสินค้าอาหาร 

(2) ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมจากผู้โต้แย้งและอุตสาหกรรมภายในทั้ง 2 
ราย ในประเด็นสินค้าที่อุตสาหกรรมภายในไม่สามารถผลิตได้ตามคุณสมบัติ/คุณภาพที่ผู้ใช้ต้องการ และหากไม่
สามารถผลิตได้ อุตสาหกรรมภายในยินดีที่จะยกเว้นการใช้มาตรการฯ ส าหรับการน าเข้าสินค้าดังกล่าวหรือไม่ 
อย่างไร และให้น ามาผลการสอบถามรายงานต่อคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาในครั้งถัดไป 

4.4 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 และวันที่ 29 กันยายน 2563 กองปกป้องและตอบโต้ทางการค้าได้มี
หนังสือถึงผู้โต้แย้งและอุตสาหกรรมภายใน เพ่ือสอบถามข้อมูลทางเทคนิคของสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบ
ด้วยดีบุกฯ ตามมติของคณะอนุกรรมการพิจารณารายละเอียดทางเทคนิคของสินค้าเหล็ก ซึ่งประเด็นสอบถาม
และข้อชี้แจงรวมถึงประเด็นทางเทคนิคอ่ืนๆ มีรายละเอียด ดังนี้ 

4.4.1 ประเด็นสินค้าที่อุตสาหกรรมภายในไม่สามารถผลิตได้ตามคุณสมบัติ/คุณภาพที่ผู้ใช้ต้องการ 

  ค าว่า อุตสาหกรรมภายในไม่สามารถผลิตสินค้าตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย มิได้
หมายความว่าอุตสาหกรรมไม่มีเทคโนโลยีเพียงพอในการผลิต แต่ในทางปฏิบัติ คือ อุตสาหกรรมภายในเลือกที่
จะไม่ผลิต อันเนื่องจากเหตุผลบางประการ เช่น ปริมาณการสั่งซื้อไม่ถึงปริมาณขั้นต่ าที่ ก าหนดหรือไม่มี 
stock ของวัตถุดิบเหล็ก Tin Mill Black Plate (TMBP) ที่มีความหนาตามที่ต้องการในขณะนั้น ทั้งนี้ใน e-mail 
ระหว่างอุตสาหกรรมภายในกับผู้น าเข้า/ผู้ใช้ในประเทศ พบว่า อุตสาหกรรมภายในรับค าสั่งซื้อที่ความหนา 0.15 
- 0.38 มม. Tin Coating WT. #25/#25 เท่านั้น และไม่ผลิต surface แบบ Silver ดังนั้น หากลูกค้าต้องการ Tin 
Coating WT. ต่ ากว่า #25 หรือต้องการเหล็กแผ่นความหนา 0.39 มม. ขึ้นไป หรือต้องการ Surface แบบ 
Silver ลูกค้าจ าเป็นต้องน าเข้า นอกจากนี ้สินค้า Tinplate มีความหลากหลายในด้านคุณสมบัติและมาตรฐาน
แม้จะอยู่ในพิกัดศุลกากรเดียวกัน ดังนั้นหากพิจารณาเรื่องการทุ่มตลาดจึงจ าเป็นต้องเปรียบเทียบด้วย
คุณสมบัติและมาตรฐานเดียวกัน 

  ผู้น าเข้า/ผู้ใช้ในประเทศรายหนึ่งโต้แย้งว่าสินค้า Tinplate ที่บริษัทฯ ต้องการใช้และ
จ าเป็นต้องน าเข้าเนื่องจากอุตสาหกรรมภายในไม่ได้ผลิต ได้แก่ สินค้า Tinplate รวม 9 รายการ ภายใต้พิกัด
ศุลกากร 72101290022 มาตรฐาน JIS3303 ชนิด Ultra Low Carbon ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี 
ส าหรับน ามาผลิตปี๊บ 

ข้อชี้แจงจากอุตสาหกรรมภายใน 
อุตสาหกรรมภายในทั้ง 2 ราย สามารถผลิตสินค้าได้ครบทุกรายการตามที่ ผู้ใช้โต้แย้งว่า

จ าเป็นต้องน าเข้า ทั้งนี้ในการสั่งซื้อสินค้า Tinplate อุตสาหกรรมภายในคาดหวังว่าลูกค้าจะสั่งซื้อในปริมาณ 16-
20 ตันขึ้นไป ซึ่งเป็นน้ าหนักขั้นต่ าของการรับค าสั่งซื้อวัตถุดิบเหล็ก TMBP ของผู้ผลิต อย่างไรก็ตาม 
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อุตสาหกรรมภายในยินดีเจรจาการค้ากับลูกค้าทุกรายและยินดีรับค าสั่งซื้อที่มีปริมาณน้อยกว่าปริมาณการสั่งซื้อ
ขั้นต่ า 

4.4.2 ประเด็นการยกเว้นการใช้มาตรการฯ ให้กับลูกค้ารายย่อยที่ประสงค์จะซื้อสินค้าในปริมาณ 
น้อยกว่าปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ า หรือไม่ อย่างไร 

อุตสาหกรรมภายในชี้แจงว่า ไม่เห็นด้วยที่จะยกเว้นการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
เนื่องจากจะเกิดการหลบเลี่ยงการน าเข้า โดยไม่สามารถควบคุมได้ หากภาครัฐเห็นความจ าเป็นหรือเห็นสมควร
ให้มีการยกเว้นมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดในบางกรณีนั้น ควรก าหนดมาตรการที่ชัดเจนและคลอบคลุมการ
ยกเว้นดังกล่าว อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมภายในยินดีเจรจาและยอมรับการผลิตจ านวนน้อย 

4.4.3 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 กรมฯ ได้รับหนังสือจากผู้น าเข้า/ผู้ใช้ในประเทศ เพ่ือแจ้งข้อมูลใน
ประเด็นที่บริษัท แผ่นเหล็กวิลาสไทย จ ากัด (TTP) ไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบเหล็ก TMBP เพ่ือน ามาผลิตสินค้า
ดังต่อไปนี้ได้ 1) Tinplate ประเภท ผิว Silver 2) Tinplate ที่มีความแข็ง DR และ 3) Tinplate ที่มีความนิ่ม
ประเภท ULCA (Ultra Low Carbon) ซ่ึง TTP ได้มีหนังสือชี้แจง สรุปได้ดังนี้ 

1) ปัจจุบันบริษัทฯ มีการผลิตและขายเหล็กดังกล่าวให้ลูกค้า แต่บริษัทฯ เรียกเป็นผิว Matte 
2) บริษัทฯ มีสินค้าประเภท DR ขายให้กับลูกค้า อย่างไรก็ตาม ราคาของสินค้าประเภท DR มี

ราคาสูงกว่าสินค้าประเภท SIR หากลูกค้าสามารถรับราคาได้ ทางบริษัทฯ สามารถจ าหน่ายให้ได้ 
3) Tinplate ที่มีความนิ่มประเภท ULCA หรือ ULC-CA สินค้าประเภทนี้ จะเป็นเหล็ก Low 

temper หรือเหล็กที่ค่อนข้างนิ่ม ปัจจุบันบริษัทฯ สามารถผลิต Tinplate และ Tin Free Steel ที่มีความนุ่ม
ประเภท ULC-CA ได้ โดยได้รับการสั่งซื้อวัตถุดิบล่าสุดเมื่อ 15 ธันวาคม 2563 

4.4.4 จากการตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงของผู้ผลิต/ผู้ส่งออกในต่างประเทศพบว่า ผู้ผลิตจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐเกาหลีบางรายมีการผลิตและขายสินค้า  Tinplate ที่น ามาเคลือบ 
lacquering หรือ laminating หรือ printing โดยมีการส่งออกมาไทยในช่วงระยะเวลาไต่สวนด้วย ผู้ผลิตจาก
ต่างประเทศดังกล่าวได้สอบถามว่า สินค้า  Tinplate ที่น ามาเคลือบ lacquering หรือ laminating หรือ 
printing อยู่ในขอบเขตที่ถูกไต่สวนหรือไม่ 

จากการตรวจสอบข้อมูลตามแบบสอบถาม การเยี่ยมชมโรงงานและการสอบถามอุตสาหกรรม
ภายในทั้ง 2 ราย พบว่า อุตสาหกรรมภายในทั้ง 2 ราย ไม่ได้ผลิตสินค้า Tinplate ที่น ามาเคลือบ lacquering 
หรือ laminating หรือ printing 

4.5 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 กรมฯ ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณารายละเอียดทางเทคนิค
ของสินค้าเหล็กครั้งที่ 1/2564 เพ่ือพิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตของสินค้าดังกล่าว ตามข้อ 
4.4.1-4.4.4 ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

(1) การก าหนดหลักเกณฑ์ส าหรับการพิจารณาขอบเขตของสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยดีบุก
ทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ด้านคุณสมบัติและมาตรฐานที่จ าเป็นส าหรับการพิจารณา เช่น ประเด็นของ
ขนาด (Dimension) ความแข็ง (Temper) ประเภทการอบอ่อน (Annealing) ความหนาดีบุก ประเภทเหล็ก 
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(MR SPCC, SPHC) ประเภทผิว (Bright, Stone, Silver, Matt) เหล็กชนิด Batch Annealing ให้พิจารณาจาก 
JIS หรือ มอก. 16 เป็นเกณฑ์ ซึ่งอุตสาหกรรมภายในสามารถผลิตได้ครบถ้วนตาม JIS หรือมาตรฐาน มอก. 16  

(2) สินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยดีบุกทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนรวม 9 รายการ ภายใต้
พิกัดศุลกากร 72101290022 มาตรฐาน JIS3303 ชนิด Ultra Low Carbon ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐ
เกาหลี ส าหรับน ามาผลิตปี๊บ ที่ผู้ใช้ในประเทศโต้แย้งว่าจ าเป็นต้องน าเข้า เป็นสินค้าที่อยู่ในขอบเขตสินค้าที่ถูกไต่
สวน 

(3) สินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยดีบุกทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ประเภท ผิว Silver สินค้า
เหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยดีบุกทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีความแข็ง DR และสินค้าเหล็กแผ่นชุบ
หรือเคลือบด้วยดีบุกทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีความนิ่มประเภท ULCA (Ultra Low Carbon) เป็น
สินค้าท่ีอยู่ในขอบเขตสินค้าที่ถูกไต่สวน 

(4) สินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยดีบุกทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่น ามาเคลือบ 
Lacquering หรือ Laminating หรือ Printing ไม่อยู่ในขอบเขตสินค้าที่ถูกไต่สวน 

 
5. การตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูล 

5.1 ข้อมูลตามค าตอบแบบสอบถามของอุตสาหกรรมภายใน 
 ในช่วงเดือนตุลาคม 2564 กรมการค้าต่างประเทศได้ส่งเจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริงของ

ข้อมูล ณ โรงงาน และที่ท าการของผู้ผลิตในประเทศ รวม 2 ราย คือ บริษัท แผ่นเหล็กวิลาสไทย จ ากัด และ 
บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จ ากัด  

ผลการตรวจสอบข้อมูลของบริษัท แผ่นเหล็กวิลาสไทย จ ากัด และบริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จ ากัด 
พบว่าข้อมูลตามค าตอบแบบสอบถามของทั้ง 2 บริษัท สามารถตรวจสอบได้ตรงกับเอกสารต้นฉบับและหลักฐาน
บัญชีที่ผ่านการรับรองแล้ว ได้แก่ งบดุล งบก าไรขาดทุน เป็นต้น จึงสรุปได้ว่าข้อมูลตามค าตอบแบบสอบถามมี
ความน่าเชื่อถือและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

5.2 ข้อมูลตามค าตอบแบบสอบถามของผู้ผลิต/ผู้ส่งออกสินค้าที่ถูกพิจารณา 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ท าให้ไม่สามารถเดินทางไป

ตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริง ณ ที่ท าการของบริษัทฯ ในต่างประเทศได้ จึงได้ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ของข้อมูลในรูปแบบ Desk Verification ผ่านระบบประชุมทางไกล (Digital Video Conference) ในช่วงเดือน
ธันวาคม 2563 – มีนาคม 2564 แทนการเดินทางไปตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริง ณ ที่ท าการของผู้ผลิต/ผู้ส่งออก
ที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามครบถ้วนสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่ก าหนด จ านวน 8 ราย ดังนี้ 

1. ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 5 ราย คือ (1) กลุ่มบริษัท GDH Zhongyue 
Group ซึ่งประกอบด้วยบริษัท GDH Zhongyue (Zhongshan) Tinplate Industry Co., Ltd. และบริษัท GDH 
Zhongyue POSCO (Qinhuangdao) Tinplate Industrial Co., Ltd. (2) บริ ษั ท  Handan Jintai Packing 
Material Co., Ltd. (3) บริษัท Shougang Jingtang United Iron&Steel Co., Ltd. (4) กลุ่มบริษัท Baoshan 
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ซึ่งประกอบไปด้วยบริษัท Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. และบริษัท Shanghai Meishan Iron and 
Steel Co, Ltd. และ (5) บริษัท Fujian Ton Yi Tinplate Co., Ltd. 

2. ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐเกาหลี 2 ราย คือ (1) บริษัท KG Dongbu Steel Co., Ltd. และ 
(2) บริษัท TCC Steel Corp.  

3. ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากไต้หวัน 1 ราย คือบริษัท Tonyi Industrial Corp.  
จากการตรวจสอบพบว่าข้อมูลตามค าตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความสอดคล้องตรงกับเอกสาร

ต้นฉบับ หรือระบบการบันทึกข้อมูลภายในของบริษัทฯ และหลักฐานทางบัญชี จึงพิจารณาได้ว่ามีความ
น่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และพิจารณาไม่รับข้อมูลบางส่วนที่บริษัทฯ ไม่สามารถยืนยันได้ โดยมีผู้ผลิต/
ผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 1 ราย ได้แก่ บริษัท Fujian Ton Yi Tinplate Co., Ltd. ที่พบว่าข้อมูล
ตามค าตอบแบบสอบถามไม่ถูกต้องหลายส่วนและไม่สามารถตรวจสอบได้กับระบบบัญชีและเอกสารหลักฐาน
ของบริษัท จึงไม่สามารถน าข้อมูลตามค าตอบแบบสอบถามทั้งหมดมาใช้ในการพิจารณาส่วนเหลื่อมการทุ่ม
ตลาดได้ จึงใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงเท่าที่มีอยู่ ซึ่งเป็นไปตามความในมาตรา 27 แห่ง พ.ร.บ.การตอบโต้การทุ่ม
ตลาดฯ พ.ศ. 2542  
 
6. ร่างผลการไต่สวนชั้นที่สุด 

การพิจารณาไต่สวนการทุ่มตลาดจะพิจารณาจากข้อมูลตามค าตอบแบบสอบถามที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้เสีย 
แต่ละรายที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม ส่วนผู้ที่ไม่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามจะพิจารณาโดยใช้
ข้อมูลข้อเท็จจริงเท่าที่มีอยู่  (Best Information Available: BIA) ซึ่ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน 
มาตรา 27 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ ประกอบกับ Article 6.8 และ Annex II (7) แห่ง WTO Anti-
Dumping Agreement ซึ่งปรากฏรายละเอียด ดังนี้ 

6.1 ผลการไต่สวนการทุ่มตลาด 
ข้อกฎหมาย 
มาตรา 13 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ ก าหนดว่า “การทุ่มตลาดตามพระราชบัญญัตินี้ 

ได้แก่ การส่งสินค้าเข้ามาในประเทศไทยเพ่ือประโยชน์ในทางพาณิชย์ โดยมีราคาส่งออกที่ต่ ากว่ามูลค่าปกติ
ของสินค้าชนิดเดียวกัน” 

มาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ ก าหนดว่า “ราคาส่งออก ได้แก่ ราคาส่งออกจาก
ประเทศผู้ส่งออกมายังประเทศไทยตามที่ได้ช าระหรือควรจะมีการช าระกันจริง  

ในกรณีท่ีไม่ปรากฏราคาส่งออกหรือราคาส่งออกนั้นไม่น่าเชื่อถือ เนื่องจากมีการร่วมมือกันหรือจัด
ให้มีการชดเชยประโยชน์กันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องให้ค านวณหาราคาส่งออกจากราคาสินค้านั้นที่ได้จ าหน่าย
ต่อไปทอดแรกยังผู้ซื้ออิสระ แต่ในกรณีที่สินค้านั้นไม่มีการจ าหน่ายต่อไปยังผู้ซื้ออิสระหรือไม่ได้จ าหน่ายต่อไป
ตามสภาพสินค้าท่ีเป็นอยู่ในขณะน าเข้า ให้ค านวณราคาส่งออกตามหลักเกณฑ์อย่างหนึ่งอย่างใดที่เหมาะสมแก่
กรณีดังกล่าว...” 
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มาตรา 15 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ ก าหนดว่า “มูลค่าปกติ ได้แก่ ราคาที่ผู้ซื้ออิสระใน
ประเทศผู้ส่งออกได้ช าระหรือควรจะมีการช าระกันจริงในทางการค้าปกติส าหรับสินค้าชนิดเดียวกันที่ขายเพ่ือการ
บริโภคภายในประเทศนั้น ...” 

ในกรณีไม่ปรากฏราคาตามวรรคหนึ่งหรือราคานั้นไม่น่าเชื่อถือ... ให้พิจารณาหามูลค่าปกติจาก 
(1) ราคาส่งออกในทางการค้าปกติของสินค้าชนิดเดียวกันที่ส่งออกจากประเทศผู้ส่งออกไปยังประเทศท่ีสามที่
เหมาะสม... หรือ (2) ราคาที่ค านวณจากต้นทุนการผลิตในประเทศแหล่งก าเนิดรวมกับจ านวนที่เหมาะสมของ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการ การขาย และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตลอดจนก าไรต่างๆ ที่เกิดขึ้น...”   

มาตรา 18 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ ก าหนดว่า “การพิจารณาหาส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดให้มี
การเปรียบเทียบอย่างเป็นธรรมและให้กระท าที่ข้ันตอนทางการค้าเดียวกันและในเวลาเดียวกัน...” 

มาตรา 27 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ ก าหนดว่า “ในกรณีท่ีผู้มีส่วนได้เสียผู้ใดปฏิเสธที่จะน า
พยานหลักฐานมาแสดงหรือไม่น าพยานหลักฐานดังกล่าวมาแสดงภายในเวลาตามที่ ก าหนดหรือไม่ให้ความ
ร่วมมือเพ่ือให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐาน หรือขัดขวางกระบวนการพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาด การพิจารณาจะ
รับฟังเพียงข้อเท็จจริงเท่าที่มีอยู่หรืออาจรับฟังไปในทางที่ไม่เป็นคุณแก่ผู้นั้นก็ได้” 

ในการไต่สวนการทุ่มตลาดพบว่า ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี ไต้หวัน 
และสหภาพยุโรป มีการส่งสินค้าทุ่มตลาดมายังประเทศไทยในอัตราร้อยละ -0.03 – 22.67 ของราคา ซี ไอ เอฟ 
โดยปรากฏผลการค านวณส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดส าหรับผู้ผลิต/ผู้ส่งออกแต่ละราย ดังนี้ 

6.1.1 สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม จ านวน 5 

ราย คือ (1) กลุ่มบริษัท GDH Zhongshang Group ซึ่งประกอบด้วยบริษัท GDH Zhongyue (Zhongshan) 
Tinplate Industry Co., Ltd. และบริษัท GDH Zhongyue POSCO (Qinhuangdao) Tinplate Industrial Co., 
Ltd. (2) บริษัท Handan Jintai Packing Material Co., Ltd. (3) บริษัท Shougang Jingtang United Iron & 
Steel Co., Ltd. (4) กลุ่มบริษัท Baoshan ซึ่งประกอบด้วยบริษัท Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. และ บริษัท 
Shanghai Meishan Iron and Steel Co, Ltd. และ (5) บริษัท Fujian Ton Yi Tinplate Co., Ltd. โดยผลการ
ค านวณส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด เป็นดังนี้ 

(1) กลุ่ มบริษัท GDH Zhongshang Group ซึ่ งประกอบด้ วยบริษัท GDH Zhongyue 
(Zhongshan) Tinplate Industry Co., Ltd. และบริษัท GDH Zhongyue POSCO (Qinhuangdao) Tinplate 
Industrial Co., Ltd.  

1) มูลค่าปกต ิ
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 15 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ โดยใช้

ข้อมูลการขายภายในประเทศ ข้อมูลต้นทุนการผลิตข้อมูลค่าใช้จ่ายในการขาย การจัดการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ และ
ข้อมูลก าไรของบริษัทฯ และหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามค าตอบแบบสอบถามเพ่ือทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน  

 



15 

2) ราคาส่งออก 
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ โดยใช้

ข้อมูลการขายส่งออกมายังประเทศไทยตามข้อมูลการส่งออกของบริษัทฯ และหักค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามค าตอบ
แบบสอบถาม เพ่ือทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน  

3) ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด 
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 18 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ โดย

เปรียบเทียบระหว่างมูลค่าปกติและราคาส่งออก ณ ระดับการค้าเดียวกัน คือ ราคา ณ หน้าโรงงาน พบส่วนเหลื่อม
การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 0.00 ของราคา ซี ไอ เอฟ 

(2) บริษัท Handan Jintai Packing Material Co., Ltd.  
1) มูลค่าปกต ิ

พิจารณาตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 15 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ โดยใช้
ข้อมูลการขายภายในประเทศ ข้อมูลต้นทุนการผลิตข้อมูลค่าใช้จ่ายในการขาย การจัดการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ และ
ข้อมูลก าไรของบริษัทฯ และหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามค าตอบแบบสอบถามเพ่ือทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน  

2) ราคาส่งออก 
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ โดยใช้

ข้อมูลการขายส่งออกมายังประเทศไทยตามข้อมูลการส่งออกของบริษัทฯ และหักค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามค าตอบ
แบบสอบถาม เพ่ือทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน  

3) ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด 
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 18 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ โดย

เปรียบเทียบระหว่างมูลค่าปกติและราคาส่งออก ณ ระดับการค้าเดียวกัน คือ ราคา ณ หน้าโรงงาน พบส่วนเหลื่อม
การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ - 0.03 ของราคา ซี ไอ เอฟ 

(3) บริษัท Shougang Jingtang United Iron & Steel Co., Ltd.  
1) มูลค่าปกต ิ

พิจารณาตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 15 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ โดยใช้
ข้อมูลการขายภายในประเทศ ข้อมูลต้นทุนการผลิตข้อมูลค่าใช้จ่ายในการขาย การจัดการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ และ
ข้อมูลก าไรของบริษัทฯ และหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามค าตอบแบบสอบถามเพ่ือทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน  

2) ราคาส่งออก 
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ โดยใช้

ข้อมูลการขายส่งออกมายังประเทศไทยตามข้อมูลการส่งออกของบริษัทฯ และหักค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามค าตอบ
แบบสอบถาม เพ่ือทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน  
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3) ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด 
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 18 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ โดย

เปรียบเทียบระหว่างมูลค่าปกติและราคาส่งออก ณ ระดับการค้าเดียวกัน คือ ราคา ณ หน้าโรงงาน พบส่วนเหลื่อม
การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 1.65 ของราคา ซี ไอ เอฟ 

(4) กลุ่มบริษัท Baoshan ซึ่งประกอบด้วยบริษัท Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. และ บริษัท 
Shanghai Meishan Iron and Steel Co, Ltd.  

1) มูลค่าปกต ิ
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 15 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ โดยใช้

ข้อมูลการขายภายในประเทศ ข้อมูลต้นทุนการผลิตข้อมูลค่าใช้จ่ายในการขาย การจัดการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ และ
ข้อมูลก าไรของบริษัทฯ และหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามค าตอบแบบสอบถามเพ่ือทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน  

2) ราคาส่งออก 
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ โดยใช้

ข้อมูลการขายส่งออกมายังประเทศไทยตามข้อมูลการส่งออกของบริษัทฯ และหักค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามค าตอบ
แบบสอบถาม เพ่ือทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน  

3) ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด 
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 18 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ โดย

เปรียบเทียบระหว่างมูลค่าปกติและราคาส่งออก ณ ระดับการค้าเดียวกัน คือ ราคา ณ หน้าโรงงาน พบส่วนเหลื่อม
การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 3.56 ของราคา ซี ไอ เอฟ 

(5) บริษัท Fujian Ton Yi Tinplate Co., Ltd.  
พิจารณาโดยใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงเท่าที่มีอยู่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในมาตรา 27 แห่ง 

พ.ร.บ.การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ โดยใช้ข้อมูลของผู้ผลิต/ผู้ส่งออกที่เข้าร่วมกระบวนการไต่สวน คือ กลุ่มบริษัท 
Baoshan โดยเปรียบเทียบมูลคาปกติในสาธารณรัฐประชาชนจีนกับราคาสงออกมายังประเทศไทยเฉลี่ย ณ ระดับ
การคาเดียวกัน คือ ราคา ณ หนาโรงงาน ปรากฏสวนเหลื่อมการทุมตลาดในอัตรารอยละ 17.46 ของราคา ซี ไอ เอฟ 

(6) ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกรายอ่ืน ๆ  
พิจารณาโดยใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงเท่าที่มีอยู่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในมาตรา 27 แห่ง

พ.ร.บ.การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ โดยใช้ข้อมูลของผู้ผลิต/ผู้ส่งออกที่เข้าร่วมกระบวนการไต่สวน คือ กลุ่มบริษัท 
Baoshan โดยเปรียบเทียบมูลคาปกติในสาธารณรัฐประชาชนจีนกับราคาสงออกมายังประเทศไทยเฉลี่ย ณ ระดับ
การคาเดียวกัน คือ ราคา ณ หนาโรงงาน ปรากฏสวนเหลื่อมการทุมตลาดในอัตรารอยละ 17.46 ของราคา ซี ไอ เอฟ 
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6.1.2 สาธารณรัฐเกาหลี 
ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกในสาธารณรัฐเกาหลีที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม จ านวน 2 ราย คือ (1) 

บริษัท KG Dongbu Steel Co., Ltd. และ (2) บริษัท TCC Steel Corp. โดยผลการค านวณส่วนเหลื่อมการทุ่ม
ตลาด เป็นดังนี้ 

(1) บริษัท KG Dongbu Steel Co., Ltd 
1) มูลค่าปกต ิ

พิจารณาตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 15 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ โดยใช้
ข้อมูลการขายภายในประเทศ ข้อมูลต้นทุนการผลิตข้อมูลค่าใช้จ่ายในการขาย การจัดการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ และ
ข้อมูลก าไรของบริษัทฯ และหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามค าตอบแบบสอบถามเพ่ือทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน  

2) ราคาส่งออก 
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ โดยใช้

ข้อมูลการขายส่งออกมายังประเทศไทยตามข้อมูลการส่งออกของบริษัทฯ และหักค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามค าตอบ
แบบสอบถาม เพ่ือทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน  

3) ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด 
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 18 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ โดย

เปรียบเทียบระหว่างมูลค่าปกติและราคาส่งออก ณ ระดับการค้าเดียวกัน คือ ราคา ณ หน้าโรงงาน พบส่วนเหลื่อม
การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 1.07 ของราคา ซี ไอ เอฟ 

(2) บริษัท TCC Steel Corp. 
1) มูลค่าปกต ิ

พิจารณาตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 15 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ โดยใช้
ข้อมูลการขายภายในประเทศ ข้อมูลต้นทุนการผลิตข้อมูลค่าใช้จ่ายในการขาย การจัดการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ และ
ข้อมูลก าไรของบริษัทฯ และหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามค าตอบแบบสอบถามเพ่ือทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน  

2) ราคาส่งออก 
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ โดยใช้

ข้อมูลการขายส่งออกมายังประเทศไทยตามข้อมูลการส่งออกของบริษัทฯ และหักค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามค าตอบ
แบบสอบถาม เพ่ือทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน  

3) ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด 
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 18 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ โดย

เปรียบเทียบระหว่างมูลค่าปกติและราคาส่งออก ณ ระดับการค้าเดียวกัน คือ ราคา ณ หน้าโรงงาน พบส่วนเหลื่อม
การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 9.58 ของราคา ซี ไอ เอฟ 
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(3) ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกรายอ่ืน ๆ  
พิจารณาโดยใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงเท่าที่มีอยู่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในมาตรา 27 แห่ง

พ.ร.บ.การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ โดยใช้ข้อมูลของผู้ผลิต/ผู้ส่งออกท่ีเข้าร่วมกระบวนการไต่สวน คือ บริษัท KG 
Dongbu Steel Co., Ltd. โดยเปรียบเทียบมูลคาปกติในสาธารณรัฐเกาหลีกับราคาสงออกมายังประเทศไทยเฉลี่ย 
ณ ระดับการคาเดียวกัน คือ ราคา ณ หนาโรงงาน ปรากฏสวนเหลื่อมการทุมตลาดในอัตรารอยละ 22.67 ของราคา 
ซี ไอ เอฟ 

6.1.3 ไต้หวัน 
ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกในไต้หวันที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม จ านวน 1 ราย คือ บริษัท Ton Yi 

Industrial Corp. โดยผลการค านวณส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด เป็นดังนี้ 
(1) บริษัท Ton Yi Industrial Corp. 

1) มูลค่าปกต ิ
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 15 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ โดยใช้

ข้อมูลการขายภายในประเทศ ข้อมูลต้นทุนการผลิตข้อมูลค่าใช้จ่ายในการขาย การจัดการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ และ
ข้อมูลก าไรของบริษัทฯ และหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามค าตอบแบบสอบถามเพ่ือทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน  

2) ราคาส่งออก 
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ โดยใช้

ข้อมูลการขายส่งออกมายังประเทศไทยตามข้อมูลการส่งออกของบริษัทฯ และหักค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามค าตอบ
แบบสอบถาม เพ่ือทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน  

3) ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด 
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 18 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ โดย

เปรียบเทียบระหว่างมูลค่าปกติและราคาส่งออก ณ ระดับการค้าเดียวกัน คือ ราคา ณ หน้าโรงงาน พบส่วนเหลื่อม
การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 7.51 ของราคา ซี ไอ เอฟ 

(2) ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกรายอ่ืน ๆ  
พิจารณาโดยใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงเท่าที่มีอยู่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในมาตรา 27 แห่ง

พ.ร.บ.การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ โดยใช้ข้อมูลของผู้ผลิต/ผู้ส่งออกที่เข้าร่วมกระบวนการไต่สวน คือ บริษัท Ton Yi 
Industrial Corp. โดยเปรียบเทียบมูลคาปกติในไต้หวันกับราคาสงออกมายังประเทศไทยเฉลี่ย ณ ระดับการค้า
เดียวกัน คือ ราคา ณ หนาโรงงาน ปรากฏสวนเหลื่อมการทุมตลาดในอัตรารอยละ 20.45 ของราคา ซี ไอ เอฟ 
 

6.1.4 สหภาพยุโรป 
ผู ้ผลิต/ผู ้ส่งออกในสหภาพยุโรปไม่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม การพิจารณาส่วน

เหลื ่อมการทุ ่มตลาดของผู ้ผล ิต/ผู ้ส ่งออกในสหภาพยุโรป จ ึงใช ้ข ้อม ูลข ้อเท็จจร ิงเท ่าที ่ม ีอยู ่ ( Best 
Information Available: BIA) ตามมาตรา 27 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ โดยพิจารณาจาก
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ข้อมูลการส่งออกสินค้าที่ถูกพิจารณาจากฐานข้อมูล Global Trade Atlas และเลือกใช้ข้อมูลของสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นตัวแทนของสหภาพยุโรปเนื่องจากเป็นประเทศที่มีการส่งออกมาไทยสูงที่สุดในช่วง
ระยะเวลาการไต่สวน (IP) โดยเปรียบเทียบมูลคาปกติในสหภาพยุโรปกับราคาสงออกมายังประเทศไทยเฉลี่ย ณ 
ระดับการคาเดียวกัน คือ ราคา ณ หนาโรงงาน ปรากฏส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 5.82 ของราคา 
ซี ไอ เอฟ 

6.2 ผลการไต่สวนความเสียหาย  
ข้อกฎหมาย  
มาตรา 12 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ ก าหนดว่า “การทุ่มตลาดที่ก่อให้เกิดความเสียหาย

แก่อุตสาหกรรมภายในเป็นการกระท าอันมิชอบที่อาจตอบโต้ได้” 
 มาตรา 19 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ ก าหนดว่า “…ความเสียหาย...หมายความว่า 

(1)  ความเสียหายอย่างส าคัญที่เกิดแก่อุตสาหกรรมภายใน 
(2)  ความเสียหายอย่างส าคัญที่อาจเกิดแก่อุตสาหกรรมภายใน หรือ 
(3)  อุปสรรคล่าช้าอย่างส าคัญต่อการก่อตั้งหรือการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใน” 

 มาตรา 20 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ ก าหนดว่า “การพิจารณาว่ามีความเสียหายอย่าง
ส าคัญท่ีเกิดแก่อุตสาหกรรมภายในตามมาตรา 19 (1) ประกอบกับกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาความเสียหายที่เกิดแก่อุตสาหกรรมภายในจากการทุ่มตลาดหรือการ อุดหนุน พ.ศ.2545 ให้อาศัย
หลักฐานสนับสนุนและการตรวจสอบเกี่ยวกับ 

(1) ปริมาณของสินค้าน าเข้าที่ทุ่มตลาด...และผลของการทุ่มตลาด...ที่มีต่อราคาของสินค้า
ชนิดเดียวกันในตลาดภายในประเทศ... 

(2) ผลกระทบจากสินค้าน าเข้าท่ีทุ่มตลาด...ที่มีต่ออุตสาหกรรมภายใน…” 
 การพิจารณาความเสียหายได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนดโดยวิเคราะห์จากข้อมูล

อุตสาหกรรมภายในและข้อมูลของผู้น าเข้า ปรากฏข้อเท็จจริง ดังนี้ 
6.2.1 ปริมาณของสินค้าทุ่มตลาดและผลของการทุ่มตลาดที่มีต่อราคาของสินค้าชนิดเดียวกัน 

ในตลาดภายในประเทศ 
(1) ปริมาณการน าเข้าสินค้าทุ่มตลาด 

ตามบทบัญญัติข้อ 2 (1) (ก) ภายใต้กฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการพิจารณาความเสียหายที่เกิดแก่อุตสาหกรรมภายในจากการทุ่มตลาดหรืออุดหนุน พ.ศ. 2545 
ก าหนดว่า “ในส่วนที่เกี่ยวกับปริมาณของสินค้าน าเข้าที่ทุ่มตลาด...ให้พิจารณาว่าได้มีการน าเข้าเพ่ิมขึ้นโดยมี
นัยส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะพิจารณาจากปริมาณน าเข้าจริงหรือปริมาณที่เทียบเคียงกับปริมาณการผลิตหรือปริมาณ
การบริโภคในประเทศ” 
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ตารางที่ 1 ปริมาณการน าเข้าสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยดีบุกฯ 
หน่วย : ตัน 

ประเทศ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (PP) ปี 2562 (IP) 

ปริมาณ % ปริมาณ % ปริมาณ % ปริมาณ % 

ประเทศที่ถูกพิจารณา         

   สาธารณรัฐประชาชนจีน 103,491.55  52.60% 102,723.49  44.67%   101,541.30  47.66%   93,829.18  43.77% 
   สาธารณรัฐเกาหล ี   35,501.07  18.04%    44,460.56  19.33%    58,843.12  27.62%   62,736.58  29.26% 
   ไต้หวัน     9,199.14  4.68%    12,913.64  5.61%    10,942.86  5.14%   13,295.34  6.20% 
   สหภาพยุโรป   31,268.42  15.89%    49,618.14  21.57%    26,409.66  12.40%   35,969.30  16.78% 
รวมประเทศที่ถูกพิจารณา 179,460.18  91.21% 209,715.83  91.18% 197,736.94  92.82% 205,830.40  96.01% 
ประเทศอ่ืน ๆ                 
   ญี่ปุ่น   14,301.75  7.27%    17,657.29  7.68%    14,431.29  6.77%     8,015.48  3.74% 
   อื่น ๆ     2,992.62  1.52%      2,611.71  1.14%         867.29  0.41%       530.28  0.25% 
รวมประเทศอ่ืน ๆ   17,294.37  8.79%  20,269.00  8.82%    15,298.58  7.18%    8,545.76  3.99% 
รวมทั้งหมด 196,754.55  100.00% 229,984.83  100.00% 213,035.52  100.00% 214,376.16  100.00% 

ที่มา : สถิติกรมศุลกากร 
พิจารณาในภาพรวมพบว่าปริมาณการน าเข้าสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยดีบุกฯ จาก

ประเทศที่ถูกพิจารณาเพ่ิมขึ้นจาก 179,460.18 ตัน ในปี 2559 เป็น 209,715.83 ตัน ในปี 2560 และเมื่อ
เปรียบเทียบช่วง PP (ปี 2561) กับช่วง IP (ปี 2562) พบว่าปริมาณการน าเข้าเพ่ิมขึ้นจาก 197 ,736.94 ตัน 
เป็น 205,830.40 ตัน โดยสินค้าที่ถูกพิจารณาจากประเทศที่ถูกพิจารณามีสัดส่วนการน าเข้าร้อยละ 96.01 
ของการน าเข้ารวมทั้งหมดในปี 2562ปี 2559 – 2561  

(2) ผลของการทุ่มตลาดที่มีต่อราคาสินค้าชนิดเดียวกันในตลาดภายในประเทศ  
ตามบัญญัติข้อ 2 (1) (ข) ภายใต้กฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ

เกี่ยวกับการพิจารณาความเสียหายที่เกิดแก่อุตสาหกรรมภายในจากการทุ่มตลาดหรืออุดหนุน พ.ศ. 2545 
ก าหนดว่า “ในส่วนที่เกี่ยวกับผลของการน าเข้าสินค้าที่ทุ่มตลาด...ให้พิจารณาว่าราคาของสินค้าน าเข้าที่ทุ่มตลาด
...ได้มีการตัดราคาโดยมีนัยส าคัญเมื่อเทียบกับราคาของสินค้าชนิดเดียวกันในประเทศหรือไม่ หรือมิเช่นนั้น 
การน าเข้าดังกล่าวจะมีผลเป็นการกดราคาหรือจะหยุดยั้งการที่ราคาจะขยับตัวสูงขึ้นโดยมีนัยส าคัญ เนื่องจาก
การทุ่มตลาด...นั้นหรือไม่” 
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบราคาสินค้าทุ่มตลาดจากประเทศที่ถูกพิจารณากับราคาสินค้าชนิดเดียวกัน ของ
อุตสาหกรรมภายใน ณ ระดับราคาเดียวกัน คือ ราคาที่จ าหน่ายให้ผู้ซื้ออิสระทอดแรก 

                                             (ฐาน : ราคาขายของอุตสาหกรรมภายในปี 2559 = 100) 

ราคาขาย ปี 2559 ปี 2560 
ปี 2561 ปี 2562 

PP IP 
อุตสาหกรรมภายใน (A) 100.00 109.26 117.79 114.26 
ราคาเฉลี่ยของประเทศที่ถูกพิจารณา (B) 85.69 96.82 105.10 98.90 
ส่วนต่างราคา (B) - (A) (14.31) (12.44) (12.69) (15.35) 

ที่มา : ข้อมูลตามค าตอบแบบสอบถามของอุตสาหกรรมภายใน และอ้างอิงข้อมลูจากสถิติกรมศุลกากร 
1. ราคาขายในประเทศเฉลี่ยของอุตสาหกรรมภายใน 
2. ราคาขายสินค้าจากประเทศที่ถูกพิจารณาค านวณจากราคาน าเข้าของราคา CIF ตามสถิติกรมศุลกากร และบวกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่ 

อากรขาเข้า และค่าใช้จ่ายผู้น าเข้า 
3. ราคาเฉลี่ยของประเทศที่ถูกพิจารณา ค านวณจากราคาสินค้าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักจาก 4 ประเทศที่ถูกพิจารณา 

 
การตัดราคา คือ การที่ราคาสินค้าน าเข้า (สินค้าที่ถูกพิจารณา) มีราคาขายต่ ากว่าราคา

ขายสินค้าชนิดเดียวกันของอุตสาหกรรมภายใน 
พบว่าราคาขายของสินค้าทุ่มตลาดมีราคาขายต่ ากว่าราคาขายของสินค้าชนิดเดียวกัน

ของอุตสาหกรรมภายในตลอดช่วงปี 2559 - 2562 (IP) 
การกดราคา คือ การที่ราคาขายของสินค้าน าเข้า (สินค้าที่ถูกพิจารณา) ลดลงหรืออยู่ใน

ระดับที่ต่ ากว่าราคาสินค้าชนิดเดียวกันของอุตสาหกรรมภายใน เป็นเหตุให้อุตสาหกรรมภายในต้องท าการลด
ราคาขายลง 

พบว่ามีการกดราคาในช่วง IP (ปี 2562)  
การยับยั้งการขึ้นราคา คือ การที่ราคาขายสินค้าชนิดเดียวกันของอุตสาหกรรมภายใน

เพ่ิมข้ึนน้อยกว่าการเพ่ิมข้ึนของต้นทุน 
 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงระหว่างราคาขายกับต้นทุนขายของอุตสาหกรรมภายใน 
อุตสาหกรรมภายใน ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ราคาขายของอุตสาหกรรมภายใน 1 (A) N/A 9.26% 7.81% (3.00)% 

ต้นทุน 2 (B) N/A 17.88% 8.38% 5.12% 
ที่มา : ข้อมูลตามค าตอบแบบสอบถาม  
หมายเหตุ  :  1 ราคาขายในประเทศเฉลีย่ของอุตสาหกรรมภายใน 
   2 ต้นทุนของอุตสาหกรรมภายใน = ต้นทุนผลิต + ค่าใช้จ่ายในการขาย การจัดการ และอื่น ๆ 
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พบการยับยั้งการขึ้นราคาโดยราคาขายของอุตสาหกรรมภายในเพ่ิมข้ึนในอัตราที่น้อยกว่าอัตรา
การเพ่ิมข้ึนของต้นทุนอย่างต่อเนื่องในช่วงปี 2560 – 2562 (IP) 

6.2.2 ผลกระทบสินค้าทุ่มตลาดที่มีต่ออุตสาหกรรมภายใน 
ตามบทบัญญัติข้อ 2 (2) (ก) ภายใต้กฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์และ วิธีการ

เกี่ยวกับการพิจารณาความเสียหายที่เกิดแก่อุตสาหกรรมภายในจากการทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน พ.ศ. 2545 
ก าหนดว่า “ในส่วนที่เกี่ยวกับผลกระทบจากสินค้าน าเข้าท่ีทุ่มตลาด ให้พิจารณาโดยประเมินจากปัจจัยและดัชนี
ทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อสภาวะของอุตสาหกรรมภายใน รวมทั้งการลดลงทั้งที่เป็นจริงและที่อาจเกิดขึ้น…” โดย
พิจารณาจากปัจจัยและดัชนีทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อสภาวะของอุตสาหกรรมภายใน ดังนี้ 
ตารางที ่4 ข้อมูลแสดงสถานะของอุตสาหกรรมภายใน     

       ปฐีาน : 2559 = 100 
รายการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

      (PP) (IP) 
1 (1) ยอดจ าหน่ายในประเทศ (ล้านบาท) 100.00 89.96 82.57 49.13 

(2) ปริมาณขายในประเทศ (ตัน) 100.00 82.34 70.10 43.00 
(3) ราคาขายในประเทศเฉลี่ย (บาท/ตัน) 100.00 109.26 117.79 114.26 

2 ก าไร (ขาดทุน) จากการขายในประเทศ (ล้านบาท) 100.00 (104.15) (98.28) (277.63) 
3 (1) ก าลังการผลิต (ตัน) 100.00 100.00 100.00 100.00 

(2) อัตราการใช้ก าลังการผลิต (%) 100.00 89.96 73.71 41.95 
4 ผลผลิต (ตัน) 100.00 89.97 73.73 41.94 
5 ผลิตภาพ (% yield) โดยเฉลี่ย 100.00 99.80 100.23 100.20 
6 (1) ความต้องการใช้ภายในประเทศ (ตัน)  100.00 101.72 91.52 80.01 

(2) ส่วนแบ่งตลาดภายในประเทศ (%) 100.00 80.95 76.60 53.75 
(3) ส่วนแบ่งตลาดของประเทศท่ีถูกพิจารณา (%) 100.00 114.87 120.38 143.36 

7 ผลตอบแทนการลงทุน* (ROA)%  100.00 16.40 36.40 (93.79) 
8 กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน* (ล้านบาท)  100.00 222.87 (19.85) 335.25 
9 สินค้าคงคลัง (ตัน)  100.00 143.09 135.56 78.36 
10 การจ้างงาน (คน) 100.00 103.55 90.07 72.34 
11 อัตราค่าจ้างต่อหน่วยการผลิต (บาท/ตัน) 100.00 116.13 128.39 166.07 
12 อัตราการเจริญเติบโตของกิจการ 100.00 89.96 82.57 49.13 

(1) รายได้รวมของกิจการ (ล้านบาท) 100.00 82.34 70.10 43.00 
13 
 

ความสามารถในการระดมทุนหรือการลงทุน* 100.00 109.26 117.79 114.26 
(1) สินทรัพย์ของกิจการ (ล้านบาท) 100.00 (104.15) (98.28) (277.63) 
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รายการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
      (PP) (IP) 
 

 
(2) หนี้สินของกิจการ (ล้านบาท) 100.00 100.00 100.00 100.00 
(3) ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 100.00 89.96 73.71 41.95 

14 ผลกระทบต่อราคาสินค้าในประเทศ ตามตารางท่ี 2 และตารางที่ 3 
15 ความมากน้อยของส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด (%)     

     - สาธารณรัฐประชาชนจนี (0.03)% - 17.46% 
     - สาธารณรัฐเกาหลี 1.07% - 22.67% 
     - ไต้หวัน 7.51% - 20.45% 
     - สหภาพยุโรป 5.82% 

ที่มา : ข้อมูลตามค าตอบแบบสอบถาม 
หมายเหตุ : * เป็นข้อมูลภาพรวมของกิจการ 

 
(1) ยอดจ าหน่าย ปริมาณขายและราคาขายสินค้าชนิดเดียวกันในประเทศ 

ยอดจ าหน่ายและปริมาณขายในประเทศของอุตสาหกรรมภายใน มีแนวโน้มลดลง
อย่างต่อเนื่องในช่วงปี 2559–2562 ในขณะที่ราคาขายของอุตสาหกรรมภายในเพิ่มข้ึนในช่วงปี 2559 – 2561 
และลดลงในปี 2562  

(2) ก าไร/ขาดทุนจากการขายสินค้าในประเทศ 
อุตสาหกรรมภายในประสบภาวะขาดทุนจากการขายสินค้าชนิดเดียวกันในช่วงปี 

2560 – 2562 
(3) ก าลังการผลิตและอัตราการใช้ก าลังการผลิต 

อุตสาหกรรมภายในมีก าลังการผลิตคงที่ และอัตราการใช้ก าลังการผลิตลดลงในช่วงปี 
2560 – 2562 

(4) ผลผลิต 
อุตสาหกรรมภายในมีผลผลิตลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงปี 2560 – 2562 

(5) ผลิตภาพ (% Yield) 
ผลิตภาพของอุตสาหกรรมภายใน (Output/Input) อยู่ในระดับคงที่  

(6) ความต้องการใช้ภายในประเทศและส่วนแบ่งตลาด 
ปริมาณความต้องการใช้ภายในประเทศลดลงในช่วง IP โดยส่วนแบ่งตลาดของ

อุตสาหกรรมภายในมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงปี 2559–2562 
(7) ผลตอบแทนจากการลงทุน 

อุตสาหกรรมภายในมีผลตอบแทนจากการลงทุนลดลงในช่วง IP 
(8) กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน 
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กระแสเงินสดจากการด าเนินงานของอุตสาหกรรมภายในมีความผันผวน 
(9) สินค้าคงคลัง 

สินค้าคงคลังของอุตสาหกรรมภายในเพ่ิมขึ้นในปี 2560 และลดลงในช่วงปี 2561 -2562 
(10) การจ้างงาน 

อุตสาหกรรมภายในมีการจ้างงานลดลงในปี 2561 -2562 
(11) ค่าจ้างแรงงาน 

อัตราค่าจ้างแรงงานต่อหน่วยการผลิตของอุตสาหกรรมภายในเพ่ิมข้ึนในช่วงปี 
2559 – 2562 

(12) อัตราการเจริญเติบโตของกิจการ 
ในช่วงปี 2559 – 2562 พบว่ารายได้รวมของกิจการลดลงอย่างต่อเนื่อง 

(13) ความสามารถในการระดมทุนหรือการลงทุน 
สินทรัพย์ของกิจการลดลง ในขณะที่หนี้สินของกิจการเพ่ิมขึ้น และส่วนของผู้ถือ

หุ้นลดลง 
(14) ผลกระทบต่อราคาสินค้าในประเทศ 

 สินค้าจากประเทศที่ถูกพิจารณาได้เข้ามาขายตัดราคาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 
ปี 2559 – 2562 รวมทั้งมีการกดราคาในปี 2562 และมีการยับยั้งการข้ึนราคาในปี 2560 – 2562 

(15) ความมากน้อยของส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด 
พบส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนในอัตราร้อยละ -0.03 – 

17.46 ของราคาซี ไอ เอฟ สาธารณรัฐเกาหลีในอัตราร้อยละ 1.07 – 22.67 ของราคา ซี ไอ เอฟ ไต้หวันในอัตรา
ร้อยละ 7.51 – 20.45 ของราคา ซี ไอ เอฟ และสหภาพยุโรป ในอัตราร้อยละ 5.82 ของราคา ซี ไอ เอฟ 

 
6.3 ปัจจัยอ่ืนๆ ที่อาจเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายในนอกจากสินค้าทุ่มตลาด  

6.3.1 ปริมาณการน าเข้าสินค้าชนิดเดียวกันจากประเทศอ่ืนๆ มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง 
6.3.2  ราคาน าเข้าเฉลี่ยของสินค้าชนิดเดียวกันจากประเทศอ่ืนๆ ตั้งแต่ปี 2559 – 2562 พบว่าสินค้า

เหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยดีบุกฯ จากประเทศอ่ืนๆ มีราคาน าเข้าเฉลี่ยสูงกว่าสินค้าที่น าเข้าจากประเทศที่ถูก
พิจารณา 
 

6.4 ความสัมพันธ์ระหว่างการทุ่มตลาดและความเสียหาย (Causal Link) 
มาตรา 21 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ ก าหนดว่า “...ความสัมพันธ์ระหว่างสินค้าทุ่มตลาด

กับความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายใน จะต้องพิจารณาจากพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยนอกจาก
ผลจากสินค้าทุ่มตลาดแล้วจะต้องพิจารณาผลจากปัจจัยต่างๆ ที่ปรากฏว่าก่อให้เกิดความเสียหายแก่
อุตสาหกรรมภายในในเวลาเดียวกันประกอบด้วย...” 
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จากข้อมูลการไต่สวนการทุ่มตลาดพบว่า การน าเข้าสินค้าที่ถูกพิจารณาที่มีแหล่งก าเนิดจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี ไต้หวัน และสหภาพยุโรป ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ อุตสาหกรรม
ภายใน โดยปริมาณการน าเข้าสินค้าที่ถูกพิจารณามีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน นอกจากนี้สินค้าที่ถูกพิจารณามีการขายตัด
ราคา กดราคา และยับยั้งการขึ้นราคาขายสินค้าของอุตสาหกรรมภายใน และส่งผลกระทบต่อการประกอบ
กิจการของอุตสาหกรรมภายใน เช่น ยอดจ าหน่ายและปริมาณการขายในประเทศลดลง ผลการด าเนินงานเกิด
ภาวะขาดทุนจากการขายสินค้าในประเทศ อัตราการใช้ก าลังการผลิตลดลง ผลผลิตลดลง ส่วนแบ่งตลาดลดลง 
ผลตอบแทนจากการลงทุนติดลบ การจ้างงานลดลง เป็นต้น และเมื่อพิจารณาปัจจัยอ่ืนๆ เช่น ปริมาณและ
ราคาน าเข้าสินค้าจากประเทศอ่ืนๆ ที่มีแนวโน้มลดลง และราคาน าเข้าจากประเทศอ่ืนๆ ที่สูงกว่าราคาน าเข้า
จากประเทศที่ถูกพิจารณาพบว่าไม่ใช่ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายใน 
 
7. การพิจารณาอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราเพื่อขจัดความเสียหาย (Lesser Duty)  

มาตรา 49 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ ก าหนดว่า “ในกรณีที่คณะกรรมการมีค าวินิจฉัยชั้นที่สุด
ว่าให้มีการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด อัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดนั้นให้ก าหนดได้เพียงเพ่ือขจัด
ความเสียหายและจะเกินกว่าส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดมิได้…” 

ค านวณส่วนเหลื่อมความเสียหายโดยการเปรียบเทียบราคาขายเฉลี่ยภายในประเทศของอุตสาหกรรม
ภายในจากค าตอบแบบสอบถาม กับราคาของสินค้าทุ่มตลาดซึ่งค านวณจากราคาส่งออก CIF บวกอากรขาเข้า
และค่าใช้จ่ายต่างๆ ถึงผู้ซื้ออิสระทอดแรกในไทย (Adjusted CIF Price) โดยค านวณเป็นอัตราร้อยละของราคา
ส่งออก CIF ดังนี้ 

 

ผู้ผลิต/ผู้ส่งออก 
อัตราส่วนเหลื่อม 
ความเสียหาย 

(ร้อยละ) 

อัตราส่วนเหลื่อม 
การทุ่มตลาด

(ร้อยละ) 

อัตราอากร AD 
เพียงเพ่ือขจัด
ความเสียหาย 

(Lesser Duty) 
(ร้อยละ) 

1. ผู้ผลิต/ส่งออกจากสาธารณรัฐประชาชนจีน       

   1.1 กลุ่มบริษัท GDH Zhongshang Group 24.43% 0.00% 0.00% 

   1.2 บริษัท Handan Jintai   Packing Material Co., Ltd. 39.99% (0.03)% (0.03)% 

   1.3 บริษัท Shougang Jingtang United Iron & Steel Co., Ltd. 49.73% 1.65% 1.65% 

   1.4 กลุ่มบริษัท Baoshan 35.85% 3.57% 3.57% 

   1.5 บริษัท Fujian Ton Yi Tinplate Co., Ltd. 51.72% 17.46% 17.46% 

   1.6 ผู้ไม่ให้ความร่วมมือหรือ ผูผ้ลิต/ผู้ส่งออกรายอื่นๆ 51.72% 17.46% 17.46% 

2. ผู้ผลิต/ส่งออกจากสาธารณรัฐเกาหลี 

   2.1 บริษัท KG Dongbu Steel Co., Ltd 20.32% 1.07% 1.07% 
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ผู้ผลิต/ผู้ส่งออก 
อัตราส่วนเหลื่อม 
ความเสียหาย 

(ร้อยละ) 

อัตราส่วนเหลื่อม 
การทุ่มตลาด

(ร้อยละ) 

อัตราอากร AD 
เพียงเพ่ือขจัด
ความเสียหาย 

(Lesser Duty) 
(ร้อยละ) 

   2.2 บริษัท TCC Steel Corp. 33.95% 9.58% 9.58% 

   2.3 ผู้ไม่ให้ความร่วมมือหรือ ผูผ้ลิต/ผู้ส่งออกรายอื่นๆ 41.39% 22.67% 22.67% 

3. ผู้ผลิต/ส่งออกจากไต้หวัน       

   3.1 บริษัท Ton Yi Industrial   Corp. 22.16% 7.51% 7.51% 

   3.2 ผู้ไม่ให้ความร่วมมือหรือ ผูผ้ลิต/ผู้ส่งออกรายอื่นๆ 37.49% 20.45% 20.45% 

4. ผู้ผลิต/ส่งออกจากสหภาพยุโรป       

   4.1 ผู้ไม่ให้ความร่วมมือหรือ  ผูผ้ลิต/ผู้ส่งออกรายอื่นๆ 12.78% 5.82% 5.82% 

 
8. ข้อชี้แจง/ข้อคิดเห็น/ข้อโต้แย้งจากผู้มีส่วนได้เสียระหว่างการไต่สวนฯ 

ข้อกฎหมาย  
มาตรา 30 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ พ.ศ. 2542 ก าหนดว่า “ก่อนที่จะประกาศค าวินิจฉัย 

ชั้นที่สุดของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการไต่สวนการทุ่มตลาดและความเสียหาย ให้กรมการค้าต่างประเทศแจ้ง
ให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบถึงข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นพ้ืนฐานในการพิจารณาวินิจฉัย เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสีย  
มีโอกาสยื่นข้อโต้แย้งในการป้องกันผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น ทั้งนี้  ต้องให้ระยะเวลาอันควร
ส าหรับการยื่นข้อโต้แย้งดังกล่าว” 

ในระหว่างการไต่สวนฯ กรมการค้าต่างประเทศได้เปิดโอกาสให้ผู ้ม ีส ่วนได้เสียยื ่นข้อคิดเห็น/  
ข้อโต้แย้งต่อการเปิดไต่สวน โดยสรุปข้อคิดเห็น/ข้อโต้แย้งของผู้มีส่วนได้เสียและข้อชี้แจงของกรมการค้า
ต่างประเทศไดด้ังนี้ 

8.1 ความสามารถในการผลิตสินค้าของอุตสาหกรรมภายใน 
8.1.1 ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ 

 กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ใช้และสมาคมที่เกี่ยวข้อง 
ปริมาณการผลิตของอุตสาหกรรมภายในไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ โดย

จากการประมาณปริมาณการขายในปี 2564 ของอุตสาหกรรมภายใน รวมแล้วปริมาณสินค้าที่ผลิตในประเทศจะ
มีประมาณ 340,000 ตัน ขณะที่ความต้องการสินค้าในประเทศอยู่ที่ประมาณ 600,000 ตัน/ปี กลุ่มผู้น าเข้า/ผู้ใช้
จ าเป็นที่จะต้องพ่ึงพาการน าเข้าอีกประมาณ 260,000 ตัน 
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 สมาคมที่เกี่ยวข้องจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐเกาหลี  
 ก าลังการผลิตของอุตสาหกรรมภายในไม่สามารถตอบสนองความต้องการสินค้าได้ ดังนั้น 

อุตสาหกรรมปลายน้ าอาจเกิดปัญหาการขาดแคลนสินค้าหากต้องพึงพาวัตถุดิบจากอุตสาหกรรมภายในเพียง
อย่างเดียว 

 ผู้น าเข้า/ ผู้ใช้ในประเทศ 
อุตสาหกรรมภายในมีก าลังการผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการโดยรวมของผู้ใช้ในประเทศ  

โดยความต้องการใช้สินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยดีบุกฯ และสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยโครเมียมฯ 
มีประมาณ 600,000 ตัน/ปี อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมภายในมีก าลังการผลิตประมาณ 350,000 ตัน/ปี เป็นเหตุ
ให้ต้องน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศ เพ่ือให้อุตสาหกรรมปลายน้ ามีความต่อเนื่องในการผลิต 

ข้อชี้แจง 
กรมการค้าต่างประเทศด าเนินการไต่สวนการทุ่มตลาดโดยค านึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วน  

ได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ พ.ศ. 2542 ที่บัญญัติว่า  
การก าหนดมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดให้ค านึงถึงประโยชน์ของอุตสาหกรรมภายใน ผู้บริโภค และประโยชน์
สาธารณะประกอบกัน 

8.1.2 ไม่สามารถตอบสนองความต้องการด้านคุณสมบัติ/คุณภาพของสินค้า 

 กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ใช้และสมาคมที่เก่ียวข้อง  
อุตสาหกรรมภายในไม่สามารถผลิตสินค้าได้ครบทุกคุณสมบัติและมาตรฐาน ทั้งในเรื่อง

ขนาด (Dimension) ความแข็ง (Temper) ประเภท Annealing ความหนาดีบุก ประเภทเหล็ก (MR SPCC, 
SPHC) ประเภทผิว (Bright, Stone, Silver, Matt) เป็นต้น 

 ผู้น าเข้า/ผู้ใช้ในประเทศ 
o อุตสาหกรรมภายในไม่ผลิตเหล็กชนิด Batch Annealing และเหล็กที่มีความหนา

ตั้งแต่ 0.3 มม. ขึ้นไป 
o อุตสาหกรรมภายในผลิตสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยดีบุกฯ ที่มีความหนา 

0.15 – 0.38 มม. เท่านั้น ส่วนผู้ผลิตในต่างประเทศผลิตสินค้าท่ีมีความหนา 0.14 – 0.60 มม.  
o อุตสาหกรรมภายในไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ในด้านความ

หลากหลายของแผ่นเหล็ก 
ข้อชี้แจง 
กรมการค้าต่างประเทศได้ประมวลข้อคิดเห็น/ข้อโต้แย้งของผู้มีส่วนได้เสียน าเสนอต่อ

คณะอนุกรรมการพิจารณารายละเอียดทางเทคนิคของสินค้าเหล็กเพ่ือใช้ระบุเป็นขอบเขตของสินค้าให้ชัดเจน
และเพ่ือใช้ในการด าเนินการก าหนดอากรตอบโต้การทุ่มตลาด 
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8.1.3 ไม่ตอบสนองความต้องการสินค้าของผู้ใช้รายย่อย 

 กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ใช้และสมาคมที่เก่ียวข้อง 
หากผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์โลหะสั่งซื้อสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยดีบุกฯ ในปริมาณ 

1-15 ตัน ค าสั่งซื้อจะไม่ได้รับการตอบสนอง 

 ผู้น าเข้า/ผู้ใช้ในประเทศ 
o อุตสาหกรรมภายในขายเฉพาะลูกค้ารายใหญ่ที่มีปริมาณการสั่งซื้อจ านวนมากในหลัก

ร้อยตันขึ้นไป ท าให้กลุ่มลูกค้ารายย่อยไม่สามารถซื้อสินค้าได้ แต่สินค้าจากต่างประเทศสามารถสั่งได้ในจ านวนขั้น
ต่ า 20 ตัน จึงได้น าเข้าสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยดีบุกฯ จากสาธารณรัฐเกาหลีและสาธารณรัฐประชาชน
จีนเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้ารายย่อย 

o อุตสาหกรรมภายในไม่สามารถตอบสนองความต้องการของบริษัทฯ ในด้านปริมาณ
ขั้นต่ าในการผลิต 

ข้อชี้แจง 
กรมการค้าต่างประเทศด าเนินการไต่สวนการทุ่มตลาดโดยค านึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ทุกฝ่าย ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ พ.ศ. 2542 ที่บัญญัติว่า การก าหนด
มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดให้ค านึงถึงประโยชน์ของอุตสาหกรรมภายใน ผู้บริโภค และประโยชน์สาธารณะ
ประกอบกัน 

8.2 การยกเว้นการใช้มาตรการส าหรับสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยดีบุกฯ  ชนิด SPCC, Over 
Roll และ Secondary Grade 

 ผู้น าเข้า/ผู้ใช้ในประเทศ 
 โต้แย้งว่าข้อมูลพิกัดศุลกากรของสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยดีบุกฯ ที่เปิดไต่สวน ไม่ได้ระบุ

คุณลักษณะเชิงลึกและเกรดของสินค้า เช่น (1) เหล็ก Tinplate ชนิด MR หรือ SPCC และ (2) เหล็ก Prime, 
Over Roll หรือ Secondary ซึ่งราคาของแต่ละคุณภาพ มีความแตกต่างกันมาก และไม่สามารถสั่งซื้อสินค้า
เกรด SPCC จากผู้ผลิตในประเทศได้ จึงขอให้ยกเว้นการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดฯ ส าหรับสินค้าเหล็ก
แผ่นชุบหรือเคลือบด้วยดีบุกฯ ชนิด SPCC, Over Roll และ Secondary Grade 

ข้อชี้แจง 
กรมการค้าต่ างประเทศได้ประมวลข้อคิด เห็น/ข้อโต้แย้ งของผู้ มีส่ วนได้ เสียน า เสนอต่อ

คณะอนุกรรมการพิจารณารายละเอียดทางเทคนิคของสินค้าเหล็กเพ่ือใช้ระบุเป็นขอบเขตของสินค้าให้ ชัดเจน
และเพ่ือใช้ในการด าเนินการก าหนดอากรตอบโต้การทุ่มตลาด 
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8.3 การใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดฯ จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมผู้ใช้ต่อเนื่อง และอาจท าให้
เกิดการผูกขาดทางการค้า 

8.3.1 การใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดฯ จะท าให้ต้นทุนวัตถุดิบของอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
เพิ่มสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมผู้ผลิตสินค้าต่อเนื่อง 

 กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ใช้และสมาคมที่เก่ียวข้อง 
การผลิตอาหารส าเร็จรูปมีต้นทุนจากกระป๋องร้อยละ 20 - 50 ส าหรับผลิตภัณฑ์สเปรย์มี

ต้นทุนจากกระป๋องคิดเป็นร้อยละ 40 หากมีการใช้มาตรการ AD ต้นทุนการผลิตกระป๋องจะสูงขึ้น กลุ่มผู้ผลิต
อาหารส าเร็จรูปอาจน าเข้ากระป๋องเปล่า (Empty Can) มาทดแทน และอาจส่งผลให้ราคาอาหารกระป๋องต้อง
ปรับตัวสูงขึ้น กระทบต่อความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะการส่งออกอาหารส าเร็จรูปมีมูลค่าการส่งออก
ประมาณ 200,000 ล้านบาท/ปี  

หากต้นทุนการผลิตอาหารกระป๋องสูงขึ้นจะส่งผลกระทบต่อการจ้างงานในภาคเกษตร
และประมง ผู้บริโภค รวมทั้งอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง นอกจากนี้ อุตสาหกรรมภายในมีมูลค่าทางธุรกิจ 8,900 
ล้านบาท ในขณะที่อุตสาหกรรมต่อเนื่องมีมูลค่าทางธุรกิจ 500,000 ล้านบาท 

 สมาคมที่เกี่ยวข้องจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐ
เกาหลี  

หากมีการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดฯ จะส่งผลให้ต้นทุนการผลิตของอุตสาหกรรม
ปลายน้ า (Downstream Industries) ได้แก่ ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์จากโลหะของไทยและผู ้ผลิตผักและผลไม้
กระป๋อง สูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อความสามารถทางการแข่งขันในตลาดโลก และอาจส่งผลให้ไม่สามารถ
รับภาระดา้นต้นทุนและท าให้เกิดการเลิกจ้างงานในที่สุด 

 ผู้น าเข้า/ ผู้ใช้ในประเทศ  
 หากมีการบังคับใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด จะส่งผลให้ราคาต้นทุนกระป๋องสูงขึ้น  

และส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานอาหารของไทย ทั้งเกษตรกร ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์โลหะ (กระป๋องและฝา) ผู้ผลิต
อาหารส าเร็จรูป และผู้บริโภค ซึ่งจะท าให้ความสามารถในการแข่งขันด้านการส่งออกของผู้ผลิตอาหารและ
เครื่องดื่มในประเทศไทยลดต่ าลง อาจจะมีการหันมาใช้สินค้าทดแทนสินค้าที่ถูกพิจารณา เช่น กระป๋อง
ส าเร็จรูปจากต่างประเทศ ซึ่งมีอัตราภาษีน าเข้าร้อยละ 0 จึงอาจส่งผลกระทบต่อโรงงานผลิตกระป๋องใน
ประเทศ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องทั้งในด้านการผลิตและการจ้างงาน ส าหรับภาคอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เช่น 
บรรจุภัณฑ์โลหะส าหรับเคมีภัณฑ์ สีทาบ้าน ทินเนอร์ น้ ามันก๊าด จะต้องซื้อบรรจุภัณฑ์ในราคาที่สูงขึ้น และหา
บรรจุภัณฑ์อ่ืนมาทดแทนได้ยาก นอกจากนี้ อุตสาหกรรมภายในมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการด าเนินธุรกิจ 
โดยไม่รับการจองสั่งซื้อล่วงหน้า แต่ใช้วิธีการประกาศขายเฉพาะสินค้าที่อยู่ในสต็อกเท่านั้น ซึ่งการไม่รับจอง
ซื้อล่วงหน้าท าให้เกิดความเสี่ยงในการไม่มีวัตถุดิบมาผลิตสินค้าให้กับโรงงานแปรรูปอาหารประเภทผักแล ะ
ผลไม้ได้ทันเวลา 
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ข้อชี้แจง 
กรมการค้าต่างประเทศด าเนินการไต่สวนการทุ่มตลาดโดยค านึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ทุกฝ่าย ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ พ.ศ. 2542 ที่บัญญัติว่า การก าหนด
มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดให้ค านึงถึงประโยชน์ของอุตสาหกรรมภายใน ผู้บริโภค และประโยชน์สาธารณะ
ประกอบกัน 

8.3.2 การใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดฯ จะท าให้เกิดการผูกขาดทางการค้า 

 กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ใช้และสมาคมที่เกี่ยวข้อง  
 อุตสาหกรรมภายในมีเพียง 2 บริษัท จึงเป็นผู้มีอ านาจในการควบคุมการผลิตและก าหนด

ราคาอย่างเบ็ดเสร็จ การน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศเป็นช่องทางท าให้เกิดกลไกตลาดและ เกิดการแข่งขัน
อย่างเสรี นอกจากนี้ อุตสาหกรรมภายในต้องน าเข้าวัตถุดิบจากบริษัทของผู้ถือหุ้นในญี่ปุ่น อาจส่งเสริมให้
เกิดการก าหนดราคาโอนระหว่างบริษัทในเครือ (Transfer Pricing) 

 สมาคมที่เกี่ยวข้องจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐเกาหลี  
หากมีการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดฯ อาจส่งผลให้ เกิดการผูกขาดของ

อุตสาหกรรมภายใน   

 ผู้น าเข้า/ ผู้ใช้ในประเทศ  
หากมีการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดฯ จะส่งผลให้เกิดการค้าแบบผูกขาดของ

อุตสาหกรรมภายใน นอกจากนี้ ราคาขายก็ข้ึนอยู่กับต้นทุนที่ทางประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้ก าหนดราคา 
ข้อชี้แจง 
กรมการค้าต่างประเทศด าเนินการไต่สวนการทุ่มตลาดโดยค านึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ทุกฝ่าย ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ พ.ศ. 2542 ที่บัญญัติว่า การก าหนด
มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดให้ค านึงถึงประโยชน์ของอุตสาหกรรมภายใน ผู้บริโภค และประโยชน์สาธารณะ
ประกอบกัน 

8.4 อุตสาหกรรมภายในไม่ได้มีความเสียหายที่เกิดจากจากการน าเข้าสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบ
ด้วยดีบุกฯ 

 กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ใช้และสมาคมที่เก่ียวข้อง  
o อุตสาหกรรมภายในไม่มีความเสียหายอย่างมีนัยส าคัญจากการน าเข้าสินค้าเหล็กแผ่นชุบ

หรือเคลือบด้วยดีบุกฯ โดยความเสียหายเกิดจากปัจจัยอื่น ได้แก่ ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
เหล็กทั่วโลก การบริหารจัดการภายในของอุตสาหกรรมภายในที่มีการเปลี่ยนแปลงการบริหารและประสบ
ปัญหาด้านคุณภาพสินค้า ผู้ใช้จึงชะลอการใช้และน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศซึ่งมีคุณภาพดีกว่า รวมถึงการ
ปรับขึ้นราคาขายของอุตสาหกรรมภายในอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 
อุตสาหกรรมภายในไม่ได้รับความเสียหายอย่างมีนัยส าคัญ ทั้งยังมีความสามารถในการท าก าไรมากขึ้น 
เนื่องจากสามารถเพ่ิมราคาขายและใช้ก าลังการผลิตได้อย่างเต็มความสามารถ 
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o การปรับขึ้นราคาขายของอุตสาหกรรมภายในอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่าทั้งสองบริษัท
ไม่ได้มีความเสียหายอย่างมีนัยส าคัญเพราะสามารถขายสินค้าได้ เพิ่มราคาขายได้ ใช้ก าลังผลิตที่มีอยู่ได้
อย่างเต็มความสามารถ โดยตั้งแต่ปี 2563 ถึงไตรมาส 3 ปี 2564 อุตสาหกรรมภายในปรับราคาขายในประเทศ
ของสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยดีบุกฯ และสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยโครเมียมฯ  

 สมาคมท่ีเกี่ยวข้องจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐเกาหลี  
โต้แย้งว่า ความเสียหายของอุตสาหกรรมภายในเกิดจากบริหารจัดการภายในของอุตสาหกรรม

ภายใน โดยมีข้อสนับสนุน ดังนี้ 1) ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญของผลการด าเนินงานของอุตสาหกรรม
ภายในทั้ง 2 ราย หากความเสียกายเกิดจากการน าเข้าสินค้าฯ จะต้องส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของทั้ง 
2 บริษัท อย่างเท่าเทียมกัน 2) นโยบายการจัดซื้อวัตถุดิบ TMBP ซึ่งอุตสาหกรรมภายในทั้ง 2 ราย มีผู้ถือหุ้น
เป็นบริษัทญี่ปุ่น จึงต้องน าเข้าวัตถุดิบจากประเทศญี่ปุ่นในราคาที่ไม่สามารถแข่งขันได้ (Uncompetitive Price) 
ดังนั้น จึงเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการท าก าไรและเกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรม
ภายใน นอกจากนี้ จากข้อมูลในค าขอฉบับเปิดเผย สินค้าน าเข้าจากจีนมีปริมาณลดลงทุกปี และปริมาณสินค้า
น าเข้าจากเกาหลีมีปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืน โดยราคาน าเข้าจากทั้ง 2 ประเทศสอดคล้องกับราคา
ตลาดและราคาวัตถุดิบ จึงไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับการตัดราคา การกดราคา และการยับยั้งการขึ้นราคาสินค้า 
ซึ่งรวมถึงการก าหนดราคาที่ไม่เป็นธรรม ดังนั้น สินค้าน าเข้าจากจีนและเกาหลีจึงไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหาย
อย่างส าคัญแก่ผู้ผลิตในประเทศ 

 ผู้น าเข้า/ ผู้ใช้ในประเทศ  
ความเสียหายของอุตสาหกรรมภายในเกิดจากนโยบายด้านราคา โดยอุตสาหกรรมภายในปรับ

ราคาขายสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นราคาขายที่ไม่เป็นธรรมและไม่สอดคล้องกับราคาในตลาดโลก ส่งผลให้ไม่
สามารถแข่งขันด้านราคากับสินค้าน าเข้าได้ และเนื่องจากราคาขายของอุตสาหกรรมภายในอยู่ในระดับสูงและ
ท าก าไรได ้จึงไม่มีความเสียหายอย่างมีนัยส าคัญจากสินค้าน าเข้า  

ข้อชี้แจง 
กรมการค้าต่างประเทศได้พิจารณาความเสียหายอย่างส าคัญที่เกิดแก่อุตสาหกรรมภายในและ

ความสัมพันธ์ระหว่างการทุ ่มตลาดและความเสียหายที ่เกิดแก่อุตสาหกรรมภายในตามหลักเกณฑ์  
ที่ก าหนดในมาตรา 19 และมาตรา 21 แห่ง พ.ร.บ.การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ แล้วพบว่าการทุ่มตลาดจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐเกาหลีก่อให้เกิดความเสียหายอย่างส าคัญแก่อุตสาหกรรมภายใน 
 
9. มติคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน (ทตอ.) 

คณะกรรมการ ทตอ. ไดพิจารณร่างผลการไตสวนชั้นที่สุดกรณีการไต่สวนการทุ่มตลาดสินคาเหล็กแผ่นชุบ
หรือเคลือบด้วยดีบุกท้ังชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐ
เกาหลี ไต้หวัน และสหภาพยุโรปแล้วมีมติ ดังนี้ 
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9.1 สินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยดีบุกทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งก าเนิดจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี ไต้หวัน และสหภาพยุโรป มีการทุ่มตลาดและก่อให้เกิดความ
เสียหายอย่างส าคัญที่เกิดแก่อุตสาหกรรมภายในจากข้อมูลข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ตามมาตรา 19 (1) แห่ง
พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ.2542  

9.2 เห็นควรก าหนดมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดเพ่ือเยียวยาอุตสาหกรรมภายในเท่าที่มีความเสียหาย
จากการทุ่มตลาด จึงเห็นควรให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการน าเข้าสินค้าดังกล่าวเป็นเวลา 5 ปี 
ในอัตราที่เพียงเพ่ือขจัดความเสียหายตามมาตรา 49 ปรากฏรายละเอียด ดังนี้ 

9.2.1 สินค้าท่ีมีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งผลิตจาก 
(1) กลุ่มบริษัท Baoshan ซึ่งประกอบด้วย 1) บริษัท Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. 

และ 2) บริษัท Shanghai Meishan Iron and Steel Co, Ltd. ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 3.57 ของราคา ซี 
ไอ เอฟ 

(2) บริษัท Fujian Ton Yi Tinplate Co., Ltd. ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 17.46 ของ
ราคา ซี ไอ เอฟ 

(3) ผู้ไม่ให้ความร่วมมือหรือผู้ผลิต/ผู้ส่งออกรายอ่ืนๆ ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 17.46 
ของราคา ซี ไอ เอฟ 

โดยไม่เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกที่ปรากฏว่าส่วนเหลื่อมการ
ทุ่มตลาดมีจ านวนน้อยกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ดังนี้ 

(1) กลุ่มบริษัท GDH Zhongshang Group ซึ่งประกอบด้วย 1) บริษัท GDH Zhongyue 
(Zhongshan) Tinplate Industry Co., Ltd. และ 2 )  บริษัท  GDH Zhongyue POSCO (Qinhuangdao) 
Tinplate Industrial Co., Ltd.  

(2) บริษัท Handan Jintai Packing Material Co., Ltd.  
(3) บริษัท Shougang Jingtang United Iron & Steel Co., Ltd.  

9.2.2 สินค้าท่ีมีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งผลิตจาก 
(1) บริษัท TCC Steel Corp. ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 9.58 ของราคา ซี ไอ เอฟ 
(2) ผู้ไม่ให้ความร่วมมือหรือผู้ผลิต/ผู้ส่งออกรายอ่ืนๆ ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 22.67 

ของราคา ซี ไอ เอฟ 
โดยไม่เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกที่ปรากฏว่าส่วนเหลื่อมการ

ทุ่มตลาดมีจ านวนน้อยกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง คือ บริษัท KG Dongbu Steel Co., Ltd.  
9.2.3 สินค้าท่ีมีแหล่งก าเนิดจากไต้หวัน ซึ่งผลิตจาก 

(1) บริษัท Ton Yi Industrial Corp. ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 7.51 ของราคา ซี ไอ เอฟ 
(2) ผู้ไม่ให้ความร่วมมือหรือผู้ผลิต/ผู้ส่งออกรายอ่ืนๆ ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 20.45 

ของราคา ซี ไอ เอฟ 
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9.2.4 สินค้าที่มีแหล่งก าเนิดจากสหภาพยุโรป ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 5.82 ของราคา ซี ไอ เอฟ 
9.3 เห็นชอบขอบเขตของสินค้าที่ถูกพิจารณา ตามมติของคณะอนุกรรมการพิจารณารายละเอียดทาง

เทคนิคของสินค้าเหล็ก ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 และครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 
17 กุมภาพันธ์ 2564 โดยก าหนดให้สินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยดีบุกทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่
ผ่านการเคลือบ Lacquering หรือ Laminating หรือ Printing ไม่อยู่ในขอบเขตสินค้าที่ถูกไต่สวน  

 
--------------------------------------------- 

กรมการค้าต่างประเทศ 
สิงหาคม 2564 


