
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ 
เรื่อง  รายละเอียดขอ้เท็จจริงและข้อกฎหมายอันเปน็สาระส าคัญที่ใช้เปน็พ้ืนฐานในการพิจารณาผลการไตส่วน 

การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผน่ชุบหรือเคลือบด้วยดีบุกทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เปน็ม้วน 
ที่มีแหล่งก าเนดิจากสาธารณรัฐประชาชนจนี  สาธารณรัฐเกาหล ี ไตห้วนั  และสหภาพยุโรป   

พ.ศ.  2564 
 
 

ตามที่ได้มีประกาศกรมการค้าต่างประเทศ  เรื่อง  เปิดการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นชุบ
หรือเคลือบด้วยดีบุกทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน  ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน  
สาธารณรัฐเกาหลี  ไต้หวัน  และสหภาพยุโรป  พ.ศ.  2563  ลงวันที่  ๒๗  มีนาคม  พ.ศ.  2563  และ
คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนได้มีค าวินิจฉัยชั้นที่สุด  เมื่อวันที่  ๕  ตุลาคม   
พ.ศ.  2564  ก าหนดให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการน าเข้าสินค้าดังกล่าวที่มีแหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐประชาชนจีน  สาธารณรัฐเกาหลี  ไต้หวัน  และสหภาพยุโรป  ตามประกาศคณะกรรมการ
พิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน  เรื่อง  การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบ 
ด้วยดีบุกทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน  ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน  สาธารณรัฐเกาหลี   
ไต้หวัน  และสหภาพยุโรป  พ.ศ.  2564  ลงวันที่  ๓๐  ตุลาคม  พ.ศ.  2564  นั้น 

เพ่ือให้เป็นไปตามความในข้อ  2  ของกฎกระทรวง  การแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา
ตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน  และการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน  
พ.ศ.  2563  ออกตามความในพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้า 
จากต่างประเทศ  พ.ศ.  2542  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและ 
การอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2562  อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศจึงออกประกาศ
แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระส าคัญที่ใช้เป็นพ้ืนฐานในการพิจารณา 
ผลการไต่สวนชั้นที่สุดไว้  ดังรายละเอียดตามเอกสารท้ายประกาศนี้ 

หากผู้ยื่นค าขอให้ไต่สวนการทุ่มตลาด  ผู้น าเข้า  ผู้ผลิตในต่างประเทศ  หรือผู้ส่งออกสินค้าทุ่มตลาด  
ประสงค์ที่จะทราบรายละเอียดที่เกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นฐานในการก าหนดอากรตอบโต้การทุ่มตลาด
สินค้าดังกล่าว  ให้ยื่นค าขอต่อกองปกป้องและตอบโต้ทางการค้า  กรมการค้าต่างประเทศ  ภายใน  1  เดือน   
นับแต่วันที่มีประกาศนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง  การขอ
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นพ้ืนฐานในการก าหนดมาตรการชั่วคราว  การก าหนดอากร
ตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน  การขยายการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน  
การทบทวนอากร  และการคืนอากร  พ.ศ.  2564  ลงวันที่  19  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2564 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  8  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕64 

กีรต ิ รชัโน 
อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ 
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เอกสารทา้ยประกาศกรมการค้าตา่งประเทศ 
เรื่อง รายละเอียดข้อเท็จจรงิและข้อกฎหมายอันเปน็สาระสาํคญัทีใ่ชเ้ปน็พืน้ฐานในการพจิารณา 

ผลการไตส่วนการทุ่มตลาดสินค้าเหลก็แผน่ชบุหรือเคลอืบด้วยดบีกุทัง้ชนดิเปน็ม้วนและไม่เปน็ม้วน  
ที่มีแหล่งกาํเนดิจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี ไตห้วัน และสหภาพยุโรป พ.ศ. 2564 

_____________________ 

 ข้อ 1 การเปิดการไต่สวน 
คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนตามพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาด

และการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 ได้มีคําวินิจฉัยให้กรมการค้าต่างประเทศ เปิดการไต่สวน
การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยดีบุกทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกําเนิดจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี ไต้หวัน และสหภาพยุโรป เมื่อวันที่ 2๖ มีนาคม พ.ศ. 2563  
ตามคําขอของนายโชต รัตนกังวานวงศ์ ในฐานะผู้รับมอบอํานาจจากบริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จํากัด และบริษัท 
แผ่นเหล็กวิลาสไทย จํากัด เป็นการย่ืนคําขอตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและ
การอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 

 ข้อ 2  สินค้าที่ถูกพิจารณา 
 สินค้าที่ถูกพิจารณา คือ สินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยดีบุกทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน 
ภายใต้พิกัดอัตราศุลกากรปี 2560 ประเภทที่ 
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 
จํานวน ๑๕ พิกัด ที่มีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรฐัเกาหลี ไต้หวัน และสหภาพยุโรป 

ข้อ 3  ผู้มีส่วนได้เสีย 
3.1 อุตสาหกรรมภายในที่ผลิตสินค้าชนิดเดียวกันกับสินค้าที่ถูกพิจารณา ได้แก่ 

3.1.1 บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จํากัด 
3.1.2 บริษัท แผ่นเหล็กวิลาสไทย จํากัด 
3.1.๓ ผู้ผลิตในประเทศรายอ่ืน 

3.2 ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากต่างประเทศ ได้แก่ 
๓.๒.๑ ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกในสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ 

(๑) Baoshan Steel & Iron Co., Ltd. 
(๒) Shanghai Meishan Iron & Steel Co., Ltd. 
(๓) Zhongshan Zhongyue Tinplate Industrial Co. , Ltd.  ( Guangnan 

Holding Limited) 
(๔) Fujian Ton Yi Tinplate Co., Ltd. 
(๕) Hebei Iron & Steel Group Hengshui Cold Rolling Steel Co., Ltd. 
(๖) China Shougang International Trade & Engineering Corporation 

(Shougang Group Co., Ltd) 
(๗) Zhongyue Posco (Qinhuangdao) Tinplate industrial Co., Ltd (ZY Posco) 
(๘) Jiangyin Comat Metal Products Co., Ltd. 
(๙) Wuhan Iron & Steel Co., Ltd. 
(๑๐) Guangzhou Pacific Tinplate Co., Ltd. 
(๑๑) Fujian Sino-Japan Metal Corporation 
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(๑๒) ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกในสาธารณรัฐประชาชนจีนรายอ่ืน 
๓.๒.๒ ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกในสาธารณรัฐเกาหลี ได้แก่ 

(๑) Dongbu Steel Co., Ltd. 
(๒) KG Dongbu Steel Co., Ltd. 
(๓) TCC Steel Corp. 
(๔) Shinhwa Silup Co., Ltd. 
(๕) ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกในสาธารณรัฐเกาหลีรายอ่ืน 

๓.๒.๓ ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกในไต้หวัน ได้แก่ 
(๑) Ton Yi Industrial Corporation 
(๒) ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกในไต้หวันรายอ่ืน 

๓.๒.๔ ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกในสหภาพยุโรป ได้แก่ 
(๑) ThyssenKrupp Rasselstein GmbH (Germany) 
(๒) Arcelor Mittal (Luxembourg) 
(๓) Arcelor Mittal Liège (Belgium) 
(๔) Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine Florange site (France) 
(๕) Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine Basse-Indre site (France) 
(๖) Arcelor Mittal Asturias (Avilés) (Spain) 
(๗) Arcelor Mittal Italia (ex Ilva) (Italy) 
(๘) Tata Steel Packaging (Netherlands) 
(๙) Tata Steel Packaging (Belgium) 
(๑๐) Liberty Liège-Dudelange (Belgium) 
(๑๑) ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกในสหภาพยุโรปรายอ่ืน 

3.3 ผู้นําเข้าในประเทศไทย ได้แก่ 
๓.๓.๑ บริษัท แสตนดาร์ดแคน จํากัด 
๓.๓.๒ บริษัท โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ จํากัด 
๓.๓.๓ บริษัท สุนทรเมทัลแคน จํากัด 
๓.๓.๔ บริษัท สุนทรเมทัล อินดัสทรีส้์ จํากัด 
๓.๓.๕ บริษัท ธีรชัยสตีล เซ็นเตอร์ จํากัด 
๓.๓.๖ บริษัท คราวน์ ฟู้ด แพ็คเก็จจิง้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
๓.๓.๗ บริษัท พูนทรพัย์แคน จํากัด 
๓.๓.๘ บริษัท รอแยลแคนอินดัสทรสี์ จํากัด 
๓.๓.๙ บริษัท พรซีิช่ัน วาล์ว (ไทยแลนด์) จํากัด 
๓.๓.๑๐ บริษัท แอล.พี.เค. เมทัล (2003) จํากัด 
๓.๓.๑๑ บริษัท คราวน์ เบ็บ แคน แอนด์ โคลสเชอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด 
๓.๓.๑๒ บริษัท นิวแคน จํากัด 
๓.๓.๑๓ บริษัท โอเรียนเต็ลแคน จํากัด 
๓.๓.๑๔ บริษัท ทีปกรอินดัสทรี่ส์ จํากัด 
๓.๓.๑๕ บริษัท จีเอ็มพีแพ็คเกจจิ้ง จํากัด 
๓.๓.๑๖ บริษัท ท้อปอิสซี่ จํากัด 
๓.๓.๑๗ บริษัท ธ. พุทธรักษา จํากัด 
๓.๓.๑๘ บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จาํกัด 
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๓.๓.๑๙ บริษัท เมทเทลิวัน จํากัด 
๓.๓.๒๐ บริษัท เซ้าท์อีสต์เอเซี่ยนแพคเกจจ่ิงแอนด์แคนน่ิง จํากัด 
๓.๓.๒๑ บริษัท โอ.เอ็ม.แคนแอนด์พริน้ต้ิง จํากัด 
๓.๓.๒๒ บริษัท ไทยเมททัลเพลท จํากัด 
๓.๓.๒๓ บริษัท เบญจมติร บรรจุภัณฑ์ จํากัด 
๓.๓.๒๔ บริษัท ยูนิเวอร์แซลสตีล จํากัด 
๓.๓.๒๕ บริษัท เมทเทลิคอน จํากัด 
๓.๓.๒๖ บริษัท สินสยามเม็ททอลเซ็นเตอร์ (1984) จํากัด 
๓.๓.๒๗ บริษัท สวอนอินดัสทรี่ส์ (ประเทศไทย) จํากัด 
๓.๓.๒๘ บริษัท ทินแคนอินดัสทรี่ จํากัด 
๓.๓.๒๙ บริษัท ดองบู ไทย สตีล จํากัด 
๓.๓.๓๐ บริษัท ซัมวา (ไทยแลนด์) จํากัด 
๓.๓.๓๑ บริษัท สตาร์ แคนเนอรี่ จํากัด 
๓.๓.๓๒ บริษัท อลแูพค ครีเอทไฮควอลิต้ี จํากัด 
๓.๓.๓๓ บริษัท เอ็น เอช เค สตีล จํากัด 
๓.๓.๓๔ บริษัท วาย เจ เอ๊กซ์ พรซีิช่ัน แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด 
๓.๓.๓๕ บริษัท ทีเอ็นท ีเอ็กซเพรส เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จํากัด 
๓.๓.๓๖ บริษัท เฟดเดอรัล เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จํากัด 
๓.๓.๓๗ บริษัท ยูพีเอส พาร์เซล ดีลิเวอร์รี่ เซอร์วิส จํากัด 
๓.๓.๓๘ บริษัท ไทยพินนาเคิล จํากัด 
๓.๓.๓๙ บริษัท พินนาเคิล (ประเทศไทย) จํากัด 
๓.๓.๔๐ บริษัท บัวทองวัฒนาอุตสาหกรรมฝาขวด จาํกัด 
๓.๓.๔๑ ผู้นําเข้ารายอ่ืน 

3.4 สมาคมหรือกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ใช้ ได้แก่ 
๓.๔.๑ สมาคมบรรจุภัณฑ์โลหะไทย 
๓.๔.๒ สมาคมผู้ผลิตอาหารสําเร็จรูป 
๓.๔.๓ สมาคมผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สเปรย์ไทย 

3.5 สถานเอกอัครราชทูต ในฐานะรัฐบาลของประเทศผู้ส่งออกสินค้าที่ถูกพิจารณา ได้แก่ 
๓.๕.๑ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทย 
๓.๕.๒ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจําประเทศไทย 
๓.๕.๓ สํานักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจําประเทศไทย  
๓.๕.๔ คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจําประเทศไทย 

ข้อ 4  ระยะเวลาของข้อมูลที่ใช้ในการไต่สวน 
4.1 การพิจารณาการทุ่มตลาดใช้ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ .ศ . 2562 ถึงวันที่  

31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
 4.2 การพิจารณาความเสียหายใช้ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ .ศ . 2559 ถึงวันที่ 

31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

ข้อ 5 การส่งแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ 
 วันที่ ๘ และ 9 เมษายน พ.ศ. 2563 กรมการค้าต่างประเทศได้ส่งแบบสอบถามไปยังผู้มีส่วนได้เสีย

เพ่ือให้แจ้งข้อมูลและเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไต่สวนการทุ่มตลาด จํานวน ๗๔ ราย และ 
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ผู้มีส่วนได้เสียย่ืนขอเข้าร่วมกระบวนการไต่สวน จํานวน ๒๔ ราย ปรากฏว่าเมื่อครบกําหนดระยะเวลาส่งคืน
คําตอบแบบสอบถาม กรมการค้าต่างประเทศได้รับคําตอบแบบสอบถามจากผู้มีส่วนได้เสีย ประกอบด้วย 

5.1 อุตสาหกรรมภายใน จํานวน ๒ ราย ได้แก่  
5.1.1 บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จํากัด 
5.1.2 บริษัท แผ่นเหล็กวิลาสไทย จํากัด 

5.2 ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจาก 3 ประเทศ คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และ
ไต้หวัน จํานวน 8 ราย ได้แก่ 

๕.๒.๑ ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน 5 ราย ได้แก่ 
(๑) Handan Jintai Packing Material Co., Ltd. 
(๒) Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. 
(๓) Fujian Ton Yi Tinplate Co., Ltd. 
(๔) GDH Zhongyue (Zhongshan) Tinplate Industry Co., Ltd. 
(๕) Shougang Jingtang United Iron & Steel Co., Ltd. 

๕.๒.๒ ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐเกาหลี จํานวน 2 ราย ได้แก่ 
(๑) KG Dongbu Steel Co., Ltd. 
(๒) TCC Steel Corp. 

๕.๒.๓ ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากไต้หวัน จํานวน 1 ราย ได้แก่  
(๑) Ton Yi Industrial Corp. 

5.3 ผู้นําเข้าหรือผู้ใช้ในประเทศ จํานวน ๑๔ ราย ได้แก่ 
๕.๓.๑ บริษัท เบญจมิตร บรรจุภัณฑ์ จํากัด 
๕.๓.๒ บริษัท ธีรชัยสตีล เซ็นเตอร์ จํากัด 
๕.๓.๓ บริษัท พูนทรัพย์แคน จํากัด 
๕.๓.๔ บริษัท เมทเทิลวัน จํากัด 
๕.๓.๕ บริษัท สินสยามเม็ททอลเซ็นเตอร์ (1984) จํากัด 
๕.๓.๖ บริษัท บัวทองวัฒนาอุตสาหกรรมฝาขวด จํากัด 
๕.๓.๗ บริษัท พินนาเคิล (ประเทศไทย) จํากัด 
๕.๓.๘ บริษัท โอเรียนเต็ลแคน จํากัด 
๕.๓.๙ บริษัท ธ. พุทธรักษา จํากัด 
๕.๓.๑๐ บริษัท คราวน์ ฟู้ด แพ็คเก็จจิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
๕.๓.๑๑ บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จํากัด 
๕.๓.๑๒ บริษัท สุนทรเมทัล อินดัสทรี้ส์ จํากัด 
๕.๓.๑๓ บริษัท สุนทรเมทัลแคน จํากัด 
๕.๓.๑๔ บริษัท สวอนอินดัสทรี่ส์ (ประเทศไทย) จํากัด 

ข้อ ๖ การพิจารณาขอบเขตสินค้า 
ในระหว่างการดําเนินการไต่สวน กรมการค้าต่างประเทศได้รับข้อมูลตามคําตอบแบบสอบถาม

และหนังสือจากผู้มีส่วนได้เสียเสนอข้อคิดเห็นและข้อโต้แย้งต่อการเปิดไต่สวนการทุ่มตลาด ซึ่งมีประเด็นที่
เก่ียวข้องกับขอบเขตสินค้า ได้แก่ (1) การขอให้ยกเว้นการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดกับสินค้าเหล็กแผ่น
ชุบหรือเคลือบด้วยดีบุกฯ (Tinplate) ชนิด SPCC, Over Roll และ Secondary Grade (2) อุตสาหกรรม
ภายในไม่สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณสมบัติ/คุณภาพตามที่ผู้ใช้ต้องการ และ (3) ผู้ผลิตจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนและสาธารณรัฐเกาหลีบางรายมีการผลิตและขายสินค้า Tinplate ที่นํามาเคลือบ lacquering 
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หรือ laminating หรือ printing โดยมีการส่งออกมาไทยในช่วงระยะเวลาไต่สวน ซึ่งกรมฯ ได้นําประเด็นดังกล่าว
เสนอต่อคณะอนุกรรมการพิจารณารายละเอียดทางเทคนิคของสินค้าเหล็กเพ่ือพิจารณา โดยคณะอนุกรรมการฯ 
ได้พิจารณาในประเด็นที่เก่ียวข้องกับขอบเขตของสินค้าดังกล่าว แล้วมีมติในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อ
วันที่ 18 สิงหาคม 2563 และครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ดังน้ี (1) เห็นควร
กําหนดให้สินค้า Tinplate ชนิด SPCC สินค้าที่เป็น Over Roll และ Secondary Grade เป็นสินค้าที่อยู่ในขอบเขต
การไต่สวน (2) อุตสาหกรรมภายในสามารถผลิตได้ครบถ้วนตาม JIS หรือมาตรฐาน มอก. 16 (3) สินค้า 
Tinplate ที่มีความแข็ง DR และที่มีความน่ิมประเภท UCLA (Ultra Low Carbon) เป็นสินค้าที่อยู่ในขอบเขต
สินค้าที่ถูกไต่สวน และ (4) สินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยดีบุกฯ ที่นํามาเคลือบ Lacquering หรือ 
Laminating หรือ Printing ไม่อยู่ในขอบเขตสินค้าที่ถูกไต่สวน 

ข้อ ๗ การตรวจสอบข้อเท็จจริงของขอ้มูล 
7.1 การตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงของอุตสาหกรรมภายใน 

    ในช่วงเดือนตุลาคม 2563 กรมการค้าต่างประเทศได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริง
ของข้อมูล ณ โรงงาน และที่ทําการของผู้ผลิตในประเทศ รวม 2 ราย ได้แก่ บริษัท แผ่นเหล็กวิลาสไทย จํากัด 
และ บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จํากัด ซึ่งผลการตรวจสอบพบว่าข้อมูลตามคําตอบแบบสอบถามของท้ัง  
2 บริษัท สามารถตรวจสอบได้ตรงกับเอกสารต้นฉบับและหลักฐานทางบัญชีที่ผ่านการรับรองแล้ว ได้แก่  
งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน เป็นต้น จึงสรุปได้ว่าข้อมูลตามคําตอบแบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือและ
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

7.2 การตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงของผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากต่างประเทศ 
เน่ืองด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

กระทรวงพาณิชย์ ได้มีบันทึก เรื่อง ขอให้บุคลากรในสังกัดหลีกเลี่ยงการเดินทางในทุกกรณีฯ ทําให้เจ้าหน้าที่
ไม่สามารถเดินทางไปตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริง ณ ที่ทําการของผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกในต่างประเทศได้  
จึงดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลในรูปแบบ Desk Verification ผ่านระบบประชุมทางไกล 
(Digital Video Conference) ในช่วงเดือนธันวาคม 2563 – มีนาคม 2564 แทนการเดินทางไปตรวจสอบ
ข้อมูลข้อเท็จจริง ณ ที่ทําการของผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามครบถ้วนสมบูรณ์ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด จํานวน 8 ราย ดังน้ี 

๗.๒.๑ ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 5 ราย ได้แก่ (1) กลุ่ม
บริษัท GDH Zhongyue Group ซึ่งประกอบด้วยบริษัท GDH Zhongyue (Zhongshan) Tinplate Industry 
Co., Ltd. และบริษั ท  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 ซึ่งประกอบไปด้วยบริษัท Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. และบริษัท 
Shanghai Meishan Iron and Steel Co, Ltd. และ (5) บริษัท Fujian Ton Yi Tinplate Co., Ltd. 

๗.๒.๒ ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐเกาหลี 2 ราย คือ (1) บริษัท KG Dongbu 
Steel Co., Ltd. และ (2) บริษัท TCC Steel Corp.  

๗.๒.๓ ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากไต้หวัน 1 ราย คือบริษัท Tonyi Industrial Corp.  
จากการตรวจสอบพบว่าข้อมูลตามคําตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความสอดคล้องตรงกับ

เอกสารต้นฉบับ หรือระบบการบันทึกข้อมูลภายในของบริษัทฯ และหลักฐานทางบัญชี จึงพิจารณาได้ว่ามี
ความน่าเช่ือถืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และพิจารณาไม่รับข้อมูลบางส่วนที่บริษัทฯ ไม่สามารถยืนยันได้ โดยมี
ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 1 ราย ได้แก่ บริษัท Fujian Ton Yi Tinplate Co., Ltd. ที่
พบว่าข้อมูลตามคําตอบแบบสอบถามไม่ถูกต้องหลายส่วนและไม่สามารถตรวจสอบได้กับระบบบัญชีและ
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เอกสารหลักฐานของบริษัท จึงไม่สามารถนําข้อมูลตามคําตอบแบบสอบถามทั้งหมดมาใช้ในการพิจารณาส่วน
เหลื่อมการทุ่มตลาดได้ จึงใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงเท่าที่มีอยู่ ซึ่งเป็นไปตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติ
การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ข้อ ๘ การขยายระยะเวลาการไต่สวน 
 เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564 คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน 

ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นชุบ
หรือเคลือบด้วยดีบุกทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐ
เกาหลี ไต้หวัน และสหภาพยุโรป ออกไปอีก 6 เดือน จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 6 เมษายน 2564 เป็นสิ้นสุดวันที่ 
6 ตุลาคม 2564 ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจาก
ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ข้อ ๙ ข้อคิดเหน็และข้อโตแ้ย้งจากผูมี้ส่วนไดเ้สียระหว่างการไตส่วน การแจ้งข้อมูลและขอ้เทจ็จรงิที่
ใช้เป็นพื้นฐานในการไต่สวนชั้นที่สุด การจัดรับฟังความคิดเห็น และข้อชี้แจงของกรมการค้าต่างประเทศ 

9.1 ข้อคิดเห็นและข้อโต้แย้งจากผู้มีส่วนได้เสียระหว่างการไต่สวน 
ในระหว่างการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยดีบุกทั้งชนิดเป็นม้วน

และไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี ไต้หวัน และสหภาพยุโรป
กรมการค้าต่างประเทศได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียย่ืนข้อคิดเห็น/ข้อโต้แย้งต่อการเปิดไต่สวน โดยผู้มีส่วนได้
เสียได้ย่ืนข้อคิดเห็น/ข้อโต้แย้งต่อกรมการค้าต่างประเทศ และได้แสดงข้อคิดเห็น/ข้อโต้แย้งในการประชุมหารือ
ระหว่างอุตสาหกรรมต้นนํ้า กลางนํ้า และปลายน้ํา ภายใต้ห่วงโซ่อุปทาน รวมทั้งหมด 3 ครั้ง โดยสรุป
ข้อคิดเห็น/ข้อโต้แย้งและข้อช้ีแจงของกรมการค้าต่างประเทศ ดังน้ี 

9.1.1 ความสามารถในการผลิตสินค้าของอุตสาหกรรมภายใน 
(๑) ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศ 

๑) กลุ่ม อุตสาหกรรมผู้ ใช้และสมาคมท่ี เก่ียวข้อง และผู้ นํ าเข้ าหรือผู้ ซื้ อ
ภายในประเทศ 

อุตสาหกรรมภายในมีกําลังการผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการโดยรวมของ
ผู้ใช้ในประเทศ เป็นเหตุให้ต้องนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศ เพ่ือให้อุตสาหกรรมปลายนํ้ามีความต่อเน่ืองในการผลิต 

๒) สมาคมท่ีเก่ียวข้องจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจาก
สาธารณรัฐเกาหลี  

กําลังการผลิตของอุตสาหกรรมภายในไม่สามารถตอบสนองความต้องการสินค้าได้ 
ดังน้ัน อุตสาหกรรมปลายนํ้าอาจเกิดปัญหาการขาดแคลนสินค้าหากต้องพึงพาวัตถุดิบจากอุตสาหกรรมภายใน
เพียงอย่างเดียว 

(๒) ไม่สามารถตอบสนองความต้องการด้านคุณสมบัติ/คุณภาพของสินค้า 
๑) กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ใช้และสมาคมที่เก่ียวข้อง  

อุตสาหกรรมภายในไม่สามารถผลิตสินค้าได้ครบทุกคุณสมบัติและมาตรฐาน 
ทั้งในเรื่องขนาด ความแข็ง ประเภท Annealing ความหนาดีบุก ประเภทเหล็ก ประเภทผิว เป็นต้น 

๒) ผู้นําเข้าหรือผู้ซื้อภายในประเทศ  
อุตสาหกรรมภายในผลิตสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยดีบุกทั้งชนิดเป็น

ม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีความหนา 0.15 – 0.38 มม. และไม่ผลิตเหล็กชนิด Batch Annealing และเหล็กที่มี
ความหนาต้ังแต่ 0.3 มม. ขึ้นไป ส่วนผู้ผลิตในต่างประเทศผลิตสินค้าที่มีความหนา 0.14 – 0.60 มม. 
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(๓) ไม่ตอบสนองความต้องการสินค้าของผู้ใช้รายย่อย 
กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ใช้และสมาคมที่เก่ียวข้อง และผู้นําเข้าหรือผู้ซื้อภายในประเทศ 
อุตสาหกรรมภายในขายเฉพาะลูกค้ารายใหญ่ที่มีปริมาณการสั่งซื้อจํานวนมาก 

ในหลักร้อยตันขึ้นไป ทําให้กลุ่มลูกค้ารายย่อยไม่สามารถซื้อสินค้าได้ แต่สินค้าจากต่างประเทศสามารถส่ังได้ 
ในจํานวนขั้นตํ่า 20 ตัน ซึ่งบริษัท ได้นําเข้าสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยดีบุกทั้งชนิดเป็นม้วนและ 
ไม่เป็นม้วน จากสาธารณรัฐเกาหลีและสาธารณรัฐประชาชนจีนจีนเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้ารายย่อย 

ข้อชี้แจง  
จากข้อมูลตามคําตอบแบบสอบถามของอุตสาหกรรมภายใน ที่ได้ตรวจสอบกับ

เอกสารการจดทะเบียนกําลังการผลิตและจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูล ณ ที่ทําการบริษัท พบว่ามี
กําลังการผลิตเพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ อย่างไรก็ตาม ประเด็นความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบ
ของอุตสาหกรรมภายในในราคาที่เหมาะสมตามข้อโต้แย้งของกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ใช้ เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ปริมาณการผลิตที่จะตอบสนองต่อความต้องการใช้ภายในประเทศ อาจทําให้ยังมีความจําเป็นต้องนําเข้าสินค้า
จากต่างประเทศ จึงจําเป็นต้องนําปัจจัยดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
ประโยชน์ของอุตสาหกรรมภายใน ผู้บริโภค และประโยชน์สาธารณะประกอบกัน ตามมาตรา 7 แห่ง
พระราชบัญญั ติการตอบโต้การทุ่ มตลาดและการอุดหนุนซึ่ งสินค้าจากต่างประเทศ  พ .ศ . ๒๕๔๒
คณะอนุกรรมการพิจารณารายละเอียดทางเทคนิคของสินค้าเหล็กได้พิจารณาขอบเขตสินค้าที่ถูกพิจารณาแล้ว 
กําหนดหลักเกณฑ์สําหรับการพิจารณาขอบเขตของสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยดีบุกฯ ด้านคุณสมบัติ
และมาตรฐานที่จําเป็นสําหรับการพิจารณา เช่น ประเด็นของขนาด (Dimension) ความแข็ง (Temper) 
ประเภทการอบอ่อน (Annealing) ความหนาดีบุก ประเภทเหล็ก (MR SPCC, SPHC) ประเภทผิว (Bright, 
Stone, Silver, Matt) เหล็กชนิด Batch Annealing ให้พิจารณาจาก JIS หรือ มอก. 16 เป็นเกณฑ์ ซึ่ง
อุตสาหกรรมภายในสามารถผลิตได้ครบถ้วนตาม JIS หรือมาตรฐาน มอก. 16 

9.1.2 การยกเว้นการใช้มาตรการสําหรับสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยดีบุกฯ ชนิด 
SPCC, Over Roll และ Secondary Grade 

ผู้นําเข้าหรือผู้ซื้อภายในประเทศ  
ข้อมูลพิกัดศุลกากรของสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยดีบุกฯ ที่เปิดไต่สวน ไม่ได้

ระบุคุณลักษณะเชิงลึกและเกรดของสินค้า เช่น (1) เหล็ก Tinplate ชนิด MR หรือ SPCC และ (2) เหล็ก 
Prime, Over Roll หรือ Secondary ซึ่งราคาของแต่ละคุณภาพ  มีความแตกต่างกันมาก และบริษัท  
ไม่สามารถสั่งซื้อสินค้าเกรด SPCC จากผู้ผลิตในประเทศได้ จึงขอให้ยกเว้นการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด 
สําหรับสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยดีบุกฯ ชนิด SPCC, Over Roll และ Secondary Grade 

ข้อชี้แจง  
คณะอนุกรรมการพิจารณารายละเอียดทางเทคนิคฯ ได้พิจารณาในประเด็นดังกล่าวแล้ว 

เห็นควรกําหนดให้สินค้าเหล็ก Tinplate ชนิด SPCC สินค้าที่เป็น Over Roll และ Secondary Grade เป็น
สินค้าที่อยู่ในขอบเขตของสินค้าที่ถูกไต่สวน เน่ืองจากการแยกสินค้าเหล็ก Tinplate ชนิด SPCC กับสินค้า
เหล็ก Tinplate ชนิด MR ทําได้ยาก และอาจกระทบต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคหากมีการนําไปใช้ในกลุ่ม
สินค้าอาหาร 

9.1.3 การใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมผู้ใช้ต่อเน่ือง 
และอาจทําให้เกิดการผูกขาดทางการค้า 

(๑) การใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด จะทําให้ต้นทุนวัตถุดิบของอุตสาหกรรมต่อเน่ือง
เพ่ิมสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมผู้ผลิตสินค้าต่อเน่ือง 



- 8 - 
 

กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ใช้และสมาคมที่เก่ียวข้อง สมาคมท่ีเก่ียวข้องจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐเกาหลี และผู้นําเข้าหรือผู้ซื้อภายในประเทศ  

หากมีการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด จะทําให้ต้นทุนการผลิตกระป๋องสูงขึ้น 
และส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานอาหารของไทย ทั้งเกษตรกร ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์โลหะ (กระป๋องและฝา) ผู้ผลิต
อาหารสําเร็จรูป และผู้บริโภค โดยส่งผลให้ต้นทุนการผลิตของอุตสาหกรรมปลายนํ้าสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถทางการแข่งขันในตลาดโลก โดยเฉพาะการส่งออกอาหารสําเร็จรูป ส่งผลกระทบต่อการจ้างงานใน
ภาคเกษตรและประมง ผู้บริโภค รวมท้ังอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง นอกจากน้ี กลุ่มผู้ผลิตอาหารสําเร็จรูปอาจนําเข้า
กระป๋องเปล่ามาทดแทน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อโรงงานผลิตกระป๋องในประเทศซึ่งเป็นอุตสาหกรรมต่อเน่ืองทั้ง
ในด้านการผลิตและการจ้างงาน สําหรับภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น บรรจุภัณฑ์โลหะสําหรับเคมีภัณฑ์ สีทาบ้าน 
ทินเนอร์ นํ้ามันก๊าด จะต้องซื้อบรรจุภัณฑ์ในราคาที่สูงขึ้น และหาบรรจุภัณฑ์อ่ืนมาทดแทนได้ยาก 

(๒) การใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด จะทําให้เกิดการผูกขาดทางการค้า 
กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ใช้และสมาคมที่เก่ียวข้อง สมาคมท่ีเก่ียวข้องจากสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐเกาหลี และผู้นําเข้าหรือผู้ซื้อภายในประเทศ  
อุตสาหกรรมภายในมีเพียง 2 บริษัท จึงเป็นผู้มีอํานาจในการควบคุมการผลิต

และกําหนดราคาอย่างเบ็ดเสร็จ อาจส่งผลให้เกิดการผูกขาด การนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศจึงเป็นช่องทาง
ทําให้เกิดกลไกตลาดและเกิดการแข่งขันอย่างเสรี นอกจากน้ี อุตสาหกรรมภายในต้องนําเข้าวัตถุดิบจากบริษัท
ของผู้ถือหุ้นในประเทศญี่ปุ่น อาจส่งเสริมให้เกิดการกําหนดราคาโอนระหว่างบริษัทในเครือ 

ข้อชี้แจง  
ได้นําข้อโต้แย้งของผู้มีส่วนได้เสียมาพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดกับอุตสาหกรรม

ต่อเน่ือง ซึ่งเป็นการดําเนินการตามมติคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน ที่เห็นชอบมอบหมาย
สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าวิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบจากการเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดที่จะ
ส่งผลต่ออุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องและผู้บริโภค เพ่ือประกอบการพิจารณากําหนดมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
โดยคํานึงถึงประโยชน์ของอุตสาหกรรมภายใน ผู้บริโภค และประโยชน์สาธารณะประกอบกันตามมาตรา 7 
แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

มาตรา 49 แห่ง พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้า
จากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒กําหนดให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดได้ในอัตราเพียงเพ่ือขจัดความ
เสียหายและจะเกินกว่าส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดมิได้ ดังน้ันการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดจึงเป็นไปเพ่ือ
ขจัดการทุ่มตลาดที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุตสาหกรรมภายใน ซึ่งเป็นการกระทําอันมิชอบที่อาจตอบโต้ได้
ตามความตกลงว่าด้วยการตอบโต้การทุ่มตลาดขององค์การการค้าโลกเท่าน้ัน ไม่ได้มีเจตนารมณ์ที่จะก่อให้เกิด
การผูกขาดทางการค้า นอกจากน้ี การพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดได้คํานึงถึงประโยชน์ของอุตสาหกรรม
ภายใน ผู้บริโภค และประโยชน์สาธารณะประกอบกัน ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่ม
ตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

9.1.4 อุตสาหกรรมภายในไม่ได้มีความเสียหายที่เกิดจากจากการนําเข้าสินค้าเหล็กแผ่นชุบ
หรือเคลือบด้วยดีบุกทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน 

(๑) กลุ่ ม อุตสาหกรรมผู้ ใ ช้และสมาคม ท่ี เก่ี ยวข้ อง  และผู้ นํ า เข้ าหรือผู้ ซื้ อ
ภายในประเทศ  

ความเสียหายของอุตสาหกรรมภายในเกิดจากปัจจัยอ่ืน ได้แก่ ภาวะถดถอยทาง
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเหล็กทั่วโลก การบริหารจัดการภายในของอุตสาหกรรมภายในท่ีมีการเปล่ียนแปลง
การบริหารและประสบปัญหาด้านคุณภาพสินค้า รวมถึงการปรับขึ้นราคาขายของอุตสาหกรรมภายในอย่าง
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ต่อเน่ืองต้ังแต่ไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมภายในไม่ได้รับความเสียหายอย่างมี
นัยสําคัญ ทั้งยังมีความสามารถในการทํากําไรมากขึ้น เน่ืองจากสามารถเพ่ิมราคาขายและใช้กําลังการผลิตได้
อย่างเต็มความสามารถ 

(๒) สมาคมท่ีเก่ียวข้องจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจาก
สาธารณรัฐเกาหลี  

ความเสียหายของอุตสาหกรรมภายในเกิดจากบริหารจัดการภายในของ
อุตสาหกรรมภายใน ตลอดจนสินค้านําเข้าจากจีนมีปริมาณลดลงทุกปี และปริมาณสินค้านําเข้าจากเกาหลีมี
ปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับประเทศอื่น โดยราคานําเข้าจากทั้ง 2 ประเทศ สอดคล้องกับราคาตลาดและราคา
วัตถุดิบ จึงไม่ได้มีความเก่ียวข้องกับการตัดราคา การกดราคา และการยับย้ังการขึ้นราคาสินค้า ซึ่งรวมถึงการ
กําหนดราคาที่ไม่เป็นธรรม ดังน้ัน สินค้านําเข้าจากจีนและเกาหลีไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างสําคัญแก่
ผู้ผลิตภายในประเทศ 

ข้อชี้แจง  
การพิจารณาความเสียหายอย่างสําคัญที่ เกิดแก่ อุตสาหกรรมภายในและ

ความสัมพันธ์ระหว่างการทุ่มตลาดและความเสียหายที่เกิดแก่อุตสาหกรรมภายในเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดในมาตรา 19 และมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้า
จากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งพบว่าการนําเข้าสินค้าที่ถูกพิจารณาก่อให้เกิดความเสียหายอย่างสําคัญแก่
อุตสาหกรรมภายใน โดยปริมาณการนําเข้าสินค้าที่ถูกพิจารณามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น และมีสัดส่วนการนําเข้าคิด
เป็นอัตราร้อยละ 96.01 ของปริมาณการนําเข้ารวมปี 2562 นอกจากน้ีสินค้าที่ถูกพิจารณามีการขายตัด
ราคา กดราคา และยับย้ังการขึ้นราคาขายสินค้าของอุตสาหกรรมภายใน และส่งผลกระทบต่อการประกอบ
กิจการของอุตสาหกรรมภายใน เช่น ยอดจําหน่ายและปริมาณการขายในประเทศลดลง ผลการดําเนินงานเกิด
ภาวะขาดทุนจากการขายสินค้าในประเทศ อัตราการใช้กําลังการผลิตลดลง ผลผลิตลดลง ส่วนแบ่งตลาดลดลง 
ผลตอบแทนจากการลงทุนติดลบ การจ้างงานลดลง เป็นต้น และเมื่อพิจารณาปัจจัยอ่ืนๆ เช่น ปริมาณและ
ราคานําเข้าสินค้าจากประเทศอ่ืนๆ ที่มีแนวโน้มลดลง และราคานําเข้าจากประเทศอ่ืนๆ ที่สูงกว่าราคานําเข้า
จากประเทศท่ีถูกพิจารณาพบว่าไม่ใช่ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายใน 

ทั้งน้ี ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดและปริมาณการนําเข้าจากประเทศที่ถูกพิจารณามี
จํานวนมากกว่าเกณฑ์ขั้นตํ่าตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่ง
สินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังน้ันการพิจารณาความเสียหายอย่างสําคัญที่เกิดแก่อุตสาหกรรมภายใน
จึงสามารถประเมินผลของการนําเข้าจากแต่ละประเทศรวมกันได้ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดตาม
มาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

9.2 การแจ้งข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นพ้ืนฐานในการพิจารณาผลการไต่สวนช้ันที่สุด 
เมื่อวันที่ 1๐ สิงหาคม พ.ศ. 2564 กรมการค้าต่างประเทศได้แจ้งข้อมูลและข้อเท็จจริงที่

ใช้เป็นพ้ืนฐานในการพิจารณาวินิจฉัยผลการไต่สวนช้ันที่สุดตามที่คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการ
อุดหนุนได้มีคําวินิจฉัยเห็นชอบให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบถึงข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นพ้ืนฐานในการพิจารณา
วินิจฉัย เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสย่ืนข้อโต้แย้งในการปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียเหล่าน้ัน และ
ได้จัดให้มีการประชุมเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายแถลงการณ์ด้วยวาจาตามที่มีผู้ร้องขอในวันที่ 25 สิงหาคม 
พ.ศ. 2564 โดยสรุปประเด็นข้อคิดเห็นและข้อช้ีแจงของคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน ดังน้ี 
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๙.๒.๑ ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด 
(๑) ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 

กลุ่มบริษัท Baoshan 
ขอให้พิจารณาใช้ข้อมูลราคาส่งออกถึงผู้ซื้ออิสระทอดแรกในไทย คือ ราคาจาก

บริษัท Baosteel Singapore STE ถึงลูกค้าในประเทศไทย สําหรับการหักทอนค่าใช้จ่ายเพ่ือเป็นราคา ณ หน้า
โรงงาน เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจาก
ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ และสอดคล้องกับ Article 2.3 ของความตกลง Antidumping Agreement สําหรับ
การหักทอนค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน ขอให้หักทอนจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการขายระหว่าง
บริษัท Baosteel Singapore STE ถึงลูกค้าในประเทศไทย และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการขายระหว่างบริษัท 
Baosteel Singapore STE กับกลุ่มบริษัท Baoshan โดยไม่หักกําไรของบริษัท Baosteel Singapore STE  

ข้อชี้แจง  
ได้ตรวจสอบการคํานวณส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดตามข้อโต้แย้งดังกล่าวและได้

ดําเนินการปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง โดยใช้ข้อมูลราคาส่งออกจากบริษัท Baosteel Singapore STE ถึงลูกค้า
ในไทย และหักทอนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการขายระหว่างบริษัท Baosteel Singapore STE กับลูกค้าในไทย และ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการขายระหว่างบริษัท Baosteel Singapore STE กับกลุ่มบริษัท Baoshan เพ่ือทอนเป็น
ราคา ณ หน้าโรงงาน โดยไม่หักกําไรของบริษัท Baosteel Singapore STE แต่หักทอนค่า Commission ในการ
ขายระหว่างกลุ่มบริษัท Baoshan กับบริษัท Baosteel Singapore STE เพ่ือให้เกิดการเปรียบเทียบอย่างเป็น
ธรรมกับมูลค่าปกติที่ไม่ได้นําค่าใช้จ่ายในลักษณะเดียวกันที่เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มบริษัท Baoshan กับ Regional 
Distributors มาหักทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน 

บริษัท Fujian TonYi Tinplate Co., Ltd. 
ตาม Article 2 กรณีที่ไม่มีราคาส่งออกหรือราคาส่งออกไม่น่าเช่ือถือ อาจจะ

สามารถคํานวณขึ้นมาใหม่จากราคานําเข้า หรือราคาใดที่สมเหตุสมผล ดังน้ัน ตามที่กรมการค้าต่างประเทศได้
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขายของบริษัทฯ แล้ว จึงขอให้ใช้ราคาขายส่งออก และมูลค่าปกติตาม
แบบสอบถามของบริษัท ซึ่งเป็นราคาขายถึงผู้ซื้ออิสระทอดแรกในการพิจารณาคํานวณส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด 

ข้อชี้แจง  
จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลในรูปแบบ Desk Verification ผ่านระบบ

ประชุมทางไกลพบว่า ไม่สามารถนําข้อมูลตามแบบสอบถามมาใช้ในการพิจารณาคํานวณส่วนเหลื่อมการ
ทุ่มตลาดได้ เน่ืองจาก 1) ไม่สามารถตรวจสอบมูลค่าการขายของสินค้าที่ถูกพิจารณากับระบบบัญชีของบริษัท ได้ 
2) ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลปริมาณการผลิตและต้นทุนการผลิต รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายใน
การจัดการ และต้นทุนทางการเงิน กับระบบบัญชีของบริษัท ได้ 3) ไม่รับค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียที่เกิดจากการชําระ
ล่าช้า ในการหักทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงานของมูลค่าการขายในประเทศ และ 4) บริษัท ไม่สามารถพิสูจน์
ข้อเท็จจริงของข้อมูลค่าใช้จ่ายในการขาย บริหาร และอื่นๆ ในแบบสอบถามได้ตามกําหนดระยะเวลาที่กําหนด
ได้ ดังน้ัน จึงใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงเท่าที่มีอยู่ตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาด
และการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงใช้ข้อมูลจากผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกรายอ่ืน ในการ
คํานวณส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด 
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(๒) ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐเกาหลี 
TCC Steel Corp. 
๑) ขอปรับข้อมูลโดยใช้ค่าใช้จ่ายในการขาย บริหาร และท่ัวไป ถัวเฉลี่ยของ

การขายในประเทศในการคํานวณมูลค่าขึ้นมาใหม่สําหรับสินค้าที่ไม่มีขายในประเทศ 
๒) ขอให้ปรับการคํานวณอัตรากําไรที่เหมาะสมในการคํานวณมูลค่าปกติขึ้นมาใหม่ 

เป็นคํานวณจากการขายในประเทศทุกธุรกรรม เน่ืองจากการขายในประเทศของบริษัท มีปริมาณการขายที่ตํ่า
กว่าทุนไม่เกินอัตราร้อยละ 20 ของปริมาณขายในประเทศรวมทั้งหมด ดังน้ัน จึงถือว่าการขายในประเทศ
ทั้งหมดของบริษัท เป็นการขายในทางการค้าปกติ  

๓) ขอให้ปรับลดค่าใช้จ่ายในการขาย บริหาร และทั่วไป ในการคํานวณมูลค่า
ปกติขึ้นมาใหม่ ในจํานวนเท่ากับกําไรของตัวแทนจําหน่ายในประเทศสําหรับการส่งออก เพ่ือให้การ
เปรียบเทียบมูลค่าปกติและราคาส่งออกอยู่ในระดับการค้าเดียวกัน 

ข้อชี้แจง  
ได้ตรวจสอบการคํานวณส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดตามข้อโต้แย้งดังกล่าวและได้

ดําเนินการปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง ดังน้ี 
1) ใช้ค่าใช้จ่ายในการขาย บริหาร และทั่วไปถัวเฉลี่ยของการขายในประเทศ 

ในการคํานวณมูลค่าปกติขึ้นมาใหม่สําหรับสินค้าที่ไม่มีขายภายในประเทศ 
2) อัตรากําไรที่เหมาะสมที่นํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าปกติขึ้นมาใหม่ เป็น

อัตรากําไรจากการขายสินค้าชนิดเดียวกันภายในประเทศของบริษัท ในทางการค้าปกติ 
3) ในการคํานวณส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดได้เปรียบเทียบมูลค่าปกติและราคา

ส่งออกในระดับการค้าเดียวกันแล้ว จึงไม่หักกําไรของตัวแทนจําหน่ายในประเทศ สําหรับการส่งออกสําหรับ
การคํานวณมูลค่าปกติขึ้นมาใหม่ 

(๓) ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากไต้หวัน 
Ton Yi Industrial Corp. 
๑) ขอให้หักค่าใช้จ่ายในการขนส่งระหว่างประเทศ และค่าประกันภัยระหว่าง

ประเทศออกจากค่าใช้จ่ายในการขาย บริหาร และทั่วไป ในการคํานวณมูลค่าปกติขึ้นมาใหม่สําหรับสินค้าที่ไม่มี
การขายในประเทศ 

๒) ขอให้ใช้ข้อมูลอัตรากําไรจากการดําเนินงานสําหรับการขายภายในประเทศ
ในการคํานวณมูลค่าปกติขึ้นมาใหม่ 

ข้อชี้แจง  
ได้ตรวจสอบการคํานวณส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดตามข้อโต้แย้งดังกล่าวและได้

ดําเนินการปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง ดังน้ี 
1) ใช้ค่าใช้จ่ายในการขาย บริหาร และท่ัวไปถัวเฉลี่ยของการขายภายในประเทศ 

ในการคํานวณมูลค่าปกติขึ้นมาใหม่สําหรับสินค้าที่ไม่มีขายภายในประเทศ 
2) อัตรากําไรที่เหมาะสมที่นํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าปกติขึ้นมาใหม่ เป็น

อัตรากําไรจากการขายสินค้าชนิดเดียวกันภายในประเทศของบริษัท ในทางการค้าปกติ 
(๔) ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากสหภาพยุโรป 

บริษัท Thyssenkrupp Rasselstein GmbH 
ขอยืนยันว่าบริษัทฯ ไม่ได้ทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยดีบุก 

และโครเมียม 
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ข้อชี้แจง  
ภายใต้กระบวนการไต่สวนปรากฏว่าไม่มีผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกในสหภาพยุโรปให้

ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม การพิจารณาส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดของผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกในสหภาพยุโรป 
จึงใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงเท่าที่มีอยู่ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน
ซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๙.๒.๒ อุตสาหกรรมภายในไม่ได้มีความเสียหายที่เกิดจากการนําเข้าสินค้าเหล็กแผ่นชุบ
หรือเคลือบด้วยดีบุกทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน จากสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐเกาหลี 

(๑) สมาคมที่เก่ียวข้องจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 
อัตราส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดที่ เกิดจากการนําเข้าสินค้าจากประเทศที่ถูก

พิจารณาโดยเฉพาะจากจีนอยู่ในอัตราที่ตํ่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ความเสียหายของอุตสาหกรรมภายในมีมาก
เมื ่อเทียบกับอัตราส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ ตํ่า ดังน้ัน ความเสียหายของ
อุตสาหกรรมภายในเกิดจากปัจจัยอ่ืน ไม่ใช่จากผลกระทบจากการทุ่มตลาดเพียงอย่างเดียว 

นอกจากน้ี การพิจารณาความเสียหายที่เกิดแก่อุตสาหกรรมภายในไม่เป็นไป 
ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ  
พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังน้ี 1) อัตราส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดจากแต่ละประเทศต้องมากกว่า de minimis อย่างไร 
ก็ตาม อัตราการส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐเกาหลี ตํ่ากว่า  
de minimis 2) มีการพิจารณาข้อมูลการนําเข้าของทุกประเทศรวมกันในการไต่สวนผลกระทบที่มีต่อ
อุตสาหกรรมภายใน หากประเมินผลกระทบเชิงปริมาณจากปริมาณการนําเข้าของสาธารณรัฐประชาชนจีน
เพียงอย่างเดียว ไม่ถือว่ามีส่วนทําให้เกิดผลกระทบด้านปริมาณ 

นอกจากน้ี ไม่พบการกดราคาและการยับย้ังการขึ้นราคา 1) อุตสาหกรรมภายใน
สามารถขึ้นราคาขายสินค้าได้ทุกปีในช่วงระยะเวลาพิจารณาความเสียหาย ถึงแม้จะมีช่วงที่ราคาขายลดลงแต่
การลดลงดังกล่าวเป็นการลดลงที่เล็กน้อยเมื่อพิจารณาจากราคาตลาดต่างประเทศและราคาวัตถุดิบที่ลดลงไป
ในทิศทางเดียวกัน 2) อุตสาหกรรมภายในไม่สามารถขึ้นราคาขาย ไม่ได้เป็นผลจากการยับย้ังการขึ้นราคา  
แต่เกิดจากราคาวัตถุดิบที่สูงเกินกว่าความเป็นจริง 

(๒) ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐเกาหลี 
อัตราส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดที่ เกิดจากการนําเข้าสินค้าจากประเทศที่ถูก

พิจารณาโดยเฉพาะจากสาธารณรัฐเกาหลีอยู่ในอัตราที่ตํ่า ความเสียหายของอุตสาหกรรมภายในมีมากเม่ือ
เทียบกับอัตราส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดจากเกาหลีที่ตํ่า ดังน้ัน ความเสียหายของอุตสาหกรรมภายในเกิดจาก
ปัจจัยอ่ืน ไม่ใช่จากผลกระทบจากการทุ่มตลาดเพียงอย่างเดียว 

ไม่พบการกดราคาและการยับย้ังการขึ้นราคา อุตสาหกรรมภายในสามารถขึ้น
ราคาขายสินค้าได้ทุกปีในช่วงระยะเวลาพิจารณาความเสียหาย ถึงแม้จะมีช่วงที่ราคาขายลดลง แต่การลดลง
ดังกล่าวเป็นการลดลงท่ีเล็กน้อยเมื่อพิจารณาจากราคาตลาดต่างประเทศและราคาวัตถุดิบที่ลดลงไปในทิศทาง
เดียวกัน และอุตสาหกรรมภายในไม่สามารถขึ้นราคาขายไม่ได้เป็นผลจากการยับย้ังการขึ้นราคา แต่เกิดจาก
ราคาวัตถุดิบที่สูงเกินกว่าความเป็นจริง 

ข้อชี้แจง  
การพิจารณาความเสียหายอย่างสําคัญที่ เกิดแก่ อุตสาหกรรมภายในและ

ความสัมพันธ์ระหว่างการทุ่มตลาดและความเสียหายที่เกิดแก่อุตสาหกรรมภายในเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดในมาตรา 19 และมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้า
จากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งพบว่าการนําเข้าสินค้าที่ถูกพิจารณาก่อให้เกิดความเสียหายอย่างสําคัญแก่
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อุตสาหกรรมภายใน โดยปริมาณการนําเข้าสินค้าที่ถูกพิจารณามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น และมีสัดส่วนการนําเข้าคิด
เป็นอัตราร้อยละ 96.01 ของปริมาณการนําเข้ารวมปี 2562 นอกจากน้ีสินค้าที่ถูกพิจารณามีการขายตัดราคา 
กดราคา และยับย้ังการขึ้นราคาขายสินค้าของอุตสาหกรรมภายใน และส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการของ
อุตสาหกรรมภายใน เช่น ยอดจําหน่ายและปริมาณการขายในประเทศลดลง ผลการดําเนินงานเกิดภาวะ
ขาดทุนจากการขายสินค้าในประเทศ อัตราการใช้กําลังการผลิตลดลง ผลผลิตลดลง ส่วนแบ่งตลาดลดลง 
ผลตอบแทนจากการลงทุนติดลบ การจ้างงานลดลง เป็นต้น และเมื่อพิจารณาปัจจัยอ่ืนๆ เช่น ปริมาณและ
ราคานําเข้าสินค้าจากประเทศอ่ืนๆ ที่มีแนวโน้มลดลง และราคานําเข้าจากประเทศอ่ืนๆ ที่สูงกว่าราคานําเข้า
จากประเทศท่ีถูกพิจารณาพบว่าไม่ใช่ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายใน 

ทั้งน้ี ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดและปริมาณการนําเข้าจากประเทศที่ถูกพิจารณามี
จํานวนมากกว่าเกณฑ์ขั้นตํ่าตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่ง
สินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังน้ัน การพิจารณาความเสียหายอย่างสําคัญที่เกิดแก่อุตสาหกรรมภายใน
จึงสามารถประเมินผลของการนําเข้าจากแต่ละประเทศรวมกันได้ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กําหนด 
ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ  
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๙.๒.๓ ไม่มีความสัมพันธ์กันระหว่างการทุ่มตลาดกับความเสียหาย (Causal Link) 
(๑) ต้นทุนวัตถุดิบของอุตสาหกรรมภายในไม่สามารถแข่งขันได้ 

๑) อุตสาหกรรมภายใน 
ในประเด็นราคานําเข้าวัตถุ ดิบ TMBP บริษัทจัดซื้อในราคาตลาดโลก 

นอกจากน้ี ข้อมูลต้นทุนการผลิตและราคาขายของอุตสาหกรรมภายในต่างถูกตรวจสอบอย่างละเอียดและพบ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการถูกทุ่มตลาดจากสินค้าที่นําเข้ามีการตัดราคา การกดราคา และการยับย้ังการขึ้นราคา 
ส่งผลกระทบต่อราคาขายของอุตสาหกรรมภายใน จึงถือได้ว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างการทุ่มตลาดและความเสียหาย 

๒) สมาคมท่ีเก่ียวข้องจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจาก
สาธารณรัฐเกาหลี 

นโยบายการจัดซื้อวัตถุดิบ TMBP จากบริษัทในเครือของอุตสาหกรรมภายใน
เป็นการจัดซื้อในราคาที่ไม่สามารถแข่งขันได้ ดังน้ี 1) ประเทศญี่ปุ่นจัดหาวัตถุดิบ TMBP ให้ประเทศไทยใน
ราคาที่แพงกว่าประเทศอ่ืนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2) ต้นทุนวัตถุดิบของอุตสาหกรรมในประเทศไม่เป็นไป
ตามแนวโน้มราคาวัตถุดิบในตลาดต่างประเทศ 

๓) ผู้นําเข้าและผู้ใช้ 
อุตสาหกรรมภายในท้ัง 2 ราย ต้องซื้อวัตถุดิบจากบริษัทผู้ถือหุ้นในราคาที่สูงกว่า

ราคาตลาดโลก ผลขาดทุนที่อุตสาหกรรมภายในได้รับจึงเกิดจากการถ่ายเทกําไรออกนอกประเทศไม่ใช่เกิดจาก
ผลประกอบการจริง 

(๒) ราคาขายของอุตสาหกรรมภายในเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
๑) อุตสาหกรรมภายใน 

การกําหนดราคาขายคํานึงถึงปัจจัยต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
โดยเฉพาะราคาขายโดยทั่วไปในตลาดของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากน้ีกรมการค้า
ภายในได้กําหนดให้สินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยดีบุกทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน เป็นสินค้าที่
อุตสาหกรรมภายในต้องแจ้งต้นทุนการผลิตและราคาจําหน่ายต่อกรมการค้าภายในทุกไตรมาสและไม่สามารถ
ปรับขึ้นราคาได้อย่างอิสระโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เพ่ือให้อุตสาหกรรมผู้ใช้สามารถซื้อสินค้าในราคาที่เป็นธรรม 
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๒) กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ใช้และสมาคมที่เก่ียวข้อง 

อุตสาหกรรมภายในมีการปรับขึ้นราคาขายหลายไตรมาส แสดงให้เห็นว่าไม่ได้
ถูกกดราคาหรือยับย้ังการขึ้นราคา ซึ่งราคาขายของอุตสาหกรรมภายในเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง ส่วนหน่ึงเป็นไป
ตามกลไกราคาเหล็กในตลาดโลก อย่างไรก็ตาม พบว่าแม้ราคาสินค้าจะสูงแต่อุตสาหกรรมภายในก็สามารถขาย
สินค้าเหล็กแผ่นฯ ได้ และได้ใช้กําลังการผลิตอย่างเต็มความสามารถ 

ข้อชี้แจง  
การพิจารณาความเสียหายอย่างสําคัญที่เกิดแก่อุตสาหกรรมภายในและความสัมพันธ์

ระหว่างการทุ่มตลาดและความเสียหายที่เกิดแก่อุตสาหกรรมภายในเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในมาตรา 
19 และมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งพบว่าการนําเข้าสินค้าที่ถูกพิจารณาที่มีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐ
เกาหลี ไต้หวัน และสหภาพยุโรป ก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุตสาหกรรมภายใน โดยปริมาณการนําเข้าสินค้า
ที่ถูกพิจารณามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น และมีสัดส่วนการนําเข้าคิดเป็นอัตราร้อยละ 96.01 ของปริมาณการนําเข้า
รวมปี 2562 นอกจากน้ีสินค้าที่ถูกพิจารณามีการขายตัดราคา กดราคา และยับย้ังการขึ้นราคาขายสินค้าของ
อุตสาหกรรมภายใน และส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการของอุตสาหกรรมภายใน เช่น ยอดจําหน่ายและ
ปริมาณการขายในประเทศลดลง ผลการดําเนินงานเกิดภาวะขาดทุนจากการขายสินค้าในประเทศ อัตราการ
ใช้กําลังการผลิตลดลง ผลผลิตลดลง ส่วนแบ่งตลาดลดลง ผลตอบแทนจากการลงทุนติดลบ การจ้างงานลดลง 
เป็นต้น และเมื่อพิจารณาปัจจัยอ่ืนๆ เช่น ปริมาณและราคานําเข้าสินค้าจากประเทศอ่ืนๆ ที่มีแนวโน้มลดลง 
และราคานําเข้าจากประเทศอ่ืนๆ ที่สูงกว่าราคานําเข้าจากประเทศที่ถูกพิจารณาพบว่าไม่ใช่ปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายใน 

๙.๒.๔ ผลกระทบต่อผู้ใช้และอุตสาหกรรมต่อเน่ือง 
(๑) ต้นทุนวัตถุดิบของอุตสาหกรรมต่อเน่ืองเพ่ิมสูงขึ้น 

๑) อุตสาหกรรมภายใน 
หากมีการบังคับใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด ต้นทุนการผลิตของ

อุตสาหกรรมผู้ใช้ไม่น่าจะสูงขึ้นอัตราร้อยละ 20 ตามท่ีกล่าวอ้าง เน่ืองจากปริมาณการนําเข้าสินค้าที่อาจถูกเรียก
เก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 20 ของราคา CIF หรือสูงกว่า มีสัดส่วนที่น้อยมากเม่ือเทียบกับ
ปริมาณนําเข้าส่วนใหญ่จากผู้ส่งออกรายใหญ่ที่ถูกเรียกเก็บในอัตราที่ตํ่า 

๒) กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ใช้และสมาคมที่เก่ียวข้อง 
การบังคับใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด จะส่งผลให้มีการเพ่ิมขึ้นของราคา

สินค้าอาหารกระป๋องซึ่งเป็นสินค้าจําเป็นและราคาถูกสําหรับผู้บริโภคในประเทศ เน่ืองจากต้นทุนสินค้าที่สูงขึ้น
ย่อมส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของผู้บริโภคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกจากน้ี ยังจะจะส่งผลให้ต้นทุนการผลิต
บรรจุภัณฑ์โละเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ และจะส่งผลต่อเน่ืองถึงต้นทุนการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น 
อุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง ผลไม้แปรรูป และอาหารทะเลแปรรูป เป็นต้น และย่อมส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของประเทศ 

๓) สมาคมท่ีเก่ียวข้องจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจาก
สาธารณรัฐเกาหลี 

เศรษฐกิจโลกเริ่มฟ้ืนตัวจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
๒๐19 ความต้องการเหล็กของอุตสาหกรรมปลายนํ้าก็เพ่ิมขึ้นเช่นเดียวกัน ในขณะที่ราคาเหล็กและราคา
สินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยดีบุกชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน เพ่ิมขึ้นมากอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้ 
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ต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้สินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยดีบุกทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน  
เป็นวัตถุดิบเพ่ิมสูงขึ้น หากมีการบังคับใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดจะย่ิงทําให้สินค้ามีราคาสูงขึ้น 
อุตสาหกรรมภายในมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมราคาขายเนื่องจากมีคู่แข่งน้อยราย 

๔) ผู้นําเข้าและผู้ใช้ 
ปัจจุบันราคาเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยดีบุกทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน 

ปรับตัวสูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 การบังคับใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด จะย่ิงทําให้ต้นทุนเพ่ิมสูงขึ้น 
(๒) ผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมต่อเน่ือง 

กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ใช้และสมาคมที่เก่ียวข้องหรือผู้นําเข้าและผู้ใช้ 
การบังคับใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด จะกระทบต่อความสามารถในการ

แข่งขันของผู้ประกอบการหรือผู้ส่งออกไทยในตลาดโลก เน่ืองจากต้นทุนการผลิตกระป๋องบรรจุอาหารและ
อาหารกระป๋องจะสูงขึ้นมากจนไม่สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกและส่งผลให้ยอดการส่งออกอาจไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้ นอกจากน้ียังจะส่งผลให้ผู้ส่งออกสินค้าเหล็กไม่อยากส่งสินค้าขายมายังประเทศไทย ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่ออุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์โลหะในประเทศและลุกลามไปสู่อุตสาหกรรมต่อเน่ือง เน่ืองจากอาจทําให้
ขาดแคลนวัตถุดิบหลักในการผลิตกระป๋องและฝาที่จะป้อนให้กับอุตสาหกรรมต่อเน่ืองโดยเฉพาะอุตสาหกรรม
อาหารสําเร็จรูปเพ่ือการส่งออกและบริโภคในประเทศ และในอนาคตอาจมีการนําเข้ากระป๋องหรือฝาโดยตรง 
ซึ่งจะทําให้ความสามารถในการแข่งขันตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานอ่อนแอจนไม่สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก 

(๓) กระทบต่ออุตสาหกรรมอ่ืนในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) 
๑) กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ใช้และสมาคมที่เก่ียวข้อง 

การบังคับใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดจะส่งผลกระทบต่อแรงงานในห่วง
โซ่อุปทาน ได้แก่ แรงงานในอุตสาหกรรมผลิตทูน่า อาหารสัตว์เลี้ยงไก่ที่เก่ียวข้องกับการส่งวัตถุดิบ ประมง 
รวมไปถึงเกษตรกร ชาวประมง อีกหลายแสนครัวเรือน ผู้บริโภคในประเทศจะได้รับผลกระทบจากราคาอาหาร
กระป๋องที่ต้องปรับขึ้น ทั้งน้ีเน่ืองจากสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยดีบุกและโครเมียม เป็นสินค้าควบคุม
ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 52 พ.ศ. 2564 การบังคับใช้มาตรการ
ตอบโต้การทุ่มตลาด จะส่งผลให้สินค้าควบคุมที่เก่ียวข้องต้องปรับโครงสร้างราคาตามไปด้วย และส่งผลกระทบ
ถึงผู้บริโภคในท้ายที่สุด 

๒) สมาคมท่ีเก่ียวข้องจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจาก
สาธารณรัฐเกาหลี 

สินค้าที่ถูกพิจารณาเป็นหน่ึงในวัตถุดิบสําคัญและส่วนประกอบสําคัญสําหรับ
ใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์โลหะและกระป๋องโลหะ ซึ่งจะนําไปใช้ในการผลิตผลไม้กระป๋อง ผักกระป๋อง และ
สินค้าบริโภคอ่ืนๆ อุตสาหกรรมปลายนํ้าเหล่าน้ีสําคัญกับประเทศไทยอย่างย่ิง เมื่อพิจารณาถึงห่วงโซ่อุปทานที่
เก่ียวเนื่องกับการเกษตร และเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรของไทย นอกจากน้ี มูลค่า
การส่งออกของอุตสาหกรรมดังกล่าวยังเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สําคัญที่ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศของไทย หากมีการบังคับใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด จะเป็นอุปสรรคต่ออุตสาหกรรม
ปลายนํ้าในการเข้าถึงวัตถุดิบและจะส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขัน และจะสร้างผลกระทบทําให้เกิด
ปัญหาที่รุนแรงขึ้นตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

(๔) การซ้ําเติมปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบัน เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ นโยบายการให้คืนภาษีเพ่ือการสง่ออกของจีน (Tax Rebate) เป็นต้น 
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๑) อุตสาหกรรมภายใน 
การยกเลิกนโยบายอุดหนุนของจีนเก่ียวกับการยกเลิกให้คืนภาษีเพ่ือการ

ส่งออก สําหรับสินค้าเหล็กเป็นนโยบายภายในของจีนที่นํามาใช้สร้างความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน
ของสินค้าเหล็กในประเทศ เป็นภาวะความผันผวนทางการค้าที่เกิดขึ้นตามปกติ เมื่ออุตสาหกรรมเหล็กของจีน
ผลิตได้เกินความต้องการที่แท้จริงของตลาด การส่งออกและการทุ่มตลาดก็จะเกิดขึ้นอีกไม่ว่าจะมี Tax 
Rebate หรือไม่ 

๒) กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ใช้และสมาคมที่เก่ียวข้อง 
เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ นํามา 

ซึ่งปัญหาต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจไทย เช่น ปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ ปัญหาการขึ้น 
ค่าระวางเรือ เป็นต้น นอกจากน้ี สถานการณ์สินค้าเหล็กโลกและในประเทศมีความผันผวนอย่างมาก เน่ืองจาก
จีนซึ่งเป็นผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ของโลกมีนโยบายเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงได้สั่งปิดโรงงานเหล็กที่ไม่ผ่านเกณฑ์
คุณภาพ และรัฐบาลจีนยังยกเลิกการให้คืนภาษีเพ่ือการส่งออกร้อยละ 13 ส่งผลให้แผ่นเหล็กจากจีนมีราคา
สูงขึ้น อุตสาหกรรมภายในก็ได้มีการปรับราคาสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยดีบุกและโครเมียมอย่างต่อเน่ือง 
และอาจเกิดการขาดแคลนวัตถุดิบหลักในการผลิตกระป๋องและฝา 

ช่วงปี 2561-2563 ธุรกิจการส่งออกอาหารสําเร็จรูปประสบปัญหาต่างๆ 
ซึ่งส่งผลให้มูลค่าการส่งออกมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะการส่งออกอาหารบรรจุกระป๋อง โดย
สาเหตุหลักของความเสียหายสืบเน่ืองจาก 3 ปัญหาใหญ่ คือ 1) การขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ 2) ค่าระวางเรือ
ปรับตัวขึ้นสูง และ 3) การขึ้นราคาอย่างรุนแรงและต่อเน่ืองของแผ่นเหล็กที่ใช้ผลิตกระป๋อง การบังคับใช้
มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด จะเป็นการเพ่ิมภาระและซ้ําเติมสถานการณ์การส่งออกอาหารบรรจุกระป๋องดังกล่าว 

๓) ผู้นําเข้าและผู้ใช้ 
การบังคับใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดฯ เป็นการซ้ําเติมภาวะเศรษฐกิจใน

ปัจจุบัน โดยราคาเหล็กในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นรวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ ซึ่งทั่วโลกได้รับผลกระทบ จึงไม่ควรซ้ําเติมสถานการณ์ดังกล่าว 

(๕) การเกิดการผูกขาดทางการค้า 
๑) อุตสาหกรรมภายใน 

ถึงแม้อุตสาหกรรมภายในมีเพียง 2 บริษัท การกําหนดราคาของแต่ละบริษัท
กําหนดกันเองอย่างเป็นอิสระ ราคาสินค้าของทั้ง 2 บริษัทจึงมีความแตกต่างกัน จึงไม่ใช่การผูกขาดแต่อย่างใด 

อุตสาหกรรมภายในแข่งขันกันอย่างเป็นธรรมและปฏิบัติตามกฎหมายแข่งขัน
ทางการค้าของไทยอย่างเคร่งครัด อุตสาหกรรมผู้ใช้และอุตสาหกรรมต่อเน่ืองยังสามารถนําเข้าสินค้าจาก
ต่างประเทศได้อย่างเสรีและอุตสาหกรรมภายในพร้อมแข่งขันกับผู้ส่งออกจากต่างประเทศอย่างเป็นธรรม 

๒) กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ใช้และสมาคมที่เก่ียวข้อง 
การบังคับใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด จะส่งผลให้เกิดความเสียหายใน

วงกว้าง ในขณะที่ผู้ได้รับผลประโยชน์มีเพียงอุตสาหกรรมภายใน 2 ราย ซึ่งที่ผ่านมาสามารถช้ีนําราคาสินค้า
เหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยดีบุกและโครเมียมในประเทศได้อย่างเบ็ดเสร็จ เน่ืองจากไม่มีคู่แข่งทางการค้า 
จึงเป็นผู้มีอํานาจเหนือตลาดในประเทศอย่างแท้จริง 

๓) ผู้นําเข้าและผู้ใช้ 
การบังคับใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด เป็นการปิดก้ันการนําเข้า สินค้า

ถูกผูกขาดโดยอุตสาหกรรมภายในเพียง 2 ราย 
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ข้อชี้แจง  
ในการดําเนินการไต่สวนได้นําข้อโต้แย้งของผู้มีส่วนได้เสียมาพิจารณาผลกระทบที่อาจ

เกิดกับอุตสาหกรรมต่อเน่ืองอย่างรอบด้าน นอกจากน้ีเพ่ือเป็นการดําเนินการตามมติคณะกรรมการพิจารณาการทุ่ม
ตลาดและการอุดหนุน สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าจึงได้รับมอบหมายให้ดําเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลผลกระทบจากการเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดที่จะส่งผลต่ออุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องและผู้บริโภค เพ่ือ
ประกอบการพิจารณากําหนดมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดโดยคํานึงถึงประโยชน์ของอุตสาหกรรมภายใน 
ผู้บริโภค และประโยชน์สาธารณะประกอบกันตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและ
การอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

มาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้า
จากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดได้ในอัตราเพียงเพ่ือขจัดความ
เสียหายและจะเกินกว่าส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดมิได้ ดังน้ันการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดจึงเป็นไปเพ่ือ
ขจัดการทุ่มตลาดที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุตสาหกรรมภายใน ซึ่งเป็นการกระทําอันมิชอบที่อาจตอบโต้ได้
ตามความตกลงว่าด้วยการตอบโต้การทุ่มตลาดขององค์การการค้าโลกเท่าน้ัน ไม่ได้มีเจตนารมณ์ที่จะก่อให้เกิด
การผูกขาดทางการค้า นอกจากน้ีการพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดได้คํานึงถึงประโยชน์ของอุตสาหกรรม
ภายใน ผู้บริโภค และประโยชน์สาธารณะประกอบกัน ตามมาตรา 7 แห่ง แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การ
ทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๙.๒.๕ ความสามารถในการผลิตสินค้าที่ถูกพิจารณาของอุตสาหกรรมภายใน 
(๑) กําลังการผลิตของอุตสาหกรรมภายในไม่เพียงพอต่อความต้องการในประเทศ 

๑) อุตสาหกรรมภายใน 
ในปี 2563 อุตสาหกรรมภายในอาจผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ

ภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม ประเด็นดังกล่าวไม่ควรนํามาเป็นเหตุผลในการยุติการไต่สวน เน่ืองจาก
อุตสาหกรรมผู้ใช้และอุตสาหกรรมต่อเน่ืองยังคงสามารถนําเข้าสินค้าชนิดเดียวกันจากต่างประเทศได้ตามปกติ 
บริษัท ไม่ได้ร้องขอให้มีการห้ามนําเข้า แต่สิ่งที่บริษัท เรียกร้อง คือ การแข่งขันด้านราคาที่เป็นธรรม 

๒) กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ใช้และสมาคมที่เก่ียวข้องหรือผู้นําเข้าและผู้ใช้ 
กําลังการผลิตของอุตสาหกรรมภายในไม่เพียงพอต่อความต้องการในประเทศ 

เน่ืองจากปัญหาการหาแหล่งวัตถุดิบในราคาท่ีเหมาะสม ดังน้ัน ผู้ผลิตผลิตบรรจุภัณฑ์โลหะจึงจําเป็นต้องนําเข้า
สินค้าดังกล่าวจากต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันปริมาณการนําเข้ามีแนวโน้มลดลง อัตราการนําเข้าอยู่ที่ร้อยละ 48 
ในขณะที่อัตราการใช้สินค้าจากอุตสาหกรรมภายในอยู่ที่ร้อยละ 52 ซึ่งถือเป็นสัดส่วนที่เหมาะสม 

๓) สมาคมท่ีเก่ียวข้องจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและผู้ผลิตหรือผู้ส่งออก
จากสาธารณรัฐเกาหลี 

ความต้องการสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยดีบุกฯ มีมากกว่ากําลัง
การผลิตของอุตสาหกรรมภายใน แสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมภายในไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
ดังกล่าวได้ ดังน้ัน หากต้องพ่ึงพาสินค้าภายในประเทศเป็นหลัก อุตสาหกรรมปลายน้ําอาจประสบปัญหาการ
ขาดแคลนวัตถุดิบ ซึ่งผลกระทบดังกล่าวอาจจะทวีความรุนแรงมากขึ้นจากปัจจัยดังต่อไปน้ี 1) ปัญหาการขาด
แคลนวัตถุดิบเหล็กแผ่นรีดเย็น (TMBP) ทั่วโลก ซึ่งอุตสาหกรรมภายในรายหนึ่งไม่สามารถผลิตเหล็ก TMBP 
ได้เอง ต้องพ่ึงพาการนําเข้าเป็นหลัก จึงมีความเป็นไปได้ที่อุตสาหกรรมภายในจะไม่สามารถจัดหาเหล็ก TMBP 
ในปริมาณที่เพียงพอต่อการผลิตสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยดีบุกฯ เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ภายในประเทศ และ 2) ความต้องการในประเทศเพ่ิมสูงขึ้น โดยในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2564 ความต้องการ
ใช้สินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยดีบุกฯ มีการเติบโตขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 
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(๒) อุตสาหกรรมภายในไม่สามารถตอบสนองความต้องการด้านคุณสมบัติ/คุณภาพ 
ผู้นําเข้าและผู้ใช้ 
การบังคับใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดฯ จะส่งผลให้อุตสาหกรรมภายในประเทศ

มีแนวโน้มที่จะผลิตเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยดีบุกฯ เกรดที่ผลิตได้ทั่วไปและมีความต้องการสูง ซึ่งมีโอกาสที่
อุตสาหกรรมภายในจะไม่สามารถตอบสนองความต้องการใช้เหล็กคุณภาพเฉพาะได้สูงมาก 

(๓) อุตสาหกรรมภายในไม่สามารถตอบสนองความต้องการด้านปริมาณของผู้ใช้รายย่อย 
๑) อุตสาหกรรมภายใน 

การจําหน่ายสินค้าให้ลูกค้ารายย่อย เช่น Trader เป็นต้น อาจพบปัญหา
เน่ืองจากปัจจัยการประหยัดต่อขนาดและปัจจัยด้านขนาดและชนิดของผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม 
หากลูกค้ากลุ่มดังกล่าวสามารถรวมตัวกันและสามารถสั่งซื้อสินค้าได้อย่างต่อเน่ืองก็จะเป็นการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวได้ 

๒) กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ใช้และสมาคมที่เก่ียวข้อง 
ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์โลหะขนาดกลางและขนาดย่อยที่มีความต้องการใช้สินค้า

จํานวนน้อยจะไม่ได้รับการตอบสนอง โดยปริมาณข้ันตํ่าของการสั่งซื้อที่อุตสาหกรรมภายในกําหนดไว้ 
๓) ผู้นําเข้าและผู้ใช้ 

การบังคับใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
ต่อเน่ืองขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งไม่สามารถเข้าถึงวัตถุดิบจากอุตสาหกรรมภายในได้ เน่ืองจากอุตสาหกรรม
ภายในไม่จําหน่ายสินค้าให้กับลูกค้ารายย่อย 

(๔) อุตสาหกรรมภายในไม่รับการจองสั่งซื้อล่วงหน้า 
อุตสาหกรรมภายใน 
การซ้ือสินค้าจากบริษัท มีขั้นตอนหลังจากการตกลงยืนยันเรื่องราคาแล้ว คือ ลูกค้า

จะต้องแจ้งคุณลักษณะเฉพาะของสินค้าที่ต้องการล่วงหน้าเพ่ือทําการสั่งวัตถุดิบ TMBP ตาม specification ที่
ลูกค้าต้องการ ซึ่งผู้ผลิตวัตถุดิบก็ต้องการทราบข้อมูลการจองล่วงหน้าเพ่ือวางแผนการผลิตวัตถุดิบ TMBP ให้
ตรงตามความต้องการของลูกค้า ทั้งน้ี การรับจองสั่งซื้อล่วงหน้าจะเป็นผลดีต่อบริษัทฯ ในการจัดเตรียมวัตถุดิบ
และลดปัญหาสินค้าค้างสต็อกซึ่งบางครั้งลูกค้าปฏิเสธรับสินค้าภายหลังถึงแม้จะทําการจองล่วงหน้าไว้แล้วก็ตาม 
และขอยืนยันว่าบริษัทฯ ไม่มีนโยบายไม่รับการจองสั่งซื้อล่วงหน้า 

ข้อชี้แจง  
จากข้อมูลตามคําตอบแบบสอบถามของอุตสาหกรรมภายใน 2 ราย ที่ได้ตรวจสอบ

กับเอกสารการจดทะเบียนกําลังการผลิตและจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูล ณ ที่ทําการบริษัท พบว่า
มีกําลังการผลิตเพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ อย่างไรก็ตาม ประเด็นความสามารถในการจัดหา
วัตถุดิบของอุตสาหกรรมภายในในราคาที่เหมาะสมตามข้อโต้แย้งของกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ใช้ เป็นปัจจัยที่ส่งผล
ต่อปริมาณการผลิตที่จะตอบสนองต่อความต้องการใช้ภายในประเทศ อาจทําให้ยังมีความจําเป็นต้องนําเข้า
สินค้าจากต่างประเทศ จึงจําเป็นต้องนําปัจจัยดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
ประโยชน์ของอุตสาหกรรมภายใน ผู้บริโภค และประโยชน์สาธารณะประกอบกัน ตามมาตรา 7 แห่ง
พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๙.๒.๖ การขอให้ยุติการไต่สวน/เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 0 
๑) อุตสาหกรรมภายใน 

ไม่เห็นด้วยกับการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 0 โดย
อัตราอากรตอบโต้การทุ ่มตลาดที ่เรียกเก็บนั ้นไม่น่าจะมีผลกระทบกับต้นทุนการผลิตกระป๋องเท่าใด 
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เนื่องจากผู้ส่งออกรายใหญ่ถูกเรียกเก็บอากรในอัตราที่ตํ่ามาก หรือได้รับการยกเว้นอยู่แล้ว ซึ่งเป็นอัตราที่ไม่
สามารถเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมภายในได้ นอกจากน้ี ประโยชน์สาธารณะควรเป็น
ประโยชน์ที่สมดุลระหว่างผู้ผลิตภายในประเทศ ลูกค้าที่เป็นอุตสาหกรรมผู้ใช้และอุตสาหกรรมต่อเน่ือง และ
ผู้บริโภคท่ัวไป สิ่งที่ผู้มีส่วนได้เสียเรียกร้องเป็นการละเมิดผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของอุตสาหกรรม
ภายใน เมื่อพบว่ามีการทุ่มตลาดและมีความเสียหายอุตสาหกรรมภายในควรได้รับการเยียวยาในทันทีตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมาย 

๒) กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ใช้และสมาคมที่เก่ียวข้อง 
ขอให้พิจารณายุติการไต่สวนการทุ่มตลาด อย่างไรก็ตาม หากต้องมีการบังคับใช้

มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดฯ ขอให้คํานึงถึงมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการ
อุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยให้มีมาตรการผ่อนผันไปอีก 18 เดือน หรือ 1 ปี 6 เดือน 
หรืออย่างน้อยจนถึงเดือนธันวาคม 2565 เน่ืองจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ ทําให้การค้าโลกมีความผันผวน ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อใด รวมถึงทุกฝ่ายจะได้มี
ระยะเวลาในการเจรจาหาทางออกประนีประนอมร่วมกัน 

๓) สมาคมที่เก่ียวข้องจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ขอให้พิจารณายุติการไต่สวนกรณีดังกล่าว โดยเฉพาะในส่วนที่เก่ียวข้องกับสินค้า

ที่นําเข้าจากจีน หากพิจารณาแล้วไม่ยุติการไต่สวน ขอให้พิจารณาเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตรา
ร้อยละ 0 เป็นระยะเวลา 6 เดือน หรือจนกว่าสถานการณ์ด้านราคาเหล็กจะกลับมาเป็นปกติ นอกจากน้ี 
ขอให้พิจารณาจํากัดการนําเข้าที่จะถูกบังคับใช้มาตรการฯ เพ่ือลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมปลาย
นํ้าและเศรษฐกิจของไทย 

๔) ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐเกาหลี 
ขอให้พิจารณายุติการไต่สวนกรณีดังกล่าว โดยเฉพาะในส่วนที่เก่ียวข้องกับสินค้า

ที่นําเข้าจากเกาหลี อย่างไรก็ตาม หากจําเป็นที่จะต้องบังคับใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด ขอเสนอให้จํากัด
การบังคับใช้มาตรการไว้ที่ปริมาณที่อุตสาหกรรมภายในสามารถผลิตได้จริง ปริมาณการนําเข้าที่เกินจาก
ปริมาณการผลิตได้ของอุตสาหกรรมภายในไม่ควรถูกใช้มาตรการ ซึ่งจะสามารถลดผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
ปลายน้ําจากปัญหาการขาดแคลนที่อาจเกิดขึ้น และความต้องการสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยดีบุกฯ ที่
อาจเพ่ิมขึ้นในอนาคต 

๙.๒.๗ นโยบายสนับสนุนการใช้สินค้าในประเทศ/การเจรจาเพ่ือหาทางออกร่วมกัน 
๑) อุตสาหกรรมภายใน 

มีการประชุมร่วมกับสมาคมท่ีเก่ียวข้องหลายคร้ัง รวมท้ังมีการจัดต้ังคณะทํางาน
ขึ้นเพ่ือเจรจาหาทางออกร่วมกัน อย่างไรก็ตาม ไม่มีการดําเนินการใดๆ สมาคมผู้ใช้ไม่ได้แสดงความมุ่งมั่นหรือ
ให้หลักประกันว่าจะกลับมาใช้สินค้าที่ผลิตภายในประเทศมากขึ้น เพียงแต่มีการกล่าวว่าจะใช้สินค้า
ภายในประเทศหากพอใจในเรื่องราคา  

นโยบายสนับสนุนการใช้สินค้ าในประเทศเพ่ือลดปริมาณการนําเข้ าที่
อุตสาหกรรมผู้ใช้กล่าวอ้าง ซึ่งปริมาณการนําเข้าที่ลดลงเป็นผลจาก 1) ปริมาณความต้องการใช้สินค้า
ภายในประเทศลดลง 2) ในปี 2561 - 2562 ปริมาณการนําเข้าเพ่ิมขึ้น ในขณะที่ปริมาณการผลิตใน
ประเทศลดลง เน่ืองจากยังมีการทุ่มตลาดอย่างต่อเน่ือง ส่วนในปี 2563 ปริมาณนําเข้ามีการลดลง สาเหตุ
เน่ืองมาจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐19 ส่งผลให้เกิดปัญหาขาดแคลนระวางขนส่ง
อย่างมาก ทําให้ไม่สามารถนําเข้าสินค้าจากหลายประเทศได้ 
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อุตสาหกรรมผู้ใช้ได้ลดการนําเข้าจากต่างประเทศ โดยปรับเปลี่ยนนโยบายมาใช้
สินค้าภายในประเทศ จึงย่ืนขอเจรจาให้อุตสาหกรรมภายในทําความตกลงเพ่ือยุติการใช้มาตรการตอบโต้การ
ทุ่มตลาด ซึ่งเป็นไปได้ที่มีการนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศลดลง เน่ืองจากราคาเหล็กจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้น
และขาดตลาด อุตสาหกรรมผู้ใช้จึงจําเป็นต้องหันมาซื้อสินค้าในประเทศแทน ปริมาณการนําเข้าสินค้าที่ลดลง
เป็นเพียงสถานการณ์ช่ัวคราว ปริมาณการนําเข้าจากต่างประเทศจะกลับมาเพ่ิมขึ้นอีกหากอุปทานใน
ต่างประเทศเพ่ิมขึ้นและเกิดการล้นตลาดเหมือนที่แล้วมา อุตสาหกรรมภายในพร้อมเจรจากับอุตสาหกรรมผู้ใช้เสมอ
เพ่ือสร้างความสมดุลทางผลประโยชน์ร่วมกัน และด้วยความเป็นธรรม อย่างไรก็ตามปริมาณการนําเข้าที่ลดลง
ช่ัวคราวไม่ได้ทําให้ความจําเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดหมดไป 

๒) กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ใช้และสมาคมที่เก่ียวข้อง 
ปี 2564 อุตสาหกรรมภายในใช้กําลังการผลิตเต็มกําลังความสามารถ ขณะที่

ประเทศไทยก็ยังมีความต้องการใช้สินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยดีบุกและโครเมียมจากต่างประเทศ
ประมาณร้อยละ 50 ของปริมาณการใช้รวม อย่างไรก็ตามในปี 2562-2564 ปริมาณการนําเข้าสินค้าดังกล่าว 
ลดลงอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากนโยบายสนับสนุนการใช้สินค้าเหล็กแผ่นฯ ภายในประเทศ และความต้องการ
แก้ปัญหาร่วมกันของผู้ผลิตและผู้ใช้กระป๋อง ซึ่งสมาคมที่เก่ียวข้องตลอดจนผู้ประกอบการท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย 
ยินดีร่วมเจรจาหาทางออกของปัญหานี้ร่วมกันเพ่ือความย่ังยืนของห่วงโซ่คุณค่า 

ข้อ ๑๐ การพิจารณาผลการไต่สวนชั้นที่สุด 
กรมการค้าต่างประเทศได้นําข้อมูลที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและผลการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงของข้อมูลรวมทั้ งข้อคิดเห็นต่อร่างผลการไต่สวนช้ันที่สุดมาจัดทํารายงานผลการไต่สวน 
ช้ันที่สุดเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม 
พ.ศ. 2564 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นดังน้ี 

10.1 ผลการพิจารณาการทุ่มตลาด 
การพิจารณาส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดตามมาตรา 18 แห่ง

พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 สําหรับผู้ที่ให้
ความร่วมมือในการไต่สวนจะพิจารณาจากข้อมูลตามแบบสอบถามท่ีได้รับจากผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกแต่ละราย 
ส่วนกรณีของผู้ที่ตอบแบบสอบถามไม่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม หรือกรณี
ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกรายอ่ืนจะพิจารณารับฟังเพียงข้อเท็จจริงเท่าที่มีอยู่ หรืออาจรับฟังไปในทางท่ีไม่เป็นคุณแก่
ผู้น้ันก็ได้ ภายใต้หลักเกณฑ์ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่ง
สินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 ซึ่งสรุปการคํานวณมูลค่าปกติและราคาส่งออกเพื่อพิจารณาส่วนเหลื่อม
การทุ่มตลาดของสินค้าที่ถูกพิจารณา ๔ ประเทศ ดังน้ี 

10.1.1 สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ผู้ ผลิตหรือผู้ ส่ งออกในสาธารณรัฐประชาชนจีน  ที่ ให้ความร่วมมือตอบ

แบบสอบถาม จํานวน ๕ ราย โดยสามารถแสดงผลการคํานวณส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดได้ ดังน้ี 
(๑) กลุ่มบริษัท GDH Zhongshang Group  

๑) มูลค่าปกติ 
ใช้ข้อมูลราคาขายภายในสาธารณรัฐประชาชนจีนจากคําตอบแบบสอบถาม 

ซึ่งทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงานโดยวิธีถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนัก 
๒) ราคาส่งออก 

ใช้ข้อมูลราคาส่งออกมายังประเทศไทยจากคําตอบแบบสอบถาม ซึ่งทอน
เป็นราคา ณ หน้าโรงงานโดยวิธีถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนัก 
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๓) ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด 
คํานวณจากการเปรียบเทียบมูลค่าปกติกับราคาส่งออก ณ ระดับการค้า

เดียวกัน คือ หน้าโรงงาน โดยพบส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 0.00 ของราคา ซี ไอ เอฟ 
(2) บริษัท Handan Jintai Packing Material Co., Ltd. 

1) มูลค่าปกติ 
ใช้ข้อมูลราคาขายภายในสาธารณรัฐประชาชนจีนจากคําตอบแบบสอบถาม 

ซึ่งทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงานโดยวิธีถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนัก 
2) ราคาส่งออก 

ใช้ข้อมูลราคาส่งออกมายังประเทศไทยจากคําตอบแบบสอบถาม ซึ่งทอน
เป็นราคา ณ หน้าโรงงานโดยวิธีถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนัก 

3) ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด 
คํานวณจากการเปรียบเทียบมูลค่าปกติกับราคาส่งออก ณ ระดับการค้า

เดียวกัน คือ หน้าโรงงาน โดยพบส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ -๐.๐๓ ของราคา ซี ไอ เอฟ 
(3) บริษัท Shougang Jingtang United Iron & Steel Co., Ltd.  

1) มูลค่าปกติ 
ใช้ข้อมูลราคาขายภายในสาธารณรัฐประชาชนจีนจากคําตอบแบบสอบถาม 

ซึ่งทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงานโดยวิธีถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนัก 
2) ราคาส่งออก 

ใช้ข้อมูลราคาส่งออกมายังประเทศไทยจากคําตอบแบบสอบถาม ซึ่งทอน
เป็นราคา ณ หน้าโรงงานโดยวิธีถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนัก 

3) ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด 
คํานวณจากการเปรียบเทียบมูลค่าปกติกับราคาส่งออก ณ ระดับการค้า

เดียวกัน คือ หน้าโรงงาน โดยพบส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ ๑.๖๕ ของราคา ซี ไอ เอฟ 
(4) กลุ่มบริษัท Baoshan 

1) มูลค่าปกติ 
ใช้ข้อมูลราคาขายภายในสาธารณรัฐประชาชนจีนจากคําตอบแบบสอบถาม 

ซึ่งทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงานโดยวิธีถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนัก 
2) ราคาส่งออก 

ใช้ข้อมูลราคาส่งออกมายังประเทศไทยจากคําตอบแบบสอบถาม ซึ่งทอน
เป็นราคา ณ หน้าโรงงานโดยวิธีถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนัก 

3) ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด 
คํานวณจากการเปรียบเทียบมูลค่าปกติกับราคาส่งออก ณ ระดับการค้า

เดียวกัน คือ หน้าโรงงาน โดยพบส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ ๒.๔๕ ของราคา ซี ไอ เอฟ 
(๕) บริษัท Fujian Ton Yi Tinplate Co., Ltd.  

ใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงเท่าที่มีอยู่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในมาตรา 27 แห่ง
พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสนิค้าจากต่างประเทศ ประกอบกับ Article 6.8 และ 
Annex II (7) แห่ง WTO Anti-Dumping Agreement ปรากฏส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ ๑๗.๔๖ 
ของราคา ซี ไอ เอฟ 
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(๖) ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกรายอ่ืนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงเท่าที่มีอยู่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในมาตรา 27 แห่ง พ.ร.บ. 

การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ ประกอบกับ Article 6.8 และ Annex II (7) แห่ง WTO Anti-Dumping Agreement 
โดยใช้ข้อมูลของผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกที่เข้าร่วมกระบวนการไต่สวน ปรากฏส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดในอัตราร้อย
ละ ๑๗.๔๖ ของราคา ซี ไอ เอฟ 

๑๐.1.2 สาธารณรัฐเกาหลี 
ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกในสาธารณรัฐเกาหลีที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม จํานวน  

2 ราย โดยสามารถแสดงผลการคํานวณส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดได้ ดังน้ี 
(1) บริษัท KG Dongbu Steel Co., Ltd. 

1) มูลค่าปกติ 
ใช้ข้อมูลราคาขายภายในสาธารณรัฐเกาหลีจากคําตอบแบบสอบถาม  

ซึ่งทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงานโดยวิธีถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนัก 
2) ราคาส่งออก 

ใช้ข้อมูลราคาส่งออกมายังประเทศไทยจากคําตอบแบบสอบถาม ซึ่งทอน
เป็นราคา ณ หน้าโรงงานโดยวิธีถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนัก 

3) ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด 
คํานวณจากการเปรียบเทียบมูลค่าปกติกับราคาส่งออก ณ ระดับการค้า

เดียวกัน คือ หน้าโรงงาน โดยพบส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ ๑.๐๗ ของราคา ซี ไอ เอฟ 
(2) บริษัท TCC Steel Corp. 

1) มูลค่าปกติ 
ใช้ข้อมูลราคาขายภายในสาธารณรัฐเกาหลีจากคําตอบแบบสอบถาม  

ซึ่งทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงานโดยวิธีถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนัก 
2) ราคาส่งออก 

ใช้ข้อมูลราคาส่งออกมายังประเทศไทยจากคําตอบแบบสอบถาม ซึ่งทอน
เป็นราคา ณ หน้าโรงงานโดยวิธีถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนัก 

3) ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด 
คํานวณจากการเปรียบเทียบมูลค่าปกติกับราคาส่งออก ณ ระดับการค้า

เดียวกัน คือ หน้าโรงงาน โดยพบส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ ๘.๗๑ ของราคา ซี ไอ เอฟ 
(3) ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกรายอ่ืนจากสาธารณรัฐเกาหลี 

ใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงเท่าที่มีอยู่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในมาตรา 27 แห่ง
พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ ประกอบกับ Article 6.8 
และ Annex II (7) แห่ง WTO Anti-Dumping Agreement ปรากฏส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 
๒๒.๖๗ ของราคา ซี ไอ เอฟ 

๑๐.1.3 ไต้หวัน 
ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกในไต้หวันที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม จํานวน ๑ ราย 

โดยสามารถแสดงผลการคํานวณส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดได้ ดังนี้ 
(1) บริษัท Ton Yi Industrial Corp. 

1) มูลค่าปกติ 
ใช้ข้อมูลราคาขายภายในไต้หวันจากคําตอบแบบสอบถาม ซึ่งทอนเป็นราคา 

ณ หน้าโรงงานโดยวิธีถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนัก 
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2) ราคาส่งออก 
ใช้ข้อมูลราคาส่งออกมายังประเทศไทยจากคําตอบแบบสอบถาม ซึ่งทอนเป็น

ราคา ณ หน้าโรงงานโดยวิธีถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนัก 
3) ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด 
คํานวณจากการเปรยีบเทยีบมูลค่าปกติกับราคาส่งออก ณ ระดับการค้าเดียวกัน 

คือ หน้าโรงงาน โดยพบส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ ๔.๒๘ ของราคา ซี ไอ เอฟ 
(๒) ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกรายอ่ืนจากไต้หวัน 

ใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงเท่าที่มีอยู่ตามหลักเกณฑ์ที่ กําหนดในมาตรา 27 แห่ง
พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับ 
Article 6.8 และ Annex II (7) แห่ง WTO Anti-Dumping Agreement ปรากฏส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดใน
อัตราร้อยละ ๒๐.๔๕ ของราคา ซี ไอ เอฟ 

๑๐.๑.๔ สหภาพยุโรป 
ใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงเท่ าที่ มีอยู่ตามหลักเกณฑ์ที่ กําหนดในมาตรา 27 แห่ ง

พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ ประกอบกับ Article 6.8 
และ Annex II (7) แห่ง WTO Anti-Dumping Agreement ปรากฏส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 
๕.๘๒ ของราคา ซี ไอ เอฟ 

 ๑๐.2 ผลการพิจารณาการไต่สวนความเสียหาย 
คณะกรรมการพิจารณาการทุม่ตลาดและการอุดหนุนได้วินิจฉัยความเสียหายตามหลักเกณฑ์

ที่กําหนดตามมาตรา 19 และมาตรา 20 และมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและ
การอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยผลการพิจารณาความเสียหายปรากฏว่า มีความเสียหาย
อย่างสําคัญที่เกิดแก่อุตสาหกรรมภายในตามมาตรา 19 (1) ดังน้ี 
 ๑๐.2.1 ปริมาณของสินค้าทุ่มตลาดและผลของการทุ่มตลาดท่ีมีต่อราคาของสินค้าชนิด
เดียวกันในตลาดภายในประเทศ 

(1) ปริมาณของสินค้าทุ่มตลาด 
ปริมาณการนําเข้าสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยดีบุกทั้งชนิดเป็นม้วน

และไม่เป็นม้วนจากประเทศท่ีถูกพิจารณาเพ่ิมขึ้นในปี 2560 และเมื่อเปรียบเทียบช่วง PP (ปี 2561) กับช่วง IP 
(ปี 2562) พบว่าปริมาณการนําเข้าเพ่ิมขึ้น โดยสินค้าที่ถูกพิจารณาจากประเทศท่ีถูกพิจารณามีสัดส่วนการ
นําเข้าอัตราร้อยละ 96.01 ของการนําเข้ารวมทั้งหมดในปี 2562 

(2) ผลของการทุ่มตลาดที่มีต่อราคาสินค้าชนิดเดียวกันภายในประเทศ 
ในการพิจารณาผลกระทบด้านราคา ได้เปรียบเทียบราคาขายสินค้าที่ถูก

พิจารณาจากจีน เกาหลีใต้ ไต้หวัน และสหภาพยุโรป กับราคาขายสินค้าชนิดเดียวกันของอุตสาหกรรมภายใน 
ณ ระดับการค้าเดียวกัน ปรากฏว่าสินค้าทุ่มตลาดจากจีน เกาหลีใต้ ไต้หวัน และสหภาพยุโรป มีการตัดราคา 
กดราคา และยับย้ังการขึ้นราคา ส่งผลกระทบต่อราคาขายของอุตสาหกรรมภายใน 

๑๐.2.2 ผลกระทบของการทุ่มตลาดที่มีต่ออุตสาหกรรมภายใน 
(1) ยอดจําหน่าย ปริมาณขายในประเทศและราคาขายในประเทศ 

ยอดจําหน่ายและปริมาณขายในประเทศในช่วงปี 2559–2562 ของ
อุตสาหกรรมภายในมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง ในขณะที่ราคาขายของอุตสาหกรรมภายในเพ่ิมขึ้นในช่วงปี 
2559 – 2561 และลดลงในปี 2562 
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(๒) กําไร/ขาดทุน 
อุตสาหกรรมภายในประสบภาวะขาดทุนจากการขายสินค้าชนิดเดียวกันใน

ประเทศในช่วงปี 2560 – 2562 
(๓) กําลังการผลิตและอัตราการใช้กําลังการผลิต 

ในปี 2559 – 2562 อุตสาหกรรมภายในมีอัตราการใช้กําลังการผลิตลดลง
อย่างต่อเน่ือง 

(๔) ผลผลิต 
อุตสาหกรรมภายในมีผลผลิตลดลงอย่างต่อเน่ืองในปี 2560 - 2562 

(๕)ผลิตภาพ 
อุตสาหกรรมภายในมีผลิตภาพอยู่ในระดับคงที่ 

(๖)ปริมาณความต้องการใช้ในประเทศและสว่นแบ่งตลาด 
ปริมาณความต้องการใช้ภายในประเทศเพ่ิมขึ้นในปี 2560 หลังจากน้ันลดลงใน

ปี 2561 และ 2562 ตามลําดับ 
ส่วนแบ่งตลาดของอุตสาหกรรมภายในมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ืองในปี 

2560 - 2562 ในขณะที่ส่วนแบ่งตลาดของประเทศที่ถูกพิจารณาเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองในปี 2560 - 2562 
(7)ผลตอบแทนจากการลงทุน  

ผลตอบแทนจากการลงทุนของอุตสาหกรรมภายในลดลงอย่างต่อเน่ืองทุกปี 
(8) กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 

กระแสเงินสดจากการดําเนินงานของอุตสาหกรรมภายในมีความผันผวน โดยใน
ปี 2560 เพ่ิมขึ้นจากปี 2559 และลดลงในปี 2561 ก่อนจะเพ่ิมขึ้นอีกคร้ังในปี 2562  

(9)สินค้าคงคลัง 
อุตสาหกรรมภายในมีสินค้าคงคลังเพ่ิมขึ้นในปี 2560 และลดลงในปี 2561 – 

2562 
(10) การจ้างงาน 

การจ้างงานของอุตสาหกรรมภายในลดลงในช่วงปี 2560 - 2562 
(11) ค่าจ้างแรงงาน 

อัตราค่าจ้างแรงงานต่อหน่วยการผลิตของอุตสาหกรรมภายในเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเน่ืองต้ังแต่ปี 2559 – 2562 

(12) อัตราการเจริญเติบโตของกิจการ 
ในช่วงปี 2559 – 2562 พบว่า รายได้รวมของกิจการมีอัตราลดลงอย่างต่อเน่ือง 

(13) ความสามารถในการระดมทุนหรือการลงทนุ 
ในปี 2559 - 2562 สินทรัพย์ของกิจการลดลง ในขณะที่หน้ีสินของกิจการ

เพ่ิมขึ้น และส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 
(14) ผลกระทบต่อราคาสินค้าในประเทศ 

สินค้าจากประเทศที่ถูกพิจารณาได้เข้ามาขายตัดราคาอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ปี  
2559 - 2562 รวมทั้งมีการกดราคาในปี 2562 และมีการยับย้ังการขึ้นราคาในปี 2560 – 2562 
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(15) ความมากน้อยของส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด 
สินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยดีบุกฯ ที่มีแหล่งกําเนิดจากจีนมีส่วนเหลื่อม

การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ -0.03 – 17.46 เกาหลีใต้ในอัตราร้อยละ 1.07 – 22.67 ไต้หวันในอัตราร้อย
ละ 7.51 – 20.45 และสหภาพยุโรปในอัตราร้อยละ 5.82 

๑๐.2.3  การพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างสินค้าทุ่มตลาดกับความเสียหายต่ออุตสาหกรรม
ภายในตามมาตรา 21 

(1) ปัจจัยต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุตสาหกรรมภายใน 
1) ปริมาณของสินค้านําเข้าจากประเทศอ่ืน มีแนวโน้มลดลงในช่วงปี 25๖๑ - 2562   
2) ราคาของสินค้านําเข้าจากประเทศอ่ืน เมื่อเปรียบเทียบราคาสินค้าเหล็กแผ่นชุบ

หรือเคลือบด้วยดีบุกฯ จากประเทศอ่ืนๆ พบว่ามีราคานําเข้าเฉลี่ยสูงกว่าสินค้าที่นําเข้าจากประเทศที่ถูกพิจารณา 
(2) ความสัมพันธ์ระหว่างสินค้าทุ่มตลาดกับความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายใน 

จากการพิจารณาความเสียหายข้างต้น สรุปได้ว่ามีความเสียหายอย่างสําคัญที่เกิด
แก่อุตสาหกรรมภายในตามมาตรา 19 (1) แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่ง
สินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ เน่ืองจากปริมาณการนําเข้าสินค้าที่ถูกพิจารณาจากประเทศที่ถูกพิจารณามี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้น นอกจากน้ีสินค้าที่ถูกพิจารณามีการขายตัดราคา กดราคา และยับย้ังการขึ้นราคาขายสินค้าของ
อุตสาหกรรมภายใน และส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการของอุตสาหกรรมภายใน เช่น ยอดจําหน่ายและ
ปริมาณการขายในประเทศลดลง ผลการดําเนินงานเกิดภาวะขาดทุนจากการขายสินค้าในประเทศ อัตราการ
ใช้กําลังการผลิตลดลง ผลผลิตลดลง ส่วนแบ่งตลาดลดลง ผลตอบแทนจากการลงทุนติดลบ การจ้างงานลดลง 
เป็นต้น และเมื่อพิจารณาปัจจัยอ่ืนๆ เช่น ปริมาณและราคานําเข้าสินค้าจากประเทศอ่ืนๆ ที่มีแนวโน้มลดลง 
และราคานําเข้าจากประเทศอ่ืนๆ ที่สูงกว่าราคานําเข้าจากประเทศที่ถูกพิจารณาพบว่าไม่ใช่ปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายใน 

ข้อ 1๑ ผลคําวินิจฉัยชั้นที่สุดของคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน 
คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนได้พิจารณาข้อมูลและพยานหลักฐานที่

ได้รับในกระบวนการไต่สวนการทุ่มตลาดและความเสียหายข้างต้นแล้ว ได้มีคําวินิจฉัยช้ันที่สุดในการประชุม
ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ว่ามีการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยดีบุกทั้ง
ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี ไต้หวัน และ
สหภาพยุโรป และก่อให้เกิดความเสียหายอย่างสําคัญที่เกิดแก่อุตสาหกรรมภายในตามมาตรา 19 (1) แห่ง
พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ.2542 จึงมีความ
จําเป็นต้องป้องกันความเสียหายอย่างสําคัญที่เกิดแก่อุตสาหกรรมภายใน  

 เพ่ือขจัดความเสียหายที่เกิดจากการนําเข้าสินค้าดังกล่าว อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 49 
แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 มาตรา 7 
และมาตรา 73 (1) แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ 
พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจาก
ต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน จึงกําหนดให้เรียก
เก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราเพียงเพื่อขจัดความเสียหายและไม่เกินส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดสําหรับ
การนําเข้าสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยดีบุกทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกําเนิดจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี ไต้หวัน และสหภาพยุโรป เป็นระยะเวลาห้าปี ดังน้ี 
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 1๑.1 ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการนําเข้าสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วย
ดีบุกทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ภายใต้พิกัดอัตราศุลกากรปี 2560 ประเภทที่ 
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 
จํานวน ๑๕ พิกัด ที่มีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี ไต้หวัน และสหภาพยุโรป  
ในอัตราร้อยละ 0 ของราคา ซี ไอ เอฟ เป็นระยะเวลา 6 เดือนนับต้ังแต่วันที่ประกาศน้ีมีผลบังคับหรือเป็นไป
ตามที่คณะกรรมการกําหนดเป็นอย่างอ่ืน ทั้งน้ีไม่รวมสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยดีบุกทั้งชนิดเป็นม้วน
และไม่เป็นม้วนที่ผ่านการเคลือบ Lacquering หรือ Laminating หรือ Printing 

เมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด ในอัตราดังน้ี 
   (1) สินค้าที่มีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน  

     (ก) กลุ่มบริษัท Baoshan ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 2.4๕ ของราคา ซี ไอ เอฟ  
      1) บริษัท Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. และ 
      2) บริษัท Shanghai Meishan Iron and Steel Co, Ltd.  

(ข) บริษัท Fujian Ton Yi Tinplate Co., Ltd. ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 17.46 ของราคา 
ซี ไอ เอฟ 

(ค) ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกรายอ่ืน ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 17.46 ของราคา ซี ไอ เอฟ 
    ทั้งน้ี จะไม่เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกที่ปรากฏว่าส่วนเหลื่อม

การทุ่มตลาดมีจํานวนน้อยกว่าเกณฑ์ที่กําหนดในกฎกระทรวง ดังน้ี 
(ก) กลุ่มบริษัท GDH Zhongshang Group  
  1) บริษัท GDH Zhongyue (Zhongshan) Tinplate Industry Co., Ltd. และ  
  2) บริษัท GDH Zhongyue POSCO (Qinhuangdao) Tinplate Industrial Co., Ltd.  
(ข) บริษัท Handan Jintai Packing Material Co., Ltd.  
(ค) บริษัท Shougang Jingtang United Iron & Steel Co., Ltd.  

(2) สินค้าที่มีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี  
(ก) บริษัท TCC Steel Corp. ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 8.71 ของราคา ซี ไอ เอฟ 
(ข) ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกรายอ่ืน ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 22.67 ของราคา ซี ไอ เอฟ 
ทั้งน้ี จะไม่เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกที่ปรากฏว่าส่วนเหลื่อม

การทุ่มตลาดมีจํานวนน้อยกว่าเกณฑ์ที่กําหนดในกฎกระทรวง คือ บริษัท KG Dongbu Steel Co., Ltd.  
(3) สินค้าที่มีแหล่งกําเนิดจากไต้หวัน ซึ่งผลิตจาก 

(ก) บริษัท Ton Yi Industrial Corp. ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 4.28 ของราคา ซี ไอ เอฟ 
(ข) ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกรายอ่ืน ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 20.45 ของราคา ซี ไอ เอฟ 

(4) สินค้าที่มีแหล่งกําเนิดจากสหภาพยุโรป ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 5.82 ของราคา ซี ไอ เอฟ 
  

_____________________ 
  


