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แบบ ปร. � 

แบบคําขอให้ดําเนินการพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน 

ตามมาตรา �� วรรคหนึ�งท้ายประกาศกระทรวงพาณิชย์ 

เรื�องการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน (ฉบับที� �) พ.ศ. 345� 

ส่วนที� �      ขอ้มูลทั�วไป 

ส่วนที� �      รายละเอียดของสินคา้ 

ส่วนที� "      ขอ้มูลเกี�ยวกบัผูผ้ลิตและ/หรือผูส่้งออกและผูน้าํเขา้ 

ส่วนที� )      มูลค่าปกติ 

ส่วนที� *      ราคาส่งออก 

ส่วนที� +      ส่วนเหลื�อมการทุ่มตลาด 

ส่วนที� -      การอุดหนุน 

ส่วนที� .      การประเมินความเสียหายของอุตสาหกรรมภายใน 

วิธีกรอกคําขอ 

ก. ในกรณีที�ขอให้ไต่สวนการทุ่มตลาด ให้กรอกส่วนที� � ถึง +  และ .  เวน้แต่ในกรณีที�ขอให้ไต่สวนการอุดหนุน ให้

กรอกส่วนที� � ถึง " และ - ถึง . 

ข. ในส่วนที� ) ถึง +  ให้ระบุสกุลเงินเป็นหน่วยเดียวกนัพร้อมแสดงอตัราแลกเปลี�ยนและที�มาของขอ้มูล  สําหรับ

ขอ้มูลในส่วนที� .  ให้ระบุสกุลเงินเป็นบาท 

ค. ให้ผูยื้�นคาํขอแสดงขอ้มูลของอุตสาหกรรมและให้แยกขอ้มูลเป็นรายผูผ้ลิตดว้ย 

ง. ให้แนบสําเนางบการเงินของผูยื้�นคาํขอในปีปัจจุบนัและยอ้นหลงั " ปี ที�ไดรั้บการตรวจสอบแลว้    พร้อมกบั

รับรองสาํเนาถูกตอ้งจาํนวน � ชุด 

จ. ขอ้มูลข่าวสารใดที�ระบุว่าเป็นขอ้มูลข่าวสารที�ตอ้งปกปิด ตอ้งเป็นไปตามมาตรา �+ แห่ง 

พระราชบญัญติัการตอบโตก้ารทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ�งสินคา้จากต่างประเทศ พ.ศ. �*)�  

ให้ผูยื้�นคาํขอยื�นแบบคาํขอฉบบัที�ปกปิด � ชุด และฉบบัที�เปิดเผยได ้� ชุด 

ฉ. หากมีการร้องขอให้ดาํเนินการไต่สวนผูส่้งออกมากกว่า � ประเทศ ให้ระบุรายละเอียดขอ้มูล 

พร้อมหลกัฐานเป็นรายประเทศดว้ย 

ช. หากผูยื้�นคาํขอไม่สามารถให้ขอ้มูลตามที�ระบุในแบบคาํขอ  ขอให้แสดงเหตุผลดว้ย 

ซ. ในการกรอกขอ้มูล  ขอให้ดูคาํอธิบายรายละเอียดในแต่ละส่วนประกอบดว้ย 

ฌ. หากเนื?อที�สาํหรับกรอกไม่เพียงพอ ให้ใชก้ระดาษเพิ�ม 

ญ. สอบถามวิธีกรอกคาํขอเพิ�มเติมไดที้�สาํนกัปกป้องและรักษาผลประโยชน์ทางการคา้ กรมการคา้ต่างประเทศ  

กระทรวงพาณิชย ์ เลขที� ))/�BB ถนนสนามบินนํ?า-นนทบุรี  ตาํบลบางกระสอ อาํเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี  ��BBB  

โทร. *)-)-".-)B โทรสาร  *)--)-)� 
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ส่วนที� 8  ข้อมูลทั�วไป 
ผูยื้�นคาํขอจะตอ้งเป็นผูผ้ลิต สินค้าชนิดเดียวกัน กบัสินคา้นาํเขา้ที�ผูยื้�นคาํขอกล่าวหาว่ามีการทุ่มตลาด 

(ซึ�งต่อไปนี? เรียกว่า สินค้าที�ถูกพิจารณา)    
สินค้าชนิดเดียวกัน   หมายถึง สินคา้ที�มีลกัษณะเหมือนกนัทุกประการกบั สินค้าที�ถูกพิจารณา ในกรณีที�

ไม่มีสินคา้ดงักล่าวให้หมายความว่าสินคา้ที�คลา้ยคลึงกนัอยา่งมากกบั สินค้าที�ถูกพิจารณา 

�.� ผูย้ื�นคาํขอ 
ชื�อ นายโชต รัตนกงัวานวงศ ์
สัญชาติ ไทย 
ที�อยู ่�BB อาคารจสัมินอินเตอร์เนชั�นแนลทาวเวอร์ ชั?น �- 
ถนนแจง้วฒันะ อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ����B 
โทรศพัท ์B�-�BB-"""" 
โทรสาร B�-�BB-"""� 

ชื�อบุคคล นิติบุคคล สมาคม หรือกลุ่มอุตสาห- 
กรรม   ซึ�งผูย้ื�นคาํขอไดรั้บมอบอาํนาจใหย้ื�น 
คาํขอแทน 
(�) บริษทั สยามแผน่เหลก็วิลาส จาํกดั 
สัญชาติ ไทย 
ที�อยู ่��+./�B" อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั?น ")  
ยนิูต อี-เอฟ ถนนพระราม ) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร �B��B 
โทรศพัท ์B�-�.+-I)B� 
โทรสาร B�-�.+-.I�- 

(�) บริษทั แผน่เหลก็วิลาสไทย จาํกดั 
สัญชาติ ไทย 
ที�อยู ่"" หมู่ที� �B ซอยสลกัภณัฑ์ 
ถนนปู่ เจา้สมิงพราย ตาํบลสาํโรงกลาง 
อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ �B�"B 
โทรศพัท ์B�--*)-)�*B 
โทรสาร B�-".)-�-IB 

K  ยื�นคาํขอโดยลาํพงั ให้แสดงหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล รายงานงบการเงินที� 
 ผูส้อบบญัชีรับรอง และรายการสินคา้ที�ผลิตและ/หรือจาํหน่าย 

ยื�นคาํขอโดยกระทาํแทนผูผ้ลิตทั?งหมดในอุตสาหกรรมภายในประเทศ ในกรณีนี?  ให้ระบุรายชื�อ ที�อยู ่ หมายเลข
โทรศพัท ์โทรสาร และแสดงหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล รายงานงบการเงินที�ผูส้อบบญัชีรับรองรายการและ
ปริมาณสินคา้ที� ผลิตและ/หรือจาํหน่ายของผูผ้ลิตทุกราย ตามเอกสารผนวก ก. 
K  ยื�นคาํขอโดยกระทาํการแทนผูผ้ลิตบางส่วน ในอุตสาหกรรมภายใน  ในกรณีนี?  ให้ระบุรายชื�อ  ที�ตั?ง  หมายเลข
โทรศพัท ์  โทรสาร และแสดงหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล รายงานงบการเงินที�ผูส้อบบญัชีรับรอง  และ
รายการสินคา้ที�ผลิตและ/หรือจาํหน่าย  ของผูผ้ลิตที�ไดข้อให้กระทาํการแทน ในส่วนที�หนึ�งของเอกสารผนวก ข.   และ
ระบุรายชื�อ ที�อยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ โทรสาร  รายการและปริมาณสินคา้ที�ผลิตและ/หรือจาํหน่ายของผูผ้ลิตที�มิไดข้อให้
กระทาํการแทนทุกราย ในส่วนที�สองของเอกสารผนวก ข. 
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�.� ผูผ้ลิต สินค้าชนิดเดียวกัน รายใดเป็นผูน้าํเขา้ สินค้าที�ถูกพิจารณา หรือมีความเกี�ยวขอ้งกบัผูน้าํเขา้ สินค้าที�ถูกพิจารณา 
หรือเกี�ยวขอ้งกบัผูส่้งออก สินค้าที�ถูกพิจารณา จากต่างประเทศ  ให้แจง้ ชื�อ ที�อยู ่หมายเลขโทรศพัท ์และโทรสาร ของผูผ้ลิต 
ผูน้าํเขา้  ผูส่้งออก  และความเกี�ยวขอ้ง รวมทั?งปริมาณการนาํเขา้ 

ไม่มีผู้ผลิตสินค้าชนิดเดียวกันรายใดในประเทศที�มีความเกี�ยวข้องกับผู้ส่งออกจากต่างประเทศและผู้นําเข้าสินค้าที�ถูก

พจิารณา  
1.3  ในช่วง � ปีก่อนหน้านี?  ผูยื้�นคาํขอหรือผูผ้ลิตรายอื�นที�ให้ผูยื้�นคาํขอกระทาํการแทน ไดยื้�นคาํขอให้รัฐบาลกาํหนด

มาตรการช่วยเหลือต่อการผลิตของผูยื้�นคาํขอและผูผ้ลิตรายอื�น       หรือไม่ อย่างไร เช่น การขอให้ใชม้าตรการทาง

ภาษี หรือมาตรการที�มิใช่ภาษี ซึ� งไดแ้ก่    การจาํกดัปริมาณการนาํเขา้ สินค้าที�ถูกพิจารณา การกาํหนดค่าธรรมเนียม

พิเศษ ฯลฯ ถ้ามีให้       แจ้งว่ามีคาํขอเมื�อใด ถึงหน่วยงานใด ให้กาํหนดมาตรการช่วยเหลืออย่างไร รัฐบาลได้

ดาํเนินการช่วยเหลือหรือไม่ อยา่งไร และเมื�อใด 

ในช่วง 8 ปี ที�ผ่านมา ผู้ยื�นคําขอทั�ง 3 ราย ไม่เคยยื�นคําร้องต่อรัฐบาลให้พจิารณาใช้มาตรการช่วยเหลือใด  ๆ

ส่วนที� 3 รายละเอียดของสินค้า   
2.1 เปรียบเทียบ สินค้าที�ถูกพิจารณา กบั สินค้าชนิดเดียวกัน ที�ผูยื้�นคาํขอผลิตไดใ้นประเทศ และไดรั้บผลกระทบตามรายการต่อไปนี?  

2.1.1  ชื�อสินคา้ 

 - ชื�อทางการคา้ 

 - ชื�อทางวิทยาศาสตร์ 

 - จาํแนกอยูใ่นพิกดัอตัราศุลกากร 

 - อตัราอากรขาเขา้ 

2.1.2  ลกัษณะทางกายภาพ ลกัษณะทางเคมีและโครงสร้างของสินคา้ โดยให้แสดงตวัอยา่ง 

แคต็ตาลอ็ก เอกสารโฆษณา หรือเอกสารอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง  (ถา้มี) 

2.1.3  มาตรฐานทางอุตสาหกรรม (ให้ระบุว่าตรงกบัของประเทศผูผ้ลิต ผูส่้งออก 
 ประเทศไทย หรือประเทศที�สาม มาตรฐานใด เกรดใด) 

2.1.4  ขั?นตอนและกระบวนการผลิต 

2.1.5  ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

2.1.6  ผูใ้ชสิ้นคา้ขั?นสุดทา้ย 
2.1.7  มาตรการในการนาํเขา้ประเทศไทย ซึ�งมิใช่มาตรการทางภาษี เช่น การขออนุญาตใน 

การนาํเขา้ การกาํหนดโควตา้นาํเขา้ การกาํหนดค่าธรรมเนียมพิเศษ ฯลฯ ถา้มีให้ระบุ  
 เฉพาะ สินค้าที�ถูกพิจารณา 

2.1.8  ประเทศแหล่งกาํเนิด 
2.1.9  ประเทศผูส่้งออก 

2.1.10  ขอ้เปรียบเทียบอื�น ๆ ระหว่าง สินค้าที�ถูกพิจารณา และ สินค้าชนิดเดียวกัน ที�ผลิต 

ภายในประเทศ  

 - ในส่วนที�เหมือนกนั 

 - ในส่วนที�แตกต่างกนั
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หัวข้อ รายการ สินค้าที�ถูกพจิารณา สินค้าชนิดเดียวกัน 

2.1.1 ชื�อสินคา้ ผลิตภณัฑเ์หลก็แผ่นชุบหรือเคลือบดว้ย
โครเมียม ทั�งชนิดเป็นมว้นและไม่เป็น
มว้น 

ผลิตภณัฑเ์หลก็แผ่นชุบหรือเคลือบดว้ย
โครเมียม ทั�งชนิดเป็นมว้นและไม่เป็น
มว้น 

ชื�อทางการคา้ เหลก็แผน่ปลอดดีบุก 

(Tin Free Steel : TFS)  หรือ  

เหลก็แผน่เคลือบโครเมี�ยม 

(Electrolytic Chromium Coated Steel : 

ECCS) 

เหลก็แผน่ปลอดดีบุก 

(Tin Free Steel : TFS)  หรือ  

เหลก็แผน่เคลือบโครเมี�ยม 

(Electrolytic Chromium Coated Steel : 

ECCS) 

ชื�อทางวิทยาศาสตร์ ไม่มี ไม่มี 

พิกดัอตัราศุลกากร AHTN2017 

7210.50.00.021 

7210.50.00.022 

7210.50.00.023 

7210.50.00.024 

7210.50.00.025 

7210.50.00.026 

7210.50.00.029 

7210.50.00.090 

AHTN2012 

7210.50.00.021 

7210.50.00.022 

7210.50.00.023 

7210.50.00.024 

7210.50.00.025 

7210.50.00.026 

7210.50.00.029 

AHTN2017 

7210.50.00.021 

7210.50.00.022 

7210.50.00.023 

7210.50.00.024 

7210.50.00.025 

7210.50.00.026 

7210.50.00.029 

7210.50.00.090 

AHTN2012 

7210.50.00.021 

7210.50.00.022 

7210.50.00.023 

7210.50.00.024 

7210.50.00.025 

7210.50.00.026 

7210.50.00.029 

2.1.1 อตัราอากรขาเขา้ อัตราอากรขาเข้าทั�วไป  

ร้อยละ * ตามราคา 

จีน ร้อยละ * ตามราคา  

(ความตกลงการคา้เสรีอาเซียน-จีน) 

เกาหลีใต้ ยกเวน้อากร          

(ความตกลงการคา้เสรีอาเซียน-เกาหลี) 

 -ไม่มี- 
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หัวข้อ รายการ สินค้าที�ถูกพจิารณา สินค้าชนิดเดียวกัน 

สหภาพยุโรป 

ร้อยละ * ตามราคา 
โปรดดูเอกสารเอกสารทา้ยคาํขอ# *ก, 
*ข,*ค

2.1.2 ลกัษณะทางกายภาพ ลกัษณะ

ทางเคมี และโครงสร้างของ

สินคา้ 

โปรดดูเอกสารเอกสารแนบ # +ก-6ค 
โดยมีลกัษณะเป็นมว้นหรือเป็นแผน่ตดั 
มีความหนานอ้ยกว่า 0.5 มม. ความกวา้ง
ตั?งแต่ 600 มม.ขึ?นไป มีชั?นเคลือบ
ประกอบดว้ย ชั?น chromium ชั?นของ 
chromium oxide และชั?นของนํ?ามนั
เคลือบ (oil film ) ซึ�งมีความเหมือน 
“ สินคา้ชนิดเดียวกนั”  ทุกประการ 
โดยชั?นโครเมียม มีปริมาณเป็นไปตาม
มาตรฐานที�ตกลงกนัระหว่างผูซื้?อและ
ผูข้าย รวมทั?ง ชั?นของ chromium

oxide และชั?นของนํ?ามนัเคลือบ (oil

film ) มีปริมาณป็นไปตามขอ้ตกลง
ระหว่างผูซื้?อและผูข้าย 
เหลก็แผน่เคลือบโครเมียม ทาํมาจาก Tin 
Mill Black Plate (TMBP) ส่วนประกอบ
ทางเคมีของเหลก็แผน่เคลือบโครเมียม 
ขึ?นกบัปริมาณโครเมียมที�เคลือบ และ
ความหนาของแผน่  ส่วนประกอบทาง
เคมีของ TMBP ขึ?นกบัผูผ้ลิตแต่ละราย 

โปรดดูเอกสาร(แคต็ตาลอ็ก) เอกสาร

แนบ # -ก – 7ข 

เหลก็แผน่เคลือบโครเมียม  มีความหนา
นอ้ยกว่า 0.5 มม. ความกวา้งตั?งแต่ 600 
มม.ขึ?นไปมีลกัษณะเป็นมว้นหรือเป็น
แผน่ตดั มีชั?นเคลือบประกอบดว้ย ชั?น
โครเมียมที�มีปริมาณเป็นไปตาม
มาตรฐาน JIS G3315:2017 ชั?นของ
oxide chromium และชั?นของนํ?ามนั
เคลือบ (oil film ) ซึ�งมีปริมาณป็นไป
ตามขอ้ตกลงระหว่างผูซื้?อและผูข้าย 
เหลก็แผ่นเคลือบโ ครเมียม ทาํมาจาก Tin 

Mill Black Plate (TMBP) โ ดยผูยื้1นขอ

ไม่ไดเ้ป็นผูผ้ลิต TMBP เอง แต่จดัหา

มาแลว้ทาํการเคลือบโ ครเมียมเท่านั�น 

ส่วนประกอบทางเคมีของเหลก็แผ่น

เคลือบโ ครเมียม ขึ�นกบัปริมาณโ ครเมียม

ที1เคลือบและความหนาของแผ่น  โ ดยจะ

มีส่วนประกอบทางเคมีของ TMBP ที1มี 

คาร์บอนไม่เกิน 0.13 %   แมงกานีสไม่

เกิน     0.60 %  ซิลิกอนไม่เกิน 0.04 %  

ฟอสฟอรัสไม่เกิน 0.02 %  ซัลเฟอร์ไม่

เกิน  0.05 %  และคอปเปอร์ไม่เกิน 

0.08% 

2.1.3 มาตรฐานทางอุตสาหกรรม JIS G 3315:2017  

BS EN 10202:2001 หรือเทียบเคยีง 

โปรดดูเอกสารแนบ #8ก #8ข 

JIS G 3315:2017,  มอก1279-2538 

(เอกสารแนบ # 8ค) หรือเทียบเคยีง 
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หัวข้อ รายการ สินค้าที�ถูกพจิารณา สินค้าชนิดเดียวกัน 

2.1.4 ขั?นตอนและกระบวนการผลิต ใชก้ระบวนการเคลือบดว้ยกระแสไฟฟ้า 

ประกอบดว้ยขั?นตอนการผลิตหลกั" ขั?น-

ตอน คือ  การทาํความสะอาดแผน่เหลก็ 

(Cleaning & Pickling) การเคลือบ

โครเมียม (Chrome Plating) และ การ

เคลือบนํ?ามนั (Oiling) 

ใชก้ระบวนการเคลือบดว้ยกระแสไฟฟ้า  

ประกอบดว้ยขั?นตอนการผลิตหลกั " ขั?น-

ตอน คือการทาํความสะอาดแผน่เหลก็ 

(Cleaning & Pickling) การเคลือบ

โครเมียม (Chrome Plating) และ การ

เคลือบนํ?ามนั (Oiling) 

โปรดดูเอกสารแนบ #9 

2.1.5 ช่องทางการจดัจาํหน่าย ขายให้แก่ผูน้าํเขา้ในประเทศซึ�งอาจเป็น

โรงงานผลิตกระป๋องโดยตรงหรือผูจ้ดั

จาํหน่ายหรือตวัแทนการคา้ในประเทศ 

จาํหน่ายโดยตรงให้แก่ผูป้ระกอบการใน

ประเทศที�ผลิตกระป๋องอาหาร ภาชนะ 

และ/หรืออุปกรณ์โลหะอื�นๆ 

2.1.6 ผูใ้ชสิ้นคา้ขั?นสุดทา้ย ผูป้ระกอบการผลิตอาหารกระป๋อง 

เครื�องดื�ม สี สารเคมี สารทาํละลาย ฯลฯ 

ผูป้ระกอบการผลิตอาหารกระป๋อง 

เครื�องดื�ม สี สารเคมี สารทาํละลาย ฯลฯ 

2.1.7 มาตรการนาํเขา้ในประเทศ

ไทย 

ไม่ไดก้าํหนดให้เป็นสินคา้ที�อยูใ่น

มาตรการนาํเขา้ 

ไม่ไดก้าํหนดให้เป็นสินคา้ที�อยูใ่น

มาตรการนาํเขา้ 

2.1.8 ประเทศแหล่งกาํเนิด สาธารณรัฐประชาชนจีน เกาหลีใต ้และ

สหภาพยโุรป  

ประเทศไทย 

2.1.9 ประเทศผูส่้งออก สาธารณรัฐประชาชนจีน เกาหลีใต้
ไตห้วนัและสหภาพยโุรป 

- 

2.1.10 ขอ้เปรียบเทียบอื�น ๆ ในส่วน

ที�เหมือนกนัและในส่วนที�

แตกต่างกนั 

ไม่มีความแตกต่างกนั ไม่มีความแตกต่างกนั 

ส่วนที� � ข้อมูลเกี�ยวกับผู้ผลิตและ/หรือผู้ส่งออกและผู้นําเข้า  โดยใชข้อ้มูลล่าสุด 

3.1 ให้แจง้รายชื�อ ที�อยู ่หมายเลขโทรศพัท ์โทรสาร ของผู้ผลิต สินค้าที�ถูกพิจารณา 

สาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน 88 ราย ได้แก่ 

1. Baoshan Steel & Iron Co., Ltd.

Baosteel Administrative Center

No. 885 Fujin Road, Baoshan District,Shanghai, 201900 China

Tel: 86-212-664-7000 

Fax: 86-212-664-6999 

E-mail: ir@baosteel.com 

Website: www.baosteel.com 
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2. Shanghai Meishan Iron & Steel Co., Ltd.

Xinjian Zhonghuamenwai, Yuhuatai District,

Nanjing, Jiangsu 210039 China

Tel: 86-25-8636-3114 

Fax: 86-25-86701540 

E-mail: N/A 

Website: N/A 

3. Zhongshan Zhongyue Tinplate Industrial Co., Ltd.

(Guangnan Holding Limited)

25 Yanjiangdongyi Road, Zhongshan Torch Development Zone,

Zhongshan, Guangdong 528437 China

Tel: 86-760-8828-6666; 86-355-535-1998 

Fax: 86-760-8559-6567 

E-mail: zymkt@gdtp.com 

Website: https://zhongyue.en.china.cn  / www.gdtp.com/ 

4. Fujian Ton Yi Tinplate Co., Ltd.  (Subsidiary company of Ton yi Taiwan)

Nanbei No.2 Road Jiaomei Industrial General Developing District,

Longhai, Fujian 363107 China

Tel: 86-596-6766-266 

Fax: 86-596-6765-292 

E-mail: N/A 

Website: N/A 

5. Hebei Iron & Steel Group Hengshui Cold Rolling Steel Co., Ltd.

No. 29, West Yuhua West Road, Hengshui City,

Hebei Province, 053000 China

Tel: 86-318-2123-762 

Fax: 86-318-2127-224 

E-mail: N/A 

Website: www.hbisco.com 

6. China Shougang International Trade & Engineering Corporation

(Shougang Group Co., Ltd)

No.60 North Street, Xizhimen, Haidian district

Beijing, 100082, China

Tel:   86-108-2291-111

Fax:   86-108-2295-000
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E-mail: N/A 

Website: www.zs.com.cn 

7. Zhongyue Posco (Qinhuangdao) Tinplate industrial Co.,Ltd (ZY Posco):

No.3 Zhongyue Road, Economic & Technological Development Zone 

(East Part), Qinhuangdao, Hebei 066206, China. 

Tel:  86-335-535-1932 

Fax:  86-335-535-1993 

E-mail:   sales@zyposco.com 

Website: N/A 

8. Jiangyin Comat Metal Products Co.,Ltd

8 Huannan Road, Huashi, Jiangyin City,Jiangsu, 214421 China.

Tel: 86-510-8621-8301 

Fax: 86-510-8621-8999 

E-mail: info@jycomat.com 

Website: www.jycomat.com/ 

9. Wuhan Iron & Steel Co.,Ltd

19 F, WISCO Building B Block

No. 999 Youyi Avenue, Qingshan District,

Wuhan, Hubei Province 430083 China

Tel. 86-27-8621-9292 

Fax. 86-27-8689-1352 

E-mail: N/A 

Website: N/A 

10. Guangzhou Pacific Tinplate Co., Ltd

No. 102 Youyi Road, Guangzhou Economic and 

Technological Development Zone, Guangzhou,  

Guangdong, 510730 China 

Tel.  86-020-8222-0306 

Fax.  86-020-8221-3602 

E-mail:   N/A 

Website: http://www.patin.cn/en 

11. Fujian Sino-Japan Metal Corporation

No.16 Middle Luoxing Road, Mawei District,

Fuzhou, Fujian, 350015 China

Tel.   86-591-8368-8878

Fax.   86-591-8398-1168
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E-mail: N/A 

Website: N/A 

เกาหลีใต้ จํานวน  4  ราย ได้แก่ 

1. Dongbu Steel Co., Ltd.

123 Oryu-Dong, Kuro-Ku,

Seoul 152-100 South Korea

Tel: 82-2-2610-3531 

Fax: 82-2-2610-3535 

E-mail: N/A 

Website: www.dbstl.co.kr 

2. KG Dongbu Steel Co., Ltd.

7F, Seoulsquare Building, 416,

Hangang-daero, Jung-gu, Seoul Korea

Tel: 82-2-3450-8114 

Fax: 82-2-3450-8178 

E-mail: 908210@dongbu.com, army62@dongbu.com (Sales) 

Website: www.edongbusteel.com  

3. TCC Steel Co., Ltd.

Dongyang Tower, 543, Gukhoe-daero,

Yeongdeungpo-gu, Dangsan-dong 4 -ga,

Seoul 150-722, Seoul Korea

Tel: 82-2-2633-3311 

 Fax: 82-2-2676-7006 

 E-mail: overseas_marketing@tccsteel.com 

 Website: www.tccsteel.com/   

4. Shinhwa Silup Co., Ltd.

31, Beonyeong 2-ro Danwon-gu Ansan-si
Gyeonggi Ansan Gyeonggi 425835
Tel: 031-499-9922-9 
Fax: 031-499-9920 
E-mail: shinwatp@shinhwatp.co.kr 
Website : www.shinhwatp.co.kr  
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สหภาพยุโรป จํานวน 10 ราย ได้แก่ 

1. ThyssenKrupp Rasselstein GmbH

Koblenzer Straße 141, 56626 Andernach, Germany

Tel: +49 (0)2632 3097-0 

Fax: +49 (0)2632 3097-2903 

E-mail: -  

Website: https://www.thyssenkrupp-steel.com/ 

2. Arcelor Mittal

24-26 Boulevard d’Avranches,

L-1160 Luxembourg.

Tel: +352-4792-1 

Fax: +352-4792-2675 

E-mail:  N/A 

Website: https://corporate.arcelormittal.com 

3. Arcelor Mittal Liège

Quai du Halage 10, 4400 Flémalle, Belgium

Tel: +32-4236-3111 

Fax : N/A 

E-mail: contact.belgium@arcelormittal.com 

Website: https://flateurope.arcelormittal.com  

4. Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine Florange site

Avenue des Tilleuls 17, 57190 Florange, France

Tel: +33-382-51-5600 

Fax: +33-382-51-6411 

E-mail: isabelle.edler@arcelormittal.com 

Website: http://www.arcelormittalinfrance.com 

5. Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine Basse-Indre site

Route des Sables, Rd 107 Rond Point des Forges, BP 5, 44610 Indre, France

Tel: +33-240-38-1900 

Fax: +33-240-38-2725 

Website: http://www.arcelormittalinfrance.com 

6. Arcelor Mittal Asturias (Avilés)

Lugar Trasona 90, 33400 Avilés, Spain 

Tel:   +34-985-12-6000 

Fax :  N/A 
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E-mail:  comunicaespana@arcelormittal.com 

Website:  https://spain.arcelormittal.com  

7. Arcelor Mittal Italia (ex Ilva)

Via Appia km 648, 74100 Taranto, Italia 

Tel:  +39-099-481-1111 

Fax: N/A 

E-mail:  contact.amitalia@arcelormittal.com 

Website:  https://italia.arcelormittal.com  

8. Tata Steel Packaging

PO Box 10.000, 1970 CA Ijmuiden Netherlands 

Tel:  +31 (0) 251-49-9111 

Fax:  +31 (0) 251-47-0000 

E-mail:  feedback@tatasteeleurope.com  

https://www.tatasteeleurope.com/ 

9. Tata Steel Packaging

Walemstraat 38, 2570 Duffel, Belgium 

Tel:  +32-1574-5021 

Fax : N/A 

E-mail:  feedback@tatasteeleurope.com 

Website:     www.tatasteeleurope.com  

10. Liberty Liège-Dudelange

Rue de la Digue 22, B-4400 Flémalle, Belgium 

Tel:  +32-4236-1111 

Fax: N/A 

E-mail: liege-dudelange@libertysteelgroup.com 

Website:   http://www.libertyhousegroup.com   

สรุปจํานวนและรายชื�อผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าที�ถกูพจิารณาทั�งหมด ดังนี� 

ผู้ผลิต/ส่งออกสินค้าจากจีน  รวม 11 ราย 

ลําดับ รายชื�อผู้ผลิตและส่งออก 

1 Baoshan Steel & Iron Co., Ltd. 

2 Shanghai Meishan Iron & Steel Co., Ltd. 

3 Zhongshan Zhongyue Tinplate Industrial Co., Ltd. 
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ลําดับ รายชื�อผู้ผลิตและส่งออก 

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 

7 Zhongyue Posco (Qinhuangdao) Tinplate industrial Co.,Ltd (ZY Posco): 

8 Jiangyin Comat Metal Products Co.,Ltd 

9 Wuhan Iron & Steel Co.,Ltd 

10 Guangzhou Pacific Tinplate Co., Ltd 

11 Fujian Sino-Japan Metal Corporation 

ผู้ผลิต/ส่งออกสินค้าจากประเทศเกาหลีใต้ รวม 4 ราย 

ลําดับ รายชื�อผู้ผลิตและส่งออก 

1 Dongbu Steel Co., Ltd. 

2 KG Dongbu Steel Co., Ltd. 

3 TCC Steel Co., Ltd. 

4 Shinhwa Silup Co., Ltd. 

ผู้ผลิต/ส่งออกสินค้าจากสหภาพยุโรป รวม 10ราย 

ลําดับ รายชื�อผู้ผลิตและส่งออก 

1 ThyssenKrupp Rasselstein GmbH 

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 / Netherland 

9 Tata Steel Packaging / Belgium 

10 Liberty Liège-Dudelange / Belgium 
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3.2 ให้แจง้รายชื�อ ที�อยู ่หมายเลขโทรศพัท ์โทรสาร ของผู้ส่งออก สินค้าที�ถูกพิจารณา 
 ขอ้มูลเดียวกนักบัขอ้ ".� 

3.3 ให้แจง้รายชื�อ ที�อยู ่หมายเลขโทรศพัท ์โทรสาร ของผู้นําเข้า สินค้าที�ถูกพิจารณา ในประเทศ 
รายชื�อ ที�อยุแ่ละหมายเลขโทรศพัทข์องผูน้าํเขา้แยกตามรายประเทศสินคา้นาํเขา้  
โปรดดูเอกสารแนบทา้ยคาํขอหมายเลข 	
 

สรุปรายชื�อผูน้าํเขา้จากประเทศจีน เกาหลีใต ้ และสหภาพยโุรปมี �. ราย ดงันี?  

ลําดับ ชื�อผู้ประกอบการ ที�อยู่ โทรศัพท์ 

1 บจก.โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย ์ */+ ม." ต.บางกระเจา้ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร -)BBB 034-822833 

2 บจก.เอเซียนแปซิฟิคแคน "./-B ม.. ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร  -)BBB 034-423401 

3 บมจ.คราวน์ ฟู้ด แพค็เก็จจิ?ง (ประเทศ
ไทย) 

.I/� ม.. ซ.วดัสวนส้ม ถ.ปู่ เจา้สมิงพราย ต.สาํโรงใต ้ 
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ �B�"B 

02-3840037 

4 บจก.โอเรียนเตล็แคน �./�) ม.* ถ.เศรษฐกิจ� ตาํบลนาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร -)BBB 034-468727 

5 บจก. คราวน์ เบบ็ แคน แอนด ์โคลส
เชอร์ส (ประเทศไทย) 

)-/" สวนอุตสาหกรรมหนองแค ม.�) ต.โคกแย ้ 
อ.หนองแค จ.สระบุรี �.�"B 

02-5011505 

6 บจก.สุนทรเมทลั อินดสัทรี? ส์ .+"/� ถ.เอกชยั แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 
10150 

02-4150050 

7 บจก.พูนทรัพยแ์คน )I ม." ถ.พระรามที� � ต.บางกระเจา้ อ.เมืองสมุทรสาคร 
จ.สมุทรสาคร -)BBB 

034-822723-30 

8 บจก.ธ. พุทธรักษา IB/". สาธรธานี � ชั?น �* ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร�B*BB 

02-6366001-2 

9 บจก.แสตนดาร์ด แคน ��I,��I/I ม.�� ถ.เทพารักษ ์ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี 
จ.สมุทรปราการ �B*)B 

02-3122177 

10 บมจ.ฝาจีบ * ซ.รังสิต-นครนายก )+ ต.ประชาธิปัตย ์อ.ธญับุรี
จ.ปทุมธานี  ���"B  

02-5330450-5 

11 บจก.ดองบู ไทย สตีล "BB/��B ม.� ต.ตาสิทธิ�  อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ���)B 038-950494-9 

12 บจก.สวอนอินดสัทรี�ส์ (ประเทศไทย) �-� ม.�- ถ.บางนา-ตราด ต.บางเสาธง  
อ.กิ�งอาํเภอบางเสาธง จ.สมุทรปราการ �B*-B 

02-7053051-64 

13 บจก.เซา้ทอี์สตเ์อเซี�ยนแพคเกจจิ�ง
แอนดแ์คนนิ�ง 

��-/�- ปัญจธานีทาวเวอร์ ชั?น�� ถ.นนทรี(รัชดาภิเษก)  
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร  �B��B 

02-6811035 
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ลําดับ ชื�อผู้ประกอบการ ที�อยู่ โทรศัพท์ 

14 บจก.ทอ้ปอิสซี� I)* ม.�* ถ.เทพารักษ ์ต.บางเสาธง อ.กิ�งอาํเภอบางเสาธง 
จ.สมุทรปราการ  �B*-B 

02-3131352-3 

15 บจก.ธีรชยัสตีล เซ็นเตอร์ �I- ม.� ถ.สุขสวสัดิ�  ต.ในคลองบางปลากด 
อ.พระสมุทรเจดีย ์จ.สมุทรปราการ �B�IB 

ไม่มีขอ้มูล 

16 บจก.ธนเสริมอุตสาหกรรมฝาขวด ") ม.�* ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ �B*)B 02-3310942 

17 บจก.สินสยามเมท็ทอลเซ็นเตอร์ 
(1984) 

�"+ ถ.กรุงธนบุรี แขวงบางลาํภูล่าง เขตคลองสาน 
กรุงเทพมหานคร �B+BB 

02-8609191 

18 บจก.รอแยลแคนอินดสัทรีส์ +. ม." ถ.เลียบคลองแคราย ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน 
จ.สมุทรสาคร -)��B 

02-4158994-8 

19 บจก.ทศภทัร อินเตอร์เทรด I/�-� เค.ซี.เนเชอรัลซิตี?  ถ.กาญจนาภิเษก แขวงสะพานสูง 
เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร  �B�)B 

02-1389123 

20 บจก.ลวดเชื�อมไทยฮนัซ่า ".+/� ม.� ต.บางปใูหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ 
จ.สมุทรปราการ �B�.B 

02-3230022 

21 บจก.พารากอน แมชีนเนอรี� )-" ถ.บอนดส์ตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ����B 02-9602094 

22 บจก.ทีโอพี ฮาร์ดเฟซิ�ง I/�)* เค.ซี.เนเชอรัลซิตี?  ถ.กาญจนาภิเษก แขวงราษฎร์พฒันา 
เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร �B�)B 

ไม่มีขอ้มูล 

23 บจก.เวลดิ?งเวล ../� ม.* ถ.หนามแดง-บางพลี ต.บางแกว้ อ.บางพลี 
จ.สมุทรปราการ  �B*)B 

02-7102082 

24 บจก.จอยอสั พรอสเพอร์รัส (ประเทศ
ไทย) 

�/*I ซ.สุภาพงษ ์" แยก . ถ.ศรีนครินทร์  
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร �B�*B 

ไม่มีขอ้มูล 

25 บจก.ซีเอน็เอส เมทลั �BB/+ ม.) ต.บางรักนอ้ย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ��BBB ไม่มีขอ้มูล 

26 บจก.ทีเอน็ที เอก็ซเพรส เวิลดไ์วด ์
(ประเทศไทย) 

�-+. ไทยซมัมิท ทาวเวอร์ ถ.เพชรบุรีตดัใหม่  
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร �B"�B 

02-257655 

27 บจก.ยนิูเวอร์แซลแคน )* ม.+ ถ.พระประโทน-บา้นแพว้ ต.ตลาดจินดา 
อ.สามพราน จ.นครปฐม -"��B 

034-307991 

28 บจก.เฟดเดอรัล เอก็ซ์เพรส (ประเทศ
ไทย) 

"+*+/��-�" กรีนทาวเวอร์ ชั?น . ถ.พระราม )  
แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร �B��B 

02-97904444 
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".)ให้แจง้รายชื�อ ที�อยู ่หมายเลขโทรศพัท ์โทรสาร ของสมาคม กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ใช้ สินค้าที�ถูกพิจารณา ในประเทศ 

(1) สมาคมบรรจุภณัฑ์โลหะไทย (ผู้ใช้สินค้าโดยตรงของผู้ยื�นคําขอ) 

ที�อยู ่โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด ์อาคารชอ้ปปิ? งอาเขต ชั?น � "-� ถนนพระราม " 
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร �B��B 
หมายเลขโทรศพัท ์B�-.�"-B*".-)B 
หมายเลขโทรสาร B�-.�"-B*)� 
เวบ็ไซต ์  http://tmpa.or.th/  
อีเมล ์  thaimetalpackaging@gmail.com 

(2) สมาคมผู้ผลิตอาหารสําเร็จรูป (ผู้ใช้สินค้าของสมาคมบรรจุภณัฑ์โลหะไทย) 

ที�อยู ่�-B/��-�� ชั?น I อาคารโอเชี�ยนทาวเวอร์ � 
ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ คลองเตย กรุงเทพ �B��B 
หมายเลขโทรศพัท ์B�-�+�-�+.)-+ 
หมายเลขโทรสาร B�-�+�-�II+-- 
เวบ็ไซต ์  http://www.thaifood.org/ 
อีเมล ์  thaifood@thaifood.org 

(3) สมาคมผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สเปรย์ไทย (ผู้ใช้สินค้าโดยตรงของผู้ยื�นคาํขอ) 

ที�อยู ่�-� หมู่ �- ถนนบางนา-ตราด  
ตาํบลบางเสาธง อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ �B*)B 
หมายเลขโทรศพัท ์B".-)*.-+.B 
หมายเลขโทรสาร B".-)*.-+.) 
เวบ็ไซต ์  https://www.thaiaerosol.com 
อีเมล ์  info@thaiaerosol.com 

ส่วนที� 5  มูลค่าปกติ 

การทุ่มตลาด ได้แก่ การส่งสินค้าเข้ามาในประเทศไทย ในราคาส่งออกที�ตํ�ากว่ามลูค่าปกตขิองสินค้าชนิดเดียวกัน ในการหา
มูลค่าปกติ ก่อนอื�นให้พิจารณาว่าประเทศผูส่้งออกเป็นประเทศที�มีเศรษฐกิจที�ใชร้ะบบการตลาดหรือไม่  ถา้เป็นให้ตอบขอ้ 
).� ถึง )." ถา้ไม่เป็นใหข้า้มไปตอบขอ้ ).) 

4.1 ให้ระบุมูลค่าปกติของ สินค้าชนิดเดียวกัน  ที�จาํหน่ายในตลาดของประเทศผูส่้งออก โดยระบเุป็นราคา ณ ระดบั
การคา้ใด (เช่น ราคาขายส่ง ราคาขายปลีก เป็นตน้) และใหค้าํนวณหาราคา  ณ หนา้โรงงาน ทั?งนี?ใหแ้ยกระบุราคา
ตามขนาด แบบ หรือรุ่นของสินคา้ รวมทั?งเงื�อนไขของการจาํหน่ายในรูปของส่วนลดต่าง ๆ  ระยะเวลาที�ให้เครดิต 
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อตัราภาษีการคา้ที�ตอ้งชาํระ หรืออื�น ๆ  พร้อมทั?งแสดงหลกัฐานที�มาของราคาและเงื�อนไขการจาํหน่ายดงักล่าว 
เช่น ใบเสนอขาย ใบแจง้หนี?  ใบเสร็จรับเงิน รายการราคาสินคา้ ฯลฯ 

ประเทศผูส่้งออกทั?งหมดเป็นประเทศที�มีเศรษฐกิจที�ใชร้ะบบการตลาด สินคา้ชนิดเดียวกนัที�จาํหน่ายในตลาดของ
ประเทศผุส่้งออกเป็นสินคา้ที�ตอ้งขายในปริมาณมาก (Commodity Products) ลูกคา้เป้าหมายหลกัคือผูผ้ลิตกระป๋อง ภาชนะ
และ/หรืออุปกรณ์โละอื�นๆ ระดบัการขายสินคา้ที�ถูกพิจารณาหรือสินคา้ชนิดเดียวกนัที�จาํหน่ายในตลาดของประเทศผู ้
ส่งออกจึงน่าจะเป็นการขายส่งเป็นหลกั 

ผลการตรวจสอบมูลค่าปกติของสินคา้ชนิดเดียวกนัที�จาํหน่ายในประเทศผูส่้งออกสามารถสรุปเป็นรายประเทศได้
ดงันี?  

(ก) สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ผูยื้�นคาํขอไดค้าํนวณหามูลค่าปกติของสินคา้ที�ถูกพิจารณาจากประเทศจีนโดยใชข้อ้มูลจากเวบ็ไซตใ์นประเทศจีน 

mysteel (www.mysteel.net) ซึ� งมีการเผยแพร่ขอ้มูลสถานการณ์ทางตลาดและราคาเหล็กชนิดต่างๆภายในประเทศจีน โดย

ไดเ้ลือกขอ้มูลจากตลาดเซี�ยงไฮ ้ซึ� งเป็นที�ตั?งของโรงงานผูผ้ลิตรายใหญ่ของจีน ไดแ้ก่ Baosteel ขอ้มูลที�แสดงเป็นราคา ณ 

หน้าโรงงานรายวนั  ที�รวมภาษีมูลค่าเพิ�มและแสดงราคาต่อหน่วยเป็นสกุลเงินหยวนต่อตนั  โดยมีสินคา้ " รายการ  คือ 

สินคา้ที�มีความหนา  B.�" มิลลิเมตร ชนิดรีดเดี�ยว อบแบบแบช็ (Batch Annealing, BA)  � รายการ และสินคา้ที�มีความหนา  

B.�+ มิลลิเมตร ชนิดรีดซํ?า � รายการ ผูยื้�นคาํขอไดน้าํขอ้มูลสินคา้ของทั?ง 3 รายการ มาประกอบการพิจารณา 

จากการศึกษาขอ้มูลในช่วงเดือนมกราคม-สิงหาคม �*+� พบมูลค่าปกติ ณ หน้าโรงงานของเหล็กแผ่นเคลือบ

โครเมียมในประเทศจีน ทั?ง 3 รายการ  จากการหาราคาเฉลี�ยในแต่ละเดือน แล้วหักภาษีมูลค่าเพิ�ม 16% สําหรับเดือน 

มกราคม ถึง มีนาคม และ�"% สําหรับเดือนเมษายนถึงสิงหาคม ตามประกาศเปลี�ยนแปลงจากทางราชการของจีน (เอกสาร

แนบ #12) คาํนวณราคาขายเดือนมกราคม ถึงสิงหาคม  แปลงเป็นสกุลเงินบาทในแต่ละเดือนโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยนที�เป็น

อตัรากลางจากธนาคารแห่งประเทศไทย จากนั?นหาราคาเฉลี�ยของเดือนมกราคม-สิงหาคม �*+� 

สรุปว่ามูลค่าปกติ ณ ราคาหน้าโรงงานของเหล็กแผ่นเคลือบโครเมยีมในประเทศจีน มีราคาเฉลี�ย 28,483.96 บาทต่อตัน 

รายละเอียดเพิ�มเติมโปรดดูจากเอกสารแนบทา้ยคาํขอที�เกี�ยวขอ้ง ดงันี?  

 หมายเลข – ��ก  Worksheet แสดงการหามูลค่าปกติสินคา้ TFS จากจีน

 หมายเลข – ��ข  ขอ้มูลราคาสินคา้ TFS จากเวบ็ไซต ์Mysteel ของประเทศจีน

 หมายเลข - ��  เอกสารข่าวการปรับลด VAT ในประเทศจีน

 หมายเลข - �"  อตัราแลกเปลี�ยนอา้งอิงของธนาคารแห่งประเทศไทย
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(ข) เกาหลีใต้ 

ผูยื้�นคาํขอได้คาํนวณหามูลค่าปกติของสินค้าที�ถูกพิจารณาจากประเทศเกาหลีใต้ โดยสืบค้นจากเว็บไซต์ใน

ประเทศเกาหลีใต ้Korea Price Research Center (KPRC) ซึ�งเป็นหน่วยงานที�อยู่ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของกระทรวงการคลงั

และเศรษฐกิจ มีการเผยแพร่ขอ้มูลราคาสินคา้ประเภทต่างๆ พบว่าในเดือนสิงหาคม พ.ศ. �*+� มีการแสดงราคาขายสินคา้ที�

ไม่รวมภาษีของเหลก็แผน่เคลือบโครเมียมอยู ่. รายการซึ�งเป็นราคา ณ หนา้โรงงาน ผูยื้�นคาํขอไดน้าํสินคา้ทั?งหมด . รายการ

มาคาํนวนหามูลค่าปกติ ไดร้าคาเฉลี�ยอยู่ที� 8,KLM,34N วอนต่อตัน จากนั?นแปลงเป็นสกุลเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยนที�

เป็นอตัรากลางจากธนาคารแห่งประเทศไทยในเดือนสิงหาคม �*+� คือ B.B�** บาทต่อวอน 

สรุปว่ามูลค่าปกติ ณ ราคาหน้าโรงงานของเหล็กแผ่นเคลือบโครเมียมในประเทศเกาหลีใต้ มีราคาเฉลี�ยอยู่ที� 

54,45O.�L บาทต่อตัน

รายละเอียดเพิ�มเติมโปรดดูจากเอกสารแนบ ที�เกี�ยวขอ้ง ดงันี?  

 หมายเลข  #13  อตัราแลกเปลี�ยนอา้งอิงของธนาคารแห่งประเทศไทย

 หมายเลข #�)ก  Worksheet แสดงมูลค่าปกติสินคา้ TFS จากประเทศเกาหลีใต ้

 หมายเลข #�)ข  ขอ้มูลราคาสินคา้ TFS ที�คดัลอกมาจากเวบ็ไซต ์KRPC ของประเทศเกาหลีใต ้

(ค) สหภาพยุโรป 
ผูยื้�นคาํขอเลือกใชข้อ้มูลของประเทศฝรั�งเศสเพื�อเป็นตวัแทนราคาสินคา้ที�ถูกพิจารณาของสหภาพยุโรป โดยใช้

ขอ้มูลปริมาณและมูลค่าการขายเหล็กแผ่นเคลือบโครเมียมของประเทศฝรั�งเศสไปยงัประเทศในเครือสหภาพยุโรปช่วง

เดือนมกราคม ถึงเดือน กรกฎาคม �*+� ผา่นศูนยบ์ริการขอ้มูลของกรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชยซึ์� ง

ไดสื้บคน้จากฐานขอ้มุลของเวบ็ไซต ์Global Trade Atlas  (เอกสารแนบ #16)   

จากนั?นทาํการหาราคา ณ หน้าโรงงาน โดยนําเอาค่าใช้จ่ายต่างๆ ที�บริษทั SIDLEY ซึ� งเป็นบริษทักฏหมายใน

ประเทศสหรัฐอเมริกาที�มีความเชี�ยวชาญในการหาขอ้มูลเกี�ยวกบั Anti-Dumping (AD) เป็นผูจ้ดัหาขอ้มูลมาหักออก ไดแ้ก่ 

ขนส่งภายใน (Inland Freight) จากเมือง  Florange  อนัเป็นเมืองที�ตั?งโรงงาน ไปยงัเมืองท่าใกลที้�สุดคือเมือง Antwerp ของ

เบลเยี�ยม จาํนวน "".* ยูโร/ตนั ค่าประกนัภยั �..� ยูโร/ตนัจากบริษทั Leschaco ซึ� งเป็นขอ้มูลการส่งสินคา้จากประเทศ

ฝรั�งเศส และค่าโสหุ้ยในการขนส่ง จาํนวน +.I) ดอลลาร์สหรัฐ/ตนั เหลือผลลพัธ์เป็นราคา ณ หน้าโรงงานเพื�อการส่งออก  

แปลงเป็นเงินสกุลบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยนที�เป็นอตัรากลางของธนาคารแห่งประเทศไทย   

* รา ยล ะ เอียด บ ริก า รด้า นต่า งๆ ขอ งบ ริษั ท  SIDLEY ดูตา มเอ ก ส า รแ นบ  #1 5  ห รือ อ้ า ง อิ งตา ม  link 

(https://www.sidley.com/en/services/global-arbitration-trade-and-advocacy/antidumping-countervailing-duties-and-

trade-remedies)  
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สรุปว่ามูลค่าปกติ ณ ราคาหน้าโรงงานของเหล็กแผ่นเคลือบโครเมียมในประเทศฝรั�งเศส มีราคาเฉลี�ยอยู่ ที� 

30,634.45 บาทต่อตัน

รายละเอียดเพิ�มเติมโปรดดูจากเอกสารแนบที�เกี�ยวขอ้ง ดงันี?  

 หมายเลข #13  อตัราแลกเปลี�ยนอา้งอิงของธนาคารแห่งประเทศไทย

 หมายเลข #15 Sidley experience Anti-dumping Countervailing Duties and Trade Remedies

 หมายเลข #�+ ขอ้มูลที�ไดจ้าก กรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์

 Worksheet #16ก แสดงการหามูลค่าปกติของสินคา้ TFS จากประเทศฝรั�งเศส

 หมายเลข #21ค– Freight, Insurance and Costs (ฝรั�งเศส)

4.2 ในกรณีที� สินค้าชนิดเดียวกัน ไม่มีจาํหน่ายในตลาดประเทศผูส่้งออกหรือมีการจาํหน่ายแต่ราคาดงักล่าวไม่
น่าเชื�อถือ  ให้แสดงราคา สินค้าชนิดเดียวกัน ที�ส่งออกไปยงัประเทศที�สามอยา่งนอ้ย � ประเทศ  โดยให้ขอ้มูล
ราคาทาํนองเดียวกบัที�ระบุไวใ้นขอ้ ).� 

4.3 ในกรณีที�ไม่สามารถหาราคาตามขอ้ ).� และขอ้ ).� ได ้ ใหห้ามูลค่าปกติจากตน้ทุนการผลิตของ สินค้าชนิด
เดียวกัน ในประเทศแหล่งกาํเนิดหรือตน้ทุนการผลิตของ สินค้าชนิดเดียวกัน   
ของผูยื้�นคาํขอดงันี?  

4.3.1  มูลค่าปกติจากราคาที�คาํนวณจากตน้ทุนการผลิตในประเทศแหล่งกาํเนิด ให้ระบุตน้ทุนการผลิต สินค้า
ชนิดเดียวกัน ของผูผ้ลิตในประเทศแหล่งกาํเนิดสินคา้นั?น โดยแยกประเภทรายการของตน้ทุนการผลิต  
และอธิบายวิธีการคาํนวณตน้ทุนการผลิตแต่ละรายการ  โดยอาจจดัทาํเป็นขอ้มูลแนบทา้ยหากเนื?อที�ไม่
พอกรอก ขอ้มูลนี?ควรเป็นขอ้มูลในช่วงระยะเวลาเดียวกนักบัที�มีการทุ่มตลาด และให้รวมค่าใชจ้่ายที�
เหมาะสมในการจดัการ การขาย และค่าใชจ้่ายอื�น ๆรวมกาํไรที�เหมาะสม 

ตารางแสดงมูลค่าปกติจากราคาที�คาํนวณจากตน้ทนุการผลิตต่อหน่วย 
ในช่วง ............................................................ 

 รายการ จาํนวนเงิน % 

ก. ตน้ทุนการผลิตสินคา้  
 �. วตัถุดิบ 
 �. ค่าแรงงาน 
 ". ค่าโสหุ้ยการผลิต 

 รวม (� + � + ") 

ข. ค่าใชจ่้ายในการจดัการ การขาย และอื�นๆ 

ค. กาํไรสุทธิ 

  ราคาที�คาํนวณจากตน้ทุนการผลิตต่อหน่วย 
  (ก + ข + ค)    
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4.3.2  หากไม่มีขอ้มูลเกี�ยวกบัตน้ทุนของผูผ้ลิตหรือผูส่้งออกในต่างประเทศ ให้ระบขุอ้มูลเกี�ยวกบัตน้ทุนและปัจจยัผลิต
ในประเทศไทย แต่ตอ้งปรับตน้ทนุของไทยใหเ้ขา้กบัตน้ทนุประเมินของผูผ้ลิตในต่างประเทศในการคาํนวณ 
วตัถุดิบ ค่าแรง และตน้ทุนอื�น ๆ  พร้อมแสดงหลกัฐานสนบัสนุนขอ้มูลดงักล่าว (เช่น ตน้ทุนของผูยื้�นคาํขอ) 

รายการ จาํนวนเงิน % 
ก. ตน้ทุนการผลิตสินคา้ 
 �. วตัถุดิบ 
 �. ค่าแรงงาน 
 ". ค่าโสหุ้ยการผลิต 
 รวม (� + � + ") 

ข. ค่าใชจ้่ายในการจดัการ การขาย และอื�นๆ 
ค. กาํไรสุทธิ 
 ราคาที�คาํนวณจากตน้ทนุการผลิตต่อหน่วย 
 (ก + ข + ค)    

4.4 ในกรณีที�ระบบเศรษฐกิจของประเทศแหล่งกาํเนิดสินคา้ไม่ใชก้ลไกตลาด  การหามูลค่าปกติให้พิจารณาเทียบเคียง
จากราคาสินคา้ของประเทศที�สามที�มีระบบที�ใชก้ลไกตลาดและเหมาะสมกบัการเปรียบเทียบ โดยให้แสดงเหตผุล
ที�เลือกประเทศดงักล่าว ดงันี?   การหามูลค่าปกติ  โดย 

4.4.1  หาจากราคา สินค้าชนิดเดียวกันที�จาํหน่ายในประเทศที�สามให้ระบุขอ้มูลเช่นเดียวกนักบัการให้ขอ้มูลในขอ้ ).� 
หรือ 

4.4.2  ในกรณีที�ไม่มีขอ้มูลตามขอ้ ).).� ใหแ้สดงราคาตน้ทุนการผลิตสินคา้นั?นในประเทศที�สาม ให้ระบุขอ้มูล
เช่นเดียวกบัการกรอกขอ้มูลในขอ้ ).".� หรือ 

4.4.3  ในกรณีที�ไม่มีขอ้มูลตามขอ้).).�ให้แสดงตน้ทุนและปัจจยัการผลิตในประเทศไทยแทนโดยให้ขอ้มูลเช่นเดียวกบั
การให้ขอ้มูลในขอ้ ).".� 

ส่วนที�  4   ราคาส่งออก  (Expor t Pr ice) 

5.1 ให้แสดงราคาส่งออก สินค้าที�ถูกพิจารณา ซึ� งเป็นราคาที�จาํหน่ายให้ผูซื้?ออิสระทอดแรกในประเทศไทย โดยปกติ
คือราคาที�ผูส่้งออกจาํหน่ายให้ผูน้าํเขา้  แลว้หกัภาษีที�มีการชาํระ    (เช่น ภาษีมูลค่าเพิ�ม ภาษีนาํเขา้) กาํไร (เช่น 
กาํไรขายส่ง กาํไรขายปลีก กาํไรของผูน้าํเขา้)      ค่านายหน้า ค่าขนส่ง (เช่น ค่าขนส่งไปยงัคลงัสินคา้  ค่าขนส่ง
ทางเรือระหว่างประเทศ)    ค่าใชจ้่ายอื�น ๆ ณ ระดบัที�มีการซื?อขาย (เช่น ค่าใชจ้่ายทางศุลกากร ค่าท่าเรือ ค่าเช่า
โกดงั)      เพื�อคาํนวณกลบัไปหาราคาส่งออก ณ หน้าโรงงานของ สินค้าที�ถูกพิจารณา โดยแยกระบุ      ราคาตาม
ขนาด แบบ หรือรุ่นของสินคา้ พร้อมทั?งแสดงหลกัฐานที�มาของขอ้มูลดงักล่าวดว้ย 
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(ก)  สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ผูยื้�นคาํขอ ได้ตรวจสอบราคาส่งออกของเหล็กแผ่นเคลือบโครเมียมของประเทศจีนโดยอ้างอิงข้อมูลจาก 

กรมศุลกากรไทย ไดน้าํขอ้มูลสถิตินาํเขา้เหล็กเคลือบโครเมียมภายใตพิ้กดั H.S.7210 5000.021 ซึ� งเป็นสินคา้ที�มีความหนา  

น้อยกว่า 0.50 มิลลิเมตร ชนิดรีดเดี�ยว อบแบบแบล็ช (Batch Annealing, BA)  และพิกดั 7210.5000.026 ซึ� งเป็นสินคา้ที�มี

ความหนาน้อยกว่า 0.17 มิลลิเมตร ชนิดรีดซํ? า ซึ� งตรงกนักบัขนาดของเหล็กที�ใชใ้นการหามูลค่าปกติ (ขอ้มูลส่วนที� )) มา

พิจารณา  

จากการรวบรวมข้อมูล ราคาเฉลี�ย CIF ตั?งแต่ เดือนมกราคม ถึง สิงหาคม 2562 พบว่ามีการนําเข้าสินค้าพิกดั 

7210.5000.021 และ พิกดั 7210.5000.026 ในเดือน มกราคม พฤษภาคม และ กรกฎาคม ตามแสดงในเอกสารแนบ #17ข หกั

ค่าขนส่งภายในประเทศ (Inland freight) รวม VAT 9%  จาํนวน 117 หยวนต่อตนั  เป็นค่าขนส่งจากเมืองอูซีไปยงั เซี�ยงไฮ ้ที�

มีผลระหว่าง 21 กุมภาพนัธ์ ถึง 31 ธันวาคม 2562 ขอ้มูลดงักล่าว ผูยื้�นคาํขอไดใ้ห้ บริษทั Sumitomo Corporation Global 

Metals Co., Ltd (SCGM) ซึ�งเป็นบริษทัในเครือเดียวกนั เป็นผูจ้ดัหามา รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ #18 หนา้  1/6 – 

5/6 เมื�อหกั VAT 9% ออก จะเหลือเป็นค่าขนส่งภายในประเทศ (Inland freight) ที�ไม่รวม VAT 9% 107.34 หยวนต่อตนั 

จากนั?น หักค่าขนส่งจากท่าเรือเซี�ยงไฮป้ระเทศจีน มายงัท่าเรือกรุงเทพ (Ocean freight) 65 ดอลลาร์สหรัฐต่อตนั 

รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ #18 หน้า 6/6 ซึ� งเป็นใบเสนอราคา (OFFER MEMO) จากบริษทัรับส่งสินคา้ Toko 

Kaiun Kaisha LTD. (TOKO LINE) ลงวนัที� 2 ตุลาคม 2562 เนื�องจาก ทาง TOKO LINE ไม่สามารถออกใบเสนอ

ราคาค่าขนส่งยอ้นหลงัในช่วงเวลา . เดือนแรกของปี �*+�ได ้ผูยื้�นคาํขอจึงจาํเป็นตอ้งใชอ้ตัราค่าระวางที�บริษทั TOKO 

LINE เสนอมาในเดือน ตุลาคม �*+� ซึ�งเป็นช่วงใกลเ้คียงกบัเดือนที�ผูยื้�นขอใชข้อ้มูลการนาํเขา้มาพิจารณามากที�สุด 

จากนั?นคาํนวณราคาขายเป็นสกุลเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยนที�เป็นอตัรากลางจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

สรุปว่าราคาส่งออกของเหล็กแผ่นเคลือบโครเมียมจากประเทศจีน มีราคาเฉลี�ยอยู่ที� 25,672.76 บาทต่อตัน 

โดยราคานี?ยงัไม่ไดมี้การหักค่าประกนัภยัสินคา้เนื�องจากไม่มีขอ้มูลระบุอยู่ในเอกสารการขนส่งที�ชดัเจน หากหกั

ค่าประกนัภยัสินคา้ดงักล่าวออกไป ราคาส่งออกของเหล็กแผ่นเคลือบโครเมียมจากประเทศจีน จะมีราคาตํ�ากว่า 25,672.76  

บาทต่อตนัที�แสดงไวข้า้งตน้อีก   

รายละเอียดเพิ�มเติมโปรดดูจากเอกสารแนบ ที�เกี�ยวขอ้ง ดงันี?  

 หมายเลข #13  อตัราแลกเปลี�ยนอา้งอิงของธนาคารแห่งประเทศไทยระหว่างเงินบาทกบัเงินสกุลอื�นๆ

 หมายเลข #�-ก  Worksheet แสดงการหาราคาส่งออกสินคา้ TFS จากประเทศจีน
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 หมายเลข #�-ข ที�มาราคาส่งออก CIF สินคา้ TFS จากประเทศจีน

 หมายเลข #�. แสดงค่าขนส่งสินคา้ในและนอกประเทศจีน

(ข) เกาหลีใต้ 

ผูยื้�นคาํขอ ไดต้รวจสอบราคาส่งออกของเหล็กแผ่นเคลือบโครเมียมของประเทศเกาหลีใตจ้ากเวบ็ไซต์ของกรม

ศุลกากรไทย พบว่า มีการแสดงราคาเป็น CIF แยกตามพิกดัต่างๆ  เพื�อให้สอดคลอ้งกบัมูลค่าปกติของเหล็กแผ่นเคลือบ

โครเมียมในประเทศเกาหลีที�ไม่ระบุคุณลักษณะรีดเดี�ยว และรีดซํ? า จึงใช้ราคาจากเว็บไซต์ของกรมศุลกากรในพิกัด 

H.S.7210 5000 โดยเลือกเฉพาะรหัสสถิติของเหล็กที�มีความหนาน้อยกว่า B.* มม.มาพิจารณาเท่านั?น  พบว่า ราคาส่งออก 

CIF เฉลี�ยเดือน สิงหาคม 2562 อยูที่� 30,121.86 บาทต่อตนั หกัค่าขนส่งภายในประเทศเกาหลี (Inland freight) โดยรถบรรทุก

จาก Incheon ซึ� งเป็นที�ตั?งโรงงานของ Dongbu Steel (ผูส่้งออกเหล็กแผ่นเคลือบโครเมียมมายงัประเทศไทย) มาที�ท่าเรือ 

Masan ราคา  28,000 วอนต่อตนั  หักค่าขนส่งจากประเทศเกาหลีมายงัประเทศไทย (Ocean freight) จากท่าเรือ Masan มา

ท่าเรือแหลมฉบงั 50.7 ดอลลาร์สหรัฐ (รวมค่าท่าและค่า Stevedoring) รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ #20 ซึ� งเป็นใบ

เสนอราคา (quotation) จาก Shine Logistics Co., Ltd ลงวนัที� 11 กนัยายน 2562 ผูยื้�นคาํขอไดแ้จง้ขอขอ้มูลไป แต่ทาง 

Shine Logistics co.,Ltd ไม่สามารถออกใบเสนอราคาค่าขนส่งยอ้นหลงัในช่วงเวลา . เดือนแรกของปี �*+�ได ้ผูยื้�นคาํ

ขอจึงจาํเป็นตอ้งใชอ้ตัราค่าระวางที�บริษทั Shine Logistics   เสนอมาในเดือน กนัยายน �*+� ซึ�งเป็นช่วงใกลเ้คียงกบัเดือน

สิงหาคม ที�ผูยื้�นขอใชข้อ้มูลการนาํเขา้มาพิจารณา 

จากนั?นคาํนวณราคาขายเทียบเท่าสกุลเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยนที�เป็นอตัรากลาง ธนาคารแห่งประเทศไทย 

สรุปว่าราคาส่งออกของเหล็กแผ่นเคลือบโครเมียมจากประเทศเกาหลี มีราคาเฉลี�ยอยู่ที� 27,847.84 บาทต่อตัน 

โดยราคานี?ยงัไม่ไดมี้การหักค่าประกนัภยัสินคา้เนื�องจากยงัไม่สามารถหาหลกัฐานได ้หากหกัค่าประกนัภยัสินคา้

ราคาส่งออกของเหลก็แผน่เคลือบโครเมียมจากประเทศเกาหลีมายงัประเทศไทย จะมีราคาตํ�ากว่านี? อีก   

รายละเอียดเพิ�มเติมโปรดดูจากเอกสารแนบที�เกี�ยวขอ้ง ดงันี?  

 หมายเลข #13  อตัราแลกเปลี�ยนอา้งอิงของธนาคารแห่งประเทศไทย

 หมายเลข #�Iก – Worksheet แสดงการหาราคาส่งออกสินคา้ TFS จากประเทศเกาหลีใต ้

 หมายเลข #�Iข – ที�มาราคาส่งออก CIF สินคา้ TFS จากประเทศเกาหลีใต ้(ขอ้มูลกรมศุลกากร)

 หมายเลข #�B – แสดงค่าระวางของสินคา้ที�ขนส่งภายในและนอกประเทศเกาหลี
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(ค) สหภาพยุโรป 
ผูยื้�นคาํขอไดต้รวจสอบราคาส่งออกของเหล็กแผน่เคลือบโครเมียมของประเทศฝรั�งเศส จากเวบ็ไซตก์รมศุลกากร

ไทย พบว่า มีการแสดงราคาเป็น CIF แยกตามพิกัดต่างๆ  ดังนั?นเพื�อให้สอดคล้องกับมูลค่าปกติเฉลี�ยเดือนมกราคม – 

กรกฎาคม 2562 ที�อา้งอิงจากรายงานของ SIDLEY จึงไดน้าํขอ้มูลนาํเขา้ในพิกดั H.S.7210 5000 เดือนมกราคม – กรกฎาคม 

2562 มาพิจารณา จากการตรวจสอบขอ้มูลจากเว็บไซต์กรมศุลกากรไทย พบว่า มีการนําเข้าในเดือนมกราคม ถึงเดือน

มีนาคม ส่วนเดือนเมษายน ถึงกรกฎาคม 2562 ไม่มีการนาํเขา้จากฝรั�งเศส ผูยื้�นขอจึงใชข้อ้มูลช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือน

มีนาคม 2562 มาพิจารณาหาราคาส่งออก CIF อยูที่� 28,058.89 บาท/ตนั  

จากนั?นนาํเอาค่าขนส่งภายในและระหว่างประเทศที�บริษทั SIDLEY เป็นผูจ้ดัหาขอ้มูลมาหกัออก* ไดแ้ก่ ค่าขนส่ง

ภายใน (Inland Freight) จากเมือง  Florange  อนัเป็นเมืองที�ตั?งโรงงานไปยงัเมืองท่าใกลที้�สุดคือเมือง Antwerp ของเบลเยี�ยม 

จาํนวน "".* ยูโร/ตนั ค่าขนส่งทางเรือจากAntwerp เบลเยี�ยมมายงัประเทศไทย(Ocean Freight) จาํนวน �I.-* ดอลลาร์

สหรัฐ/ตนั ค่าประกนัภยั �..� ยโูร/ตนั และค่าโสหุ้ยในการขนส่ง จาํนวน +.I) ดอลลาร์สหรัฐ/ตนั  เหลือผลลพัธ์เป็นราคา ณ 

หนา้โรงงานเพื�อการส่งออก แปลงเป็นเงินสกุลบาทโดยใชค้่าเฉลี�ยอตัราแลกเปลี�ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย   

สรุปว่าราคาส่งออกของเหล็กแผ่นเคลือบโครเมียมจากประเทศฝรั�งเศส มีราคาเฉลี�ยอยู่ที� 25,631.41 บาทต่อตัน 

รายละเอียดเพิ1มเติมโ ปรดดูจากเอกสารแนบทา้ยคาํขอที1เกี1ยวขอ้ง ดงันี�  

 หมายเลข #13  อตัราแลกเปลี�ยนอา้งอิงของธนาคารแห่งประเทศไทย

 หมายเลข #�1ก – Worksheet แสดงการคาํนวณราคาส่งออก TFS จากประเทศฝรั�งเศส

 หมายเลข #�1ข – แสดงที�มาราคาส่งออก CIF TFS จากประเทศฝรั�งเศส

 หมายเลข #21ค– Freight, Insurance and Costs (ฝรั�งเศส)

5.2 ในกรณีที�ไม่สามารถหาราคาส่งออกตามขอ้ *.� หรือในกรณีที�มีเหตุอนัควรเชื�อว่าผูส่้งออกและผูน้าํเขา้มีความ
เกี�ยวขอ้งกนัหรือมีการชดเชยประโยชน์ระหว่างกนั หรือมีเหตุอื�นใดที�ทาํให้      ราคาส่งออกดงักล่าวไม่น่าเชื�อถือ  
ก็ให้แสดงเหตุผลพร้อมทั?งคาํนวณราคาส่งออกที�ควร      จาํหน่ายให้ผูซื้?ออิสระทอดแรกในประเทศไทยขึ?น โดย
หกัภาษีที�มีการชาํระ (เช่น ภาษีมูลค่าเพิ�ม  ภาษีนาํเขา้) กาํไร (เช่น กาํไรขายส่ง กาํไรขายปลีก กาํไรของผูน้าํเขา้) ค่า
นายหนา้ ค่าขนส่ง  (เช่น ค่าขนส่งไปยงัคลงัสินคา้  ค่าขนส่งทางเรือระหว่างประเทศ) ค่าใชจ้่ายอื�น ๆ ณ ระดบัที�มี
การซื?อขาย (เช่น ค่าใชจ้่ายทางศุลกากร ค่าท่าเรือ ค่าเช่าโกดงั) เพื�อคาํนวณกลบัไปหาราคาส่งออก ณ หนา้โรงงาน
ของ สินค้าที�ถูกพิจารณา  
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ส่วนที�  M ส่วนเหลื�อมการทุ่มตลาด 

จากขอ้มูลส่วนที� ) และ * ใหเ้ปรียบเทียบมูลค่าปกติและราคาส่งออกที�ระดบัการคา้เดียวกนั  ซึ�งโดยปกติใหเ้ปรียบเทียบราคา 
ณ หนา้โรงงาน เวน้แต่ในกรณีที�มูลค่าปกติและราคาส่งออกไม่ไดอ้ยูใ่นระดบัการคา้เดียวกนั  ก็ใหป้รับลดองคป์ระกอบต่างๆ 
ที�แตกต่างกนั อนัมีผลกระทบต่อการเปรียบเทียบราคาส่งออก เช่น เงื�อนไขในการซื?อขาย ภาษี ปริมาณ ลกัษณะทางกายภาพ
ของสินคา้ เป็นตน้  เพื�อให้อยูใ่นระดบัการคา้เดียวกนั 

ในการคาํนวณหาส่วนเหลื�อมการทุ่มตลาด ผูยื้�นคาํขอไดน้าํขอ้มูลจากส่วนที� ) และ * มาเปรียบเทียบที�ระดบัการคา้เดียวกนั
โดยเปรียบเทียบราคาหนา้โรงงานเป็นหลกั  

จากการเปรียบเทียบดงัที�กล่าวมาขา้งตน้ สามารถสรุปส่วนเหลื�อมการทุ่มตลาดของแต่ละประเทศไดด้งัต่อไปนี?  

รายการ จีน เกาหลีใต้ ฝรั�งเศส 
(ตวัแทนสหภาพยุโรป) 

(�) มูลค่าปกติ 28,483.96 45,549.38 30,634.45 

(�) ราคาส่งออก 25,672.76 27,847.85 25,631.41 

(") ส่วนเหลื�อมการทุ่มตลาด 2,811.20 17,701.53 5,003.04 

()) ราคาส่งออกซี.ไอ.เอฟ. 28,211.30 30,121.86 28,058.88 

(*) อตัราการทุ่มตลาด 9.96% 58.77% 17.83% 

(บาท/เมตริคตนั) 

หมายเหตุ - ส่วนเหลื�อมการทุ่มตลาด เท่ากบั (�) - (�) 
- อตัราการทุ่มตลาด เท่ากบั (") / ()) *�BB% 
- แสดงที�มาของราคาใน ()) 

ที�มาของราคาใน ()) (ราคาส่งออก CIF) 

 รายละเอียดที�มาของราคาส่งออกซี.ไอ.เอฟสําหรับประเทศจีน เกาหลี และ ฝรั�งเศส (ตวัแทนสหภาพยุโรป) มาจาก

website กรมศุลกากร (www.customs.go.th) ตามเอกสารแนบ #17ข, #19ข และ #21ข ตามลาํดบั

 ขอ้มูลเกี�ยวกบัค่าขนส่ง ค่าประกนัภยัและค่าโสหุ้ยต่างๆที�เกี�ยวขอ้ง ดูไดจ้ากเอกสารแนบ  # 18, 20, และ �1ค

Worksheet การคาํนวณอตัราการทุ่มตลาด แสดงในเอกสารแนบทา้ยคาํขอ #22 

ส่วนที� K การอุดหนุน 

(ไม่ใช)้ 
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ส่วนท่ี 8  กำรประเมินควำมเสียหำยของอุตสำหกรรมภำยใน 

ผูย้ืน่ค  าขอตอ้งใหข้อ้มูลและหลกัฐานเพียงพอท่ีจะแสดงใหเ้ห็นวา่ไดเ้กิดความเสียหาย 
อยา่งส าคญัแก่อุตสาหกรรมภายใน  หรือความเสียหายอยา่งส าคญัท่ีอาจจะเกิดข้ึนแก่อุตสาหกรรม
ภายใน  หรืออุปสรรคล่าชา้อยา่งส าคญัต่อการก่อตั้งหรือพฒันาอุตสาหกรรมภายในท่ีผลิต สินค้า
ชนิดเดยีวกัน  

8.1 ปริมาณและมูลค่าการน าเขา้ สินค้าท่ีถูกพิจารณา และ สินค้าชนิดเดียวกัน  จากประเทศท่ีถูก 
 กล่าวหาและประเทศส่งออกส าคญัอ่ืน ๆ ตามล าดบั โดยใชข้อ้มลูปัจจุบนัและขอ้มูลยอ้นหลงั 
 3 ปี แยกรายไตรมาส 

เมตริกตนั/บาท) 
2559 2560 2561 

ปริมาณ (ตนั) มูลค่า (บาท) ปริมาณ (ตนั) มูลค่า (บาท) ปริมาณ (ตนั) มูลค่า (บาท) 

 จีน 45,175.91 1,128,192,685.00 29,698.08 750,177,547.00 29,870.60 887,154,891.00 

  เกาหลีใต ้ 18,086.32 435,906,901.00 23,327.79 668,961,360.00 32,189.69 1,011,543,812.00 

 สหภาพยโุรป 8,055.94 215,690,324.00 3,754.64 112,641,088.00 2,635.57 94,280,789.00 

รวมประเทศที่ถูกพิจำรณำ 71,318.17 1,779,789,910.00 56,780.51 1,531,779,995.00 64,695.86 1,992,979,492.00 

ประเทศอื่นๆ 

ไตห้วนั 10,179.36 263,425,197.00 11,120.03 330,925,433.00 13,103.55 391,248,727.00 

สหราชอาณาจกัร 4.44 212,813.00 

บราซิล 51.88 1,028,006.00 

ฮ่องกง 122.63 3,570,243.00 

ญี่ปุ่ น 11,163.38 256,081,893.00 17,100.75 475,005,483.00 22,204.73 665,694,479.00 

สิงคโปร์ 8,499.49 234,733,838.00 2,904.73 78,354,694.00 4,965.90 140,674,776.00 

สหรัฐอเมริกา 0.00 21,627.00 

รวมประเทศอื่นๆ 29,842.23 754,240,928.00 31,181.83 885,548,056.00 40,396.80 1,201,188,225.00 

รวมทั้งหมด 101,160.40 2,534,030,838.00 87,962.34 2,417,328,051.00 105,092.66 3,194,167,717.00 
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2561 (ม.ค.-ก.ย.) 2562 (ม.ค.-ก.ย.) 

ปริมาณ (ตนั) มูลค่า (บาท) ปริมาณ (ตนั) มูลค่า (บาท) 

 จีน 28,679.33 850,449,629.00 41,706.89 1,160,111,553.00 

 เกาหลใีต ้ 21,532.03 671,576,549.00 47,089.79 1,448,921,535.00 

 สหภาพยโุรป 2,034.52 73,460,115.00 7,677.95 223,609,084.00 

รวมประเทศที่ถูกพิจำรณำ 52,245.88 1,595,486,293.00 96,474.63 2,832,642,172.00 

ประเทศอื่นๆ 

ไตห้วนั 9,801.53 292,610,402.00 14,481.54 418,385,983.00 

ฮ่องกง 26.97 743,792.00 

ญี่ปุ่ น 17,601.20 520,127,985.00 18,236.29 546,563,655.00 

สิงคโปร์ 4,965.90 140,674,776.00 

ฟิลิปปินส์ 413.19 10,066,423.00 

เวียดนาม 2,496.76 73,030,956.00 

รวมประเทศอื่นๆ 32,368.63 953,413,163.00 35,654.75 1,048,790,809.00 

รวมทั้งหมด 84,614.51 2,548,899,456.00 132,129.38 3,881,432,981.00 

ท่ีมา ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลดักระทรวงพาณิชย ์โดยความ
ร่วมมือ จากกรมศุลกากร 

หมายเหตุ: ในปัจจุบันสหภาพยุโรปมีประเทศสมาชิก 27 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรีย เบลเยียม 
บลัแกเรีย ไซปรัส สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมนี กรีซ ฮงัการี 
ไอร์แลนด์ อิตาลี ลตัเวีย ลิทวัเนีย ลกัเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกส โรมาเนีย 
สโลวาเกีย สโลวีเนีย สเปน สวีเดน และโครเอเชีย 
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                           ฉบับเปิดเผย 
อธิบายและแสดงให้ เห็นว่าปริมาณและมูลค่าการน าเข้ า สินค้ าที่ถูกพิจารณา เพิ่มข้นึอย่างไร 

     จากขอ้มูลในตารางท่ี 8.1 จะเห็นไดว้่าปริมาณและมูลค่าการน าเขา้สินคา้ท่ีถูกพิจารณาเพิ่มข้ึน 
โดยแยกเป็นรายประเทศดงัน้ี 

• สาธารณรัฐประชาชนจีน
ถึงแมว้่าปริมาณการน าเขา้สินคา้ดงักล่าวจากสาธารณรัฐประชาชนจีนลดลงจาก 45,175.91
ตนั ในปี 2559 เป็น 29,698.08 ตนั ในปี 2560 แต่ไดป้รับสูงข้ึนในปี 2561 เป็น 29,870.60
ตนั และเม่ือเปรียบเทียบปริมาณการน าเขา้ในช่วงปี 2561 (ม.ค. – ก.ย.) และ ปี 2562 (ม.ค. –
ก.ย.) จะพบว่าปริมาณการน าเขา้สินคา้ท่ีถูกพิจารณาก็เพิ่มข้ึนเช่นกนัคือจาก 28,679.33 ตนั
เป็น 41,706.89 ตนั จึงถือว่าเพิ่มข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัปริมาณการผลิตของอุตสาหกรรม
ภายในท่ีลดลงอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2559

รายการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ปี 2561 
(01-09) 

ปี 2562 
 (01-09) 

ปริมาณน าเขา้จากจีน 45,175.91 29,698.08 29,870.60 28,679.33 41,706.89 

ถึงแม้ว่ ามูลค่าการน า เข้า สินค้าดังกล่าวจากสาธารณรัฐประชาชนจีนลดลงจาก 
1,128,192,685 บาท ในปี 2559 เป็น 750,177,547 บาท ในปี 2560 แต่ได้ปรับสูงข้ึนในปี 
2561 เป็น 887,154,891 บาท กล่าวคือเพิ่มข้ึนร้อยละ 18.26 เม่ือเทียบกบัปี 2560 ซ่ึงถือว่า
เพิ่มข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัมูลค่าการขายของอุตสาหกรรมภายในท่ีเพิ่มข้ึนแค่ร้อยละ 4.4 
และเม่ือเปรียบเทียบมูลค่าการน าเขา้ในช่วงปี 2561 (ม.ค. – ก.ย.) และ ปี 2562 (ม.ค. – ก.ย.) 
จะพบวา่มูลค่าการน าเขา้สินคา้ท่ีถูกพิจารณาก็เพิ่มข้ึนเช่นกนัคือจาก 850,449,629 บาท เป็น 
1,160,111,553 บาท จึงถือว่าเพิ่มข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัมูลค่าของอุตสาหกรรมภายในท่ี
ลดลงถึงร้อยละ 19.61 จากช่วงเดียวกนั 

• สาธารณรัฐเกาหลี
ปริมาณการน าเข้าสินค้าดังกล่าวจากสาธารณรัฐเกาหลีเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง กล่าวคือ
เพิ่มข้ึนจาก 18,086.32 ตนั ในปี 2559 เป็น 23,327.79 ตนั และ 32,189.69 ตนั ในปี 2560
และ 2561 ตามล าดบั และเม่ือเปรียบเทียบปริมาณการน าเขา้ในช่วงปี 2561 (ม.ค. – ก.ย.)
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และ ปี 2562 (ม.ค. – ก.ย.) พบว่าปริมาณการน าเขา้สินคา้ท่ีถูกพิจารณาก็เพิ่มข้ึนเช่นกนัคือ
จาก 21,532.03 ตนั เป็น 47,089.79 ตนั 

ปริมาณน าเขา้ (ตนั) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ปี 2561 
(01-09) 

ปี 2562 
(01-09) 

เกาหลี 18,086.32 23,327.79 32,189.69 21,532.03 47,089.79 

มูลค่าการน าเขา้สินคา้ดงักล่าวจากสาธารณรัฐเกาหลีเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง กล่าวคือ เพิ่มข้ึน
จาก 435,906,901 บาท ในปี 2559 เป็น 668,961,360 บาท และ 1,011,543,812 บาท ในปี 
2560 และ 2561 ตามล าดบั และเม่ือเปรียบเทียบมูลคา่การน าเขา้ในช่วงปี 2561 (ม.ค. – ก.ย.) 
และ ปี 2562 (ม.ค. – ก.ย.) พบวา่มูลค่าการน าเขา้สินคา้ท่ีถูกพิจารณาก็เพิ่มข้ึนเช่นกนัคือจาก 
671,546,549 บาท เป็น 1,448,921,535 บาท 

มูลค่าน าเขา้ (บาท) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ปี 2561 
(01-09) 

ปี 2562 
(01-09) 

เกาหลี 435,906,901 668,961,360 1,011,543,812 671,546,549 1,448,921,535 

• สหภาพยโุรป
ถึงแมว้่าปริมาณการน าเขา้สินคา้ดงักล่าวจากสหภาพยุโรปลดลงจาก 8,055.94 ตนั ในปี
2559 เป็น 3,754.64 ตัน และ 2,635.57 ตัน ในปี 2560 และ 2561 ตามล าดับ แต่ เ ม่ือ
เปรียบเทียบปริมาณการน าเขา้ในช่วงปี 2561 (ม.ค. – ก.ย.) และ ปี 2562 (ม.ค. – ก.ย.) จะ
พบว่าปริมาณการน าเขา้สินคา้ท่ีถูกพิจารณาเพิ่มข้ึนจาก 2,034.52 ตนั เป็น 7,677.95 ตนั จึง
ถือว่าเพิ่มข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับปริมาณการผลิตของอุตสาหกรรมภายในท่ีลดลงอย่าง
ต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2559

รายการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ปี 2561 
 (01-09) 

ปี 2562 
(01-09) 

ปริมาณน าเขา้จากอีย ู 8,055.94 3,754.64 2,635.57 2,034.52 7,677.95 
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ถึงแมว้่ามูลค่าการน าเขา้สินคา้ดงักล่าวจากสหภาพยุโรปลดลงจาก 215,690,324 บาท ในปี 
2559 เป็น 112,641,088 บาท และ 94,280,789 บาท ในปี 2560 และ 2561 ตามล าดบั แต่เม่ือ
เปรียบเทียบมูลค่าการน าเขา้ในช่วงปี 2561 (ม.ค. – ก.ย.) และ ปี 2562 (ม.ค. – ก.ย.) จะ
พบว่ามูลค่าการน าเขา้สินคา้ท่ีถูกพิจารณาเพิ่มข้ึนจาก 73,460,115 บาท เป็น 223,609,084 
บาท กล่าวคือเพิ่มข้ึน 204.40% จึงถือว่าเพิ่มข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัมูลค่าของอุตสาหกรรม
ภายในท่ีลดลงถึงร้อยละ 19.61 จากช่วงเดียวกนั 

• รวม 3 ประเทศท่ีถูกพิจารณา
ถึงแม้ว่าปริมาณการน าเข้าสินค้าดังกล่าวจาก 3 ประเทศท่ีถูกพิจารณาจะลดลงจาก
71,318.17 ตนั ในปี 2559 เป็น 56,780.51 ตนั ในปี 2560 กล่าวคือลดลงร้อยละ 20.38 แต่
ปริมาณดงักล่าวยงัคงตอ้งถือว่ามีทิศทางเพิ่มข้ึนเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกบัปริมาณการ
ผลิตของอุตสาหกรรมภายในท่ีลดลงร้อยละ 23.29

รายการ ปี 2559 ปี 2560 อตัราเปล่ียนแปลง 
ปริมาณน าเขา้ 
(รวม 3 ประเทศท่ีถูกพิจารณา) 

71,318.17 56,780.51 -20.38% 

ปริมาณการผลิต 
(อุตสาหกรรมภายใน)* 

100.00 76.71 -23.29% 

* หมำยเหตุ ช่วงปี 2559 เป็นกำรเปรียบเทียบกบัตัวเอง เพรำะฉะนั้นจึงเท่ำกบั 100

และกลบัมาปรับเพิ่มข้ึนอีกคร้ังในช่วงปี 2561 กล่าวคือ เพิ่มข้ึนจาก 56,780.51 ตนั ในปี 
2560 เป็น 64,695.86 ตนั โดยเม่ือเปรียบเทียบปริมาณการน าเขา้ในช่วงปี 2561 (ม.ค.-ก.ย.) 
และปี 2562 (ม.ค.-ก.ย.) จะพบว่าปริมาณการน าเขา้สินคา้ท่ีถูกพิจารณาก็เพิ่มข้ึนเช่นกนัคือ
จาก 52,245.88 ตนั เป็น 96,474.63 ตนั ซ่ึงถือว่าเพิ่มข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัปริมาณการผลิต
ของอุตสาหกรรมภายในท่ีลดลงอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2559 

ถึงแม้ว่ามูลค่าการน าเข้าสินค้าดังกล่าวจาก 3 ประเทศท่ีถูกพิจารณาจะลดลงจาก 
1,779,789,910 บาทในปี 2559 เป็น 1,531,779,995 บาท ในปี 2560 กล่าวคือลดลงร้อยละ 
13.93 แต่ปริมาณดงักล่าวยงัคงตอ้งถือว่ามีทิศทางเพิ่มข้ึนเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกบัมูลค่า
การขายในประเทศของอุตสาหกรรมภายในท่ีลดลงร้อยละ 15.40  
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รายการ ปี 2559 ปี 2560 อตัราเปล่ียนแปลง 
มูลค่าการน าเขา้ 
(รวม 3 ประเทศท่ีถูกพิจารณา) 1,779,789,910 1,531,779,995 -13.93% 
มูลค่าการขาย 
(อุตสาหกรรมภายใน) * 100.00 84.60 -15.40% 

* หมำยเหตุ ช่วงปี 2559 เป็นกำรเปรียบเทียบกบัตัวเอง เพรำะฉะน้ันจึงเท่ำกบั 100

และกลบัมาปรับเพิ่มข้ึนอีกคร้ังในช่วงปี 2561 กล่าวคือ เพิ่มข้ึนจาก 1,531,779,995 บาท ใน
ปี 2560 เป็น 1,992,979,492 บาท โดยเม่ือเปรียบเทียบมูลค่าการน าเขา้ในช่วงปี 2561 (ม.ค.-
ก.ย.) และปี 2562 (ม.ค.-ก.ย.) จะพบว่ามูลค่าการน าเขา้สินคา้ท่ีถูกพิจารณาก็เพิ่มข้ึนเช่นกนั
คือจาก 1,595,486,293 บาท เป็น 2,832,642,172 บาท จึงถือว่ามีทิศทางเพิ่มข้ึนเม่ือพิจารณา
เปรียบเทียบกบัมูลค่าการขายในประเทศของอุตสาหกรรมภายในท่ีมีทิศทางลดลงตั้งแต่ปี 
2559 
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8.2 เปรียบเทียบราคาของ สินค้าท่ีถูกพิจารณา ท่ีจ าหน่ายในประเทศไทยท่ีแข่งขนัโดยตรงกบั 
 ราคา สินค้าชนิดเดียวกนั ท่ีผูย้ืน่ค  าขอเป็นผูผ้ลิตโดยแยกรายประเทศท่ีถูกกล่าวหาและ 
 แยกเป็นรายไตรมาส โดยใชข้อ้มูลปัจจุบนัและขอ้มูลยอ้นหลงั 3 ปี  ทั้งน้ี ใหเ้ปรียบเทียบราคา 
 ณ ระดบัการซ้ือขายเดียวกนั 

ราคาขาย 2559 2560 2561 
2561 2562 

(ม.ค.-ก.ย.)  (ม.ค.-ก.ย.) 

รำคำขำยเฉล่ียอุตสำหกรรม
ภำยใน 

100.00 113.65 121.02 100.00 93.23 

ประเทศท่ีถูกกล่าวหา 

-จีน xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 

-เกาหลีใต ้ xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 

-สหภาพยโุรป xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 

ราคาเฉล่ีย 86.58 92.67 105.35 86.36 82.70 

หมายเหต:ุ 
• เป็นราคา ณ ระดบัการคา้เดียวกนั คือ ราคาซ้ือขายถึงผูซ้ื้ออิสระทอดแรก

• ส าหรับราคาขายเฉล่ียของ 3 ประเทศ มีสูตรการค านวณคือ ราคาน าเขา้+ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
(อากรขาเขา้, ค่าขนส่งภายในประเทศ, ค่าด าเนินการในการน าเขา้)

• ช่วงปี 2559 และปี 2561 (01-09) เป็นการเปรียบเทียบกบัตวัเอง เพราะฉะนั้นจึงเท่ากบั 100
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อธิบายและแสดงใหเ้ห็นวา่ปริมาณและมูลค่าการน าเขา้ตามขอ้ 8.1 มีผลกระทบต่อราคาสินคา้ 
 ตามขอ้ 8.2 ในลกัษณะของการตดั กด หรือชะลอการข้ึนราคาของสินคา้ภายในประเทศอยา่งไร 
 ปรากฏการตดัราคา ดงัน้ี 
• รวม 3 ประเทศท่ีถูกพิจารณา

พบว่าราคาของสินคา้ท่ีถูกพิจารณาจากรวม 3 ประเทศท่ีถูกพิจารณามีราคาขายต ่ากว่าราคา
ขายของสินค้าชนิดเดียวกันของอุตสาหกรรมภายในในปี 2559, 2560 และ 2561 และ
ช่วงเวลาปี 2561 (ม.ค. – ก.ย.) และ ปี 2562 (ม.ค. – ก.ย.)

รายการ 2559 2560 2561 2561 (01-09) 2562 (01-09) 
ราคาน าเขา้เฉล่ีย 3 ประเทศ 86.58 92.67 105.35 86.36 82.70 
ราคาขายในประเทศเฉล่ีย 100.00 113.65 121.02 100.00 93.23 
3 ประเทศท่ีถูกพิจารณาขายตดัราคา -13.42 -20.98 -15.67 -13.64 -10.53 

ปรากฏการกดราคา ดงัน้ี 
• รวม 3 ประเทศท่ีถูกพิจารณา

พบว่าราคาของสินคา้ท่ีถูกพิจารณาจากรวม 3 ประเทศ มีราคาท่ีน าเขา้ลดลงในช่วงเวลาปี
2561 (ม.ค. – ก.ย.) และ ปี 2562 (ม.ค. – ก.ย.) กล่าวคือ ลดลงจาก 86.36 บาท/เมตริกตนั เป็น
82.70 บาท/เมตริกตนั เป็นเหตุใหอุ้ตสาหกรรมภายในตอ้งท าการลดราคาขายลงตามไปดว้ย
กล่าวคือลดลงจาก 100.00 บาท/เมตริกตนั เป็น 93.23 บาท/เมตริกตนั

ปรากฏการยบัย ั้งการข้ึนราคา ดงัน้ี 
พบว่าอุตสาหกรรมภายในไม่สามารถข้ึนราคาขายไดต้ามตน้ทุนท่ีเพิ่มข้ึน ตอ้งขายในราคา
ต ่ากวา่ตน้ทุน ซ่ึงพบการยบัย ั้งการข้ึนราคาในช่วงเวลาปี 2562 (ม.ค. – ก.ย.) กล่าวคือตน้ทุน
ต่อหน่วยราคา 97.94 บาท/เมตริกตนั แต่อุตสาหกรรมภายในตอ้งขายในราคา 93.23 บาท/
เมตริกตนั เน่ืองจากตอ้งแข่งขนักบัราคาสินคา้ของประเทศท่ีถูกกล่าวหา 

รายการ 2562 (01-09) 
ราคาขายในประเทศเฉล่ีย 93.23 
ตน้ทุนรวม 97.94 
ขายต ่ากวา่ตน้ทุน -4.71 

8.3 ระบุตน้ทุนการผลิต สินค้าชนิดเดียวกัน ต่อหน่วยเป็นรายไตรมาสโดยใชข้อ้มลูปัจจุบนั 
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 และขอ้มูลยอ้นหลงั 3 ปีของผูย้ืน่ค  าขอ 

รายการ 2559 2560 2561 2561 (01-09) 2562 -09) 

ก.   ตน้ทุนการผลิต 

1. วตัถุดิบ 100.00 120.20 130.17 100.00 102.57 

 2.แรงงาน 100.00 119.19 130.91 100.00 128.82 

3. ค่าโสหุ้ยการผลิต 100.00 111.30 109.11 100.00 107.86 

 รวม (1+2+3) 100.00 119.03 127.57 100.00 104.57 

ข. ค่าใชจ้่ายในการจดัการ 

    การขาย และอื่น ๆ 100.00 107.31 111.70 100.00 105.67 

ค. ตน้ทุนรวม (ก + ข)  100.00  118.29  126.57  100.00  104.63 

ง. ประมาณอตัราก าไรขั้นตน้ท่ี 

ผูย้ื่นค าขอคาดว่าจะไดรั้บ (%)   15% 15% 15% 15% 15% 

* หมำยเหตุ ช่วงปี 2559 และปี 2561 (01-09) เป็นกำรเปรียบเทียบกบัตัวเอง เพรำะฉะนั้นจึงเท่ำกับ

100 
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                           ฉบับเปิดเผย 
อธิบายและแสดงให้เห็นว่า สินค้าที่ถูกพิจารณามีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตสินค้าชนิดเดียวกัน    

  รวมทั้งประมาณอตัราก าไรขั้นตน้ท่ีผูย้ืน่ค  าขอคาดวา่จะไดรั้บอยา่งไร 
     พบว่าสินคา้ท่ีถูกพิจารณามีผลกระทบต่อส่วนต่างราคาและอตัราการท าก าไรของอุตสาหกรรม
ภายใน กล่าวคือ ไม่สามารถขยบัราคาสินคา้สูงข้ึนตามตน้ทุนท่ีเพิ่มข้ึนได ้ส่งผลให้ไม่สามารถขาย
ในราคาท่ีไดก้ าไรในระดบัท่ีท าไดใ้นปี 2559 

และยงัมีผลใหอุ้ตสาหกรรมภายในไม่สามารถขยบัราคาสินคา้ไดต้ามตน้ทุนท่ีเพิ่มข้ึน จนท าใหต้อ้ง
ขายในราคาต ่ากว่าตน้ทุนในช่วงเวลาปี 2562 (ม.ค. – ก.ย.) กล่าวคือตน้ทุนต่อหน่วยรำคำ 97.94 
บำท/เมตริกตนั แต่ตอ้งขำยในรำคำ 93.23 บำท/เมตริกตนั เน่ืองจำกตอ้งแข่งขนักบัรำคำสินคำ้ของ
ประเทศท่ีถูกกล่ำวหำ 

รายการ 2559 2560 2561 2561 (01-09) 2562 (01-09) 
ราคาขายในประเทศเฉล่ีย 100.00 113.65 121.02 100.00 93.23 
ตน้ทุนรวม 91.18 107.86 115.41 93.61 97.94 
ขายต ่ากวา่ตน้ทุน 8.82 5.79 5.61 6.39 -4.71 

* หมายเหตุ ขอ้มูลน้ีถูกน าเสนอไวใ้นรูปแบบท่ีเทียบราคาขายในประเทศปี 2559 เป็นฐาน

รายการ 2559/2560 2560/2561 2561 (01-09)/2562 (01-09) 
อตัราการเปล่ียนแปลงของราคา
ขายในประเทศเฉล่ีย 

13.65% 6.49% -6.77% 

อตัราการเปล่ียนแปลงตน้ทนุรวม 18.29% 7.00% 4.63% 
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8.4 ใหร้ะบุขอ้มูลเก่ียวกบัการผลิต การจ าหน่าย  การน าเขา้ และสินคา้คงคลงัของผูย้ืน่ค  าขอท่ีผลิต 
 สินค้าชนิดเดียวกัน เป็นรายไตรมาสโดยใชข้อ้มูลปัจจุบนัและขอ้มูลยอ้นหลงั 3 ปี  ในกรณีท่ีมี 
 ผูผ้ลิตหลายราย  ใหจ้ดัท าขอ้มูลแยกราย 

ปี 

 รายการ 2559 2560 2561 2561 (01 – 09) 2562 (01 – 09) 

ปริมาณ (ตนั) 

ก าลงัการผลิต 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

ปริมาณการผลิตจริง 100.00 76.71 75.23 100.00 86.33 

อตัราการใชก้ าลงัการผลิต 100.00 76.71 75.23 100.00 86.33 

ปริมาณการน าเขา้ของผูย้ื่นค าขอ  
(ระบปุระเทศ หากมีหลายประเทศให้แยกตาราง) 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ปริมาณการขายในประเทศท่ีตั้งไว ้ 100.00 110.06 71.83 100.00 104.83 

ปริมาณการขายจริงในประเทศ 100.00 74.45 72.99 100.00 86.23 

ปริมาณการส่งออก ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

สินคา้คงคลงั  ณ วนัส้ินปี 100.00 100.56 104.75 100.00 112.96 

   มูลค่า   (บาท) 

มูลค่าการขายในประเทศ 100.00 84.60 88.33 100.00 80.39 

มูลค่าการส่งออก ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ราคาขายจริงในประเทศ 100.00 113.65 121.02 100.00 93.23 

(เฉล่ียต่อตนั) 

ประมาณการราคาขายท่ีตั้งไว ้

(เฉล่ียต่อเมตริกตนั) 100.00 124.89 128.97 100.00 98.02 

* หมำยเหตุ ช่วงปี 2559 และปี 2561 (01-09) เป็นกำรเปรียบเทียบกบัตัวเอง เพรำะฉะนั้นจึงเท่ำกับ

100 
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อธิบายและแสดงใหเ้ห็นวา่ขอ้มูลขา้งตน้ไดรั้บผลกระทบจากการน าเขา้ สินค้าท่ีถูกพิจารณา 

 อยา่งไร 
     จากขอ้มูลในตารางท่ี 8.4 จะเห็นไดว้า่อุตสาหกรรมภายในไดรั้บผลกระทบจากการน าเขา้ สินคา้
ท่ีถูกพจิารณา ดงัน้ี 

• ปริมาณการผลิตจริง
ปริมาณการผลิตของอุตสาหกรรมภายในมีทิศทางลดลงอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2559 และเม่ือ
เปรียบเทียบปริมาณการผลิตในช่วงเวลาปี 2561 (ม.ค. – ก.ย.) และปี 2562 (ม.ค. – ก.ย.) จะ
พบวา่ปริมาณการผลิตจริงก็ลดลงเช่นกนั

• อตัราการใชก้ าลงัการผลิต
อตัราการใชก้ าลงัผลิตของอุตสาหกรรมภายในมีทิศทางลดลงอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2559
และเม่ือเปรียบเทียบอตัราการใชก้ าลงัการผลิตในช่วงเวลาปี 2561 (ม.ค. – ก.ย.) และปี 2562
(ม.ค. – ก.ย.) จะพบวา่อตัราการใชก้ าลงัการผลิตก็ลดลงเช่นกนั

• ปริมาณการขายในประเทศ
ปริมาณการขายในประเทศของอุตสาหกรรมภายในมีทิศทางลดลงอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ปี
2559 และเม่ือเปรียบเทียบปริมาณการขายในประเทศในช่วงเวลาปี 2561 (ม.ค. – ก.ย.) และ
ปี 2562 (ม.ค. – ก.ย.) จะพบวา่ปริมาณการขายในประเทศก็ลดลงเช่นกนั

• สินคา้คงคลงั
ปริมาณสินคา้คงคลงัของอุตสาหกรรมภายในประเทศมีทิศทางเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ปี
2559 และเม่ือเปรียบเทียบปริมาณสินค้าคงคลังของอุตสาหกรรมภายในประเทศใน
ช่วงเวลาปี 2561 (ม.ค. – ก.ย.) และปี 2562 (ม.ค. – ก.ย.) จะพบว่าปริมาณสินคา้คงคลงัก็
เพิ่มข้ึนเช่นกนั
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• มูลค่าการขายในประเทศ
มูลค่าการขายในประเทศของอุตสาหกรรมภายในลดลงอยา่งมากในปี 2560 และปรับสูงข้ึน
เล็กน้อยในปี 2561 แต่ยอดมูลค่าดงักล่าวก็ยงัคงน้อยกว่าในปี 2559 และเม่ือเปรียบเทียบ
มูลค่าการขายในประเทศในช่วงเวลาปี 2561 (ม.ค. – ก.ย.) และปี 2562 (ม.ค. – ก.ย.) จะ
พบวา่มูลค่าการขายในประเทศก็ลดลงอยา่งมากเช่นกนั
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8.5 ระบุขอ้มูลการจา้งแรงงานในการผลิต สินค้าชนิดเดียวกัน  เป็นรายไตรมาสโดยใช ้

 ขอ้มูลปัจจุบนัและขอ้มลูยอ้นหลงั 3 ปี ในกรณีท่ีมีผูผ้ลิตหลายราย  ใหจ้ดัท าขอ้มูลแยกราย 

รายการ 
ปี 

2559 2560 2561 2561 (01 – 09) 2562 (01 – 09) 

จ านวนแรงงานท่ีใชใ้น 

100.00 81.97 100.70 100.00 96.14 การผลิต (คน) 

ชัว่โมงท างาน (ชัว่โมง) 

-ปกติ 100.00 88.53 96.32 100.00 107.46 

-ล่วงเวลา 100.00 51.94 54.08 100.00 78.49 

ค่าจา้ง (บาท) 

-ปกติ 100.00 92.06 99.26 100.00 111.49 

-ล่วงเวลา 100.00 70.05 72.26 100.00 98.82 

ค่าชดเชยพิเศษ (บาท) 

-ลาออก ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

-อื่นๆ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

* หมำยเหตุ ช่วงปี 2559 และปี 2561 (01-09) เป็นกำรเปรียบเทียบกบัตัวเอง เพรำะฉะนั้นจึงเท่ำกับ

100 
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อธิบายและแสดงใหเ้ห็นวา่การจา้งงานในการผลิต สินค้าชนิดเดียวกัน ไดรั้บผลกระทบจาก 
 การน าเขา้ สินค้าท่ีถูกพิจารณา อยา่งไร 
 พบวา่การน าเขา้สินคา้ท่ีถูกพิจารณามีผลกระทบต่อการจา้งงานของอุตสาหกรรมภายใน ดงัน้ี 

• การจา้งงาน
การจา้งงานของอุตสาหกรรมภายในลดลงในปี 2560 และกลบัมาเพิ่มข้ึนอีกคร้ังในปี 2561
แต่หากเปรียบเทียบในช่วงปี 2561 (ม.ค. – ก.ย.) และปี 2562 (ม.ค. – ก.ย.) จะพบวา่การจา้ง
งานของอุตสาหกรรมภายในลดลง

• ชัว่โมงท างาน
ชัว่โมงท างานของอุตสาหกรรมภายในลดลงในปี 2560 และกลบัมาเพิ่มข้ึนในปี 2561 แต่ก็
ยงัคงถือว่าลดลงเม่ือเทียบกบัช่วงปี 2559 แต่หากเปรียบเทียบในช่วงปี 2561 (ม.ค. – ก.ย.)
และปี 2562 (ม.ค. – ก.ย.) จะพบวา่ชัว่โมงท างานของอุตสาหกรรมภายในเพิ่มข้ึน

• ค่าจา้งแรงงาน
ค่าจ้างแรงงานของอุตสาหกรรมภายในลดลงในปี 2560 และกลบัมาเพิ่มข้ึนอีกคร้ังในปี
2561 แต่ก็ยงัคงถือว่าลดลงเม่ือเทียบกบัช่วงปี 2559 และเม่ือเปรียบเทียบในช่วงปี 2561
(ม.ค. – ก.ย.) และปี 2562 (ม.ค. – ก.ย.) จะพบว่าค่าจ้างแรงงานปกติของอุตสาหกรรม
ภายในเพิ่มข้ึน
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8.6 ระบุขอ้มูลก าไรและขาดทุนจากการจ าหน่าย สินค้าชนิดเดียวกัน ในประเทศไทยเป็นราย 

 ไตรมาส  โดยใชข้อ้มูลปัจจุบนัและขอ้มูลยอ้นหลงั 3 ปี ในกรณีท่ีมีผูผ้ลิตหลายราย  ใหจ้ดัท า 
 ขอ้มูลแยกราย หากไม่สามารถแสดงขอ้มูลดงักล่าวเฉพาะรายการ สินค้าชนิดเดยีวกัน ได ้ 

 ใหแ้สดงขอ้มลูกลุ่มสินคา้กลุ่มเลก็ท่ีสุดท่ีรวม สินค้าชนิดเดียวกัน นั้นอยูด่ว้ย  และประเมิน 
 สัดส่วนท่ีเป็นของ สินค้าชนิดเดียวกัน นั้นดว้ย หากผูผ้ลิตแสดงขอ้มูลกลุ่มสินคา้กลุ่มใหญ่ 

 ใหร้ะบุรายการสินคา้อ่ืน ๆ ท่ีรวมอยูด่ว้ย โดยใหก้รอกขอ้มูลตามตารางต่อไปน้ี 

รายการ 2559 2560 2561 
2561 

(ม.ค.-ก.ย.) 
2562 

(ม.ค.-ก.ย.) 

ยอดขายสุทธิ 100.00 84.60 88.33 100.00 80.39 

ตน้ทุนสินคา้ท่ีขายได ้ 100.00 87.70 92.25 100.00 90.79 

ก าไร (ขาดทุน) ขั้นตน้ 100.00 65.81 64.53 100.00 3.66 

ค่าใชจ่้ายในการจดัการ 

100.00 79.89 81.52 100.00 91.11 การขาย และอ่ืนๆ 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 100.00 56.19 52.91 100.00 -60.67 

* หมำยเหตุ ช่วงปี 2559 และปี 2561 (01-09) เป็นกำรเปรียบเทียบกบัตัวเอง เพรำะฉะนั้นจึงเท่ำกับ

100 
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อธิบายและแสดงใหเ้ห็นวา่การน าเขา้ สินค้าท่ีถูกพิจารณา มีผลกระทบต่อการจ าหน่าย สินค้า 
 ชนิดเดียวกัน อยา่งไร 

     จากขอ้มูลในตารางท่ี 8.6 จะเห็นไดว้า่การน าเขา้ สินคา้ท่ีถูกพิจารณา มีผลกระทบต่อการ
จ าหน่าย สินคา้ชนิดเดียวกนั ดงัน้ี 

• ยอดขายสุทธิ
ยอดขายสุทธิของอุตสาหกรรมภายในลดลงอยา่งมากในปี 2560 และปรับสูงข้ึนเลก็นอ้ยใน
ปี 2561 แต่ยอดดงักล่าวก็ยงัคงเป็นยอดท่ีลดลงจากปี 2559 และหากเปรียบเทียบยอดขาย
สุทธิในช่วงเวลาปี 2561 (ม.ค. – ก.ย.) และปี 2562 (ม.ค. – ก.ย.) จะพบว่ายอดขายสุทธิได้
ลดลงอยา่งมาก

• ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ
ก าไรจากการขายสินคา้ชนิดเดียวกนัของอุตสาหกรรมภายในลดลงอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ปี
2559 กล่าวคือ ลดลงจาก 100.00 บาท ในปี 2559 เป็น 56.19 บาท และ 52.91 บาท ในปี
2560 และปี 2561 ตามล าดบั และเม่ือเปรียบเทียบในช่วงระยะเวลาปี 2561 (ม.ค. – ก.ย.)
และปี 2562 (ม.ค. – ก.ย.) จะพบว่าผลประกอบการของอุตสาหกรรมภายในแย่ลงมาก
กล่าวคือจากมีก าไร 100.00 บาท พลิกกลบัเป็นขาดทุน -60.67 บาท
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8.7 ระบุส่วนแบ่งตลาดของ สินค้าชนิดเดียวกัน ท่ีผลิตและจ าหน่ายภายในประเทศ  สินค้าท่ีถูก  
 พิจารณา จากประเทศท่ีถูกกล่าวหา และสินคา้น าเขา้จากประเทศอ่ืนๆ โดยใชป้ริมาณเป็นเกณฑ ์
 ทั้งน้ี ใหใ้ชข้อ้มูลปัจจุบนัและขอ้มูลยอ้นหลงั 3 ปี แยกรายไตรมาส 

รายการ 

2559 2560 2561 

ปริมาณ ส่วนแบ่งตลาด ปริมาณ ส่วนแบ่งตลาด ปริมาณ ส่วนแบ่งตลาด 

(เมตริกตนั) (%) (เมตริกตนั) (%) (เมตริกตนั) (%) 

รวมประเทศไทย 100.00 63.23 74.45 59.55 72.99 54.72 

ประเทศท่ีถูก
กล่าวหา 
-จีน 45,175.91 16.42 29,698.08 13.66 29,870.60 12.87 

-เกาหลี 18,086.32 6.57 23,327.79 10.73 32,189.69 13.87 

-อีย ู 8,055.94 2.93 3,754.64 1.73 2,635.57 1.14 

รวมประเทศท่ีถูก
กล่าวหา 

71,318.17 25.92 56,780.51 26.11 64,695.86 27.88 

ประเทศอืน่ๆ 

-ไตห้วนั 10,179.36 3.70 11,120.03 5.11 13,103.55 5.65 

 -สหราชอาณาจกัร 4.44 0.00 

-บราซิล 51.88 0.02 

-ฮ่องกง 122.63 0.05 

-ญ่ีปุ่ น 11,163.38 4.06 17,100.75 7.86 22,204.73 9.57 

-สิงคโปร์ 8,499.49 3.09 2,904.73 1.34 4,965.90 2.14 

-สหรัฐอเมริกา 

รวมประเทศอื่นๆ 29,842.23 10.85 31,181.83 14.34 40,396.80 17.41 
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รายการ 

2561 (ม.ค.-ก.ย.) 2562 (ม.ค.-ก.ย.) 

ปริมาณ ส่วนแบ่งตลาด ปริมาณ ส่วนแบ่งตลาด 

(เมตริกตนั) (%) (เมตริกตนั) (%) 

รวมประเทศไทย 100 52.57 86.23 37.96 

ประเทศท่ีถูก
กล่าวหา 
-จีน 28,679.33 16.08 41,706.89 19.58 

-เกาหลี 21,532.03 12.07 47,089.79 22.11 

-อีย ู 2,034.52 1.14 7,677.96 3.60 

รวมประเทศท่ีถูก
กล่าวหา 

52,245.88 29.29 96,474.63 45.30 

ประเทศอืน่ๆ 

-ไตห้วนั 9,801.53 5.49 14,481.54 6.80 

-ฮ่องกง 26.97 0.01 

-ญ่ีปุ่ น 17,601.20 9.87 18,236.29 8.56 

-สิงคโปร์ 4,965.90 2.78 

-ฟิลิปปินส์ 413.19 0.19 

-เวียดนาม 2,496.76 1.17 

รวมประเทศอื่นๆ 32,368.63 18.14 35,654.75 16.74 
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                           ฉบับเปิดเผย 
อธิบายและแสดงให้เห็นว่า สินค้าที่ถูกพิจารณา มีผลกระทบต่อส่วนแบ่งการตลาดของ สินค้า 

 ชนิดเดียวกัน อยา่งไร 
     จากขอ้มูลในตารางท่ี 8.7 จะเห็นไดว้่าตั้งแต่ปี 2559 ส่วนแบ่งการตลาดของอุตสาหกรรมภายใน
มีทิศทางแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง โดยในช่วงเวลาปี 2561 (ม.ค. – ก.ย.) และปี 2562 (ม.ค. – 
ก.ย.) จะพบวา่ส่วนแบ่งตลาดลดลงเป็นอยา่งมาก 
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8.8 อธิบายและแสดงใหเ้ห็นวา่ สินค้าท่ีถูกพิจารณา มีผลกระทบและแนวโนม้ท่ีจะมีผลกระทบ 
 ต่อผูย้ืน่ค  าขอในดา้นอ่ืนๆ เช่น กระแสเงินสด อตัราการเจริญเติบโตของกิจการ ศกัยภาพใน 
 การเพิ่มทุนหรือการลงทุน เป็นตน้ อยา่งไร  

รายการ ปี2559 ปี2560 ปี2561 
ปี2561 ปี2562 

(ม.ค.-ก.ย.) (ม.ค.-ก.ย.) 

ยอดขาย 

(1)   การขายในประเทศ 

1.1   ปริมาณ (เมตริกตนั) 100.00 74.45 72.99 100.00 86.23 

1.2   มูลค่า (บาท) 100.00 84.60 88.33 100.00 80.39 

(2)   การส่งออก  

2.1   ปริมาณ (หน่วย) ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

 2.2 มูลค่า (ลา้นบาท) ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ก าไร (ลา้นบาท) 
(1)    ก าไรสุทธิจากการขายในประเทศ  
(ไม่รวมก าไร/ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน) 

100.00 56.19 52.91 100.00 -60.67 

(2)    ก าไรสุทธิจากการส่งออก  
(ไม่รวมก าไร/ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน) ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

(3)   ก าไร/ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 100.00 102.01 203.49 100.00 -6,729.17 

ผลผลิต (ตนั) 100.00 76.71 75.23 100.00 86.33 

ส่วนแบ่งตลาด (%) 100.00 94.18 86.53 100.00 72.22 

ผลิตภาพ 

(1)       % yield = output/input 100.00 100.15 99.95 100.00 99.96 

(2)       ตน้ทุนการผลิตต่อหน่วย -เฉล่ีย 100.00 119.03 127.57 100.00 104.57 

ผลตอบแทนการลงทนุ ROA % 
* (ดู Worksheet เอกสารแนบทา้ย #32)

100.00 11.83 35.25 100.00 -170.39 

อตัราการใชก้ าลงัการผลิต (%) 100.00 76.71 75.23 100.00 86.33 

ราคาสินคา้ชนิดเดียวกนัในประเทศ 
(บาท/เมตริกตนั) 

100.00 113.65 121.02 100.00 93.23 

ราคาสินคา้ชนิดเดียวกนัส่งออก 
 (บาท/หน่วย) 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน 
(Cash Flow)* 

100.00 222.88 -19.85 100.00 146.37 
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สินคา้คงคลงั (หน่วย) 100.00 100.56 104.75 100.00 112.96 

การจา้งงาน 

(1)   จ านวนแรงงาน (คน) 100.00 81.97 100.70 100.00 96.14 

(2)   ชัว่โมงท างาน 100.00 87.46 95.09 100.00 106.95 

ค่าจา้งแรงงาน (บาท) 

(1)   อตัราค่าจา้ง/ช.ม. 100.00 104.54 103.57 100.00 103.98 

(2)   อตัราค่าจา้งต่อหน่วยการผลิต 100.00 119.19 130.91 100.00 128.82 

อตัราการเจริญเติบโตของกิจการ 
และความสามารถในการระดมทนุหรือการ
ลงทุน 

(1)   ปริมาณขายของกิจการ  
(เมตริกตนั)* 

100.00 78.19 71.91 100.00 72.85 

(2)   ความตอ้งการใชภ้ายในประเทศ 
(เมตริกตนั) 

100.00 79.04 84.35 100.00 119.39 

(3)   รายไดท้ั้งหมดของกิจการ (บาท)* 100.00 86.28 86.08 100.00 69.96 

(4)   สินทรัพยข์องกิจการ (บาท)* 100.00 99.81 103.04 100.00 91.94 

(5)   หน้ีสิน (บาท)* 100.00 112.90 124.28 100.00 84.17 

(6)   ส่วนของผูถื้อหุ้น (บาท)* 100.00 96.64 97.90 100.00 94.49 

* หมำยเหตุ ช่วงปี 2559 และปี 2561 (01-09) เป็นกำรเปรียบเทียบกบัตัวเอง เพรำะฉะนั้นจึงเท่ำกับ

100 
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อธิบายและแสดงใหเ้ห็นวา่ สินค้าท่ีถูกพิจารณา มีผลกระทบและแนวโนม้ท่ีจะมีผลกระทบ 
 ต่อผูย้ืน่ค  าขอในดา้นอ่ืนๆ เช่น กระแสเงินสด อตัราการเจริญเติบโตของกิจการ ศกัยภาพใน 
 การเพิ่มทุนหรือการลงทุน เป็นตน้ อยา่งไร 

    จากขอ้มูลในตารางท่ี 8.8 จะเห็นไดว้า่สินคา้ท่ีถูกพิจารณามีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมภายใน
ดงัน้ี 
• ผลิตภาพ

อุตสาหกรรมภายในมีผลิตภาพเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนเลก็นอ้ยในปี 2560 และลดลงในปี 2561
โดยเป็นการลดลงจากปี 2559 ดว้ย โดยเม่ือเปรียบเทียบช่วงเวลาปี 2561 (ม.ค. – ก.ย.) กบั
ช่วงเวลาปี 2562 (ม.ค. – ก.ย.) จะพบวา่ลดลงเลก็นอ้ย

• ผลตอบแทนการลงทุน
อุตสาหกรรมภายในมีผลตอบแทนการลงทุนลดลงอย่างมากตั้งแต่ปี 2560 โดยในช่วงปี
2562 (ม.ค. – ก.ย.) จะพบวา่อุตสาหกรรมภายในมีผลตอบแทนจากการลงทุนติดลบ

• กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน
กระแสเงินสดจากการด าเนินงานของอุตสาหกรรมภายในเพิ่มข้ึนในปี 2560 และติดลบใน
ปี 2561 โดยเม่ือเปรียบเทียบในช่วงปี 2561 (ม.ค. – ก.ย.) และปี 2562 (ม.ค. – ก.ย.) จะพบวา่
กระแสเงินสดจากการด าเนินงานเพิ่มข้ึน

• อตัราการเจริญเติบโตของกิจการ
เม่ือพิจารณาอตัราการเจริญเติบโตของกิจการโดยเปรียบเทียบปริมาณขายในประเทศกบั
ความตอ้งการใชใ้นประเทศจะพบว่า ในปี 2560 ความตอ้งการใชภ้ายในประเทศลดลงร้อย
ละ 20.96 แต่ปริมาณขายในประเทศของอุตสาหกรรมภายในกลบัลดลงถึงร้อยละ 25.55
ต่อมาในปี 2561 ความต้องการใช้ในประเทศเพิ่มข้ึน แต่ปริมาณขายในประเทศของ
อุตสาหกรรมภายในกลบัลดลง เช่นเดียวกนักบัในช่วงปี 2561 (ม.ค. – ก.ย.) และปี 2562
(ม.ค. – ก.ย.) ท่ีความต้องการใช้ในประเทศเพิ่มข้ึน แต่ปริมาณขายในประเทศของ
อุตสาหกรรมภายในกลบัลดลง จึงถือว่าเป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม
ภายใน
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• ศกัยภาพในการเพิ่มทุนหรือการลงทุน
อุตสาหกรรมภายในมีสัดส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยล์ดลงในปี 2560 และกลับมาเพิ่มข้ึน
เล็กนอ้ยในปี 2561 แต่ก็ยงัคงถือว่าลดลงเม่ือเทียบกบัช่วงปี 2559 โดยในช่วงปี 2561 (ม.ค.
– ก.ย.) และปี 2562 (ม.ค. – ก.ย.) จะพบว่ามีสัดส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยล์ดลงอยา่งเห็นได้
ชดั 
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                           ฉบับเปิดเผย 
8.9  ระบุข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยอื่น ๆ นอกจากการน าเข้าสินคา้ที่ถูกพิจารณาที่ก่อให้  

 เกิดความเสียหายแก่ผูย้ืน่ค  าขอในช่วงระยะเวลาเดียวกนั เช่น ปริมาณและราคาของสินคา้น าเขา้ 
 ท่ีไม่ขายในราคาท่ีมีการทุ่มตลาด  ความตอ้งการของตลาดลดลง การเปล่ียนแปลงรูปแบบการ 
 บริโภค พฤติกรรมการจ ากดัทางการคา้  การแข่งขนัระหวา่งผูผ้ลิตในต่างประเทศ  และผูผ้ลิต 
 ภายในประเทศ  การพฒันาทางดา้นเทคโนโลย ี ประสิทธิภาพในการส่งออกและความสามารถ 
 ในการผลิต  ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน ไวใ้นขอ้น้ีดว้ย คือ 

    ไม่พบปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายใน นอกเหนือจากการทุ่มตลาด
อนัเกิดจากการน าเขา้สินคา้ท่ีถูกพิจารณา จาก 3 ประเทศ 



  ฉบบัเปิดเผย 

49 

8.10 สรุปใหเ้ห็นวา่ สินค้าท่ีถูกพิจารณา ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูย้ืน่ค  าขออยา่งไร 
   จากการพิจารณาขอ้มูลในตารางท่ี 8.1 – 8.8 สรุปไดว้า่มีความเสียหายอยา่งส าคญัท่ีเกิดแก่
อุตสาหกรรมภายใน คือ  
• สินคา้ของอุตสาหกรรมภายในถูกตดัราคา, กดราคา และถูกยบัย ั้งการข้ึนราคา
• ปริมาณการผลิตสินคา้ของอุตสาหกรรมภายในประเทศลดลงอยา่งเห็นไดช้ดั
• ปริมาณสินคา้คงคลงัของอตุสาหกรรมภายในประเทศเพิ่มข้ึน
• ก าไรลดลงและขาดทุนอยา่งมากหลงัจากนั้น
• ผลตอบแทนการลงทุนลดลงจนติดลบ
• ส่วนแบ่งตลาดในประเทศลดลง
• ความสามารถในการเพิ่มทนุหรือการลงทุนลดลง
• ปริมาณการขายของอตุสาหกรรมภายในประเทศลดลงอยา่งเห็นไดช้ดั
• ยอดมูลค่าการขายในประเทศลดลงอยา่งเห็นไดช้ดั
• อตัราการใชก้ าลงัการผลิตของอุตสาหกรรมภายในลดลงอยา่งเห็นไดช้ดั
• อตัราการเจริญเติบโตของอตุสาหกรรมภายในลดลงอยา่งเห็นไดช้ดั
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                           ฉบับเปิดเผย 
8.11 ระบุรายชื่อที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์และโทรสารของผูซ้อืที่ผู้ยื่นค าขอจะขายสินค้าให้    

 หรือผูย้ืน่ค  าขอจะขายสินคา้ให ้ แต่ไม่สามารถขายในราคาดงักล่าวได ้เน่ืองจากมีการแยง่ตลาด 
 โดยให ้  

(1) แสดงหลกัฐานเอกสาร (เช่น ส าเนาใบเรียกเก็บเงิน รายงานของพนกังานขาย หรือ 
 จดหมายจากลูกคา้ เป็นตน้) ยนืยนัวา่ไดสู้ญเสียยอดขายใหก้บั สินค้าท่ีถูกพิจารณา  
 ตั้งแต่เม่ือไร  ดงัตารางต่อไปน้ี 

ช่ือผูซ้ื้อ ชนิดสินคา้ วนัท่ีท่ีผูย้ื่นค า ปริมาณขาย ราคาเสนอของ ขอ้เสนอท่ีผูซ้ื้อยอมรับ 
ขอเสนอราคา ผูย้ืน่ค าขอท่ีได ้

รับการปฏิเสธ 
ราคาสินคา้ 
  ท่ีซ้ือจริง 

    จาก
ประเทศ 
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(2) แสดงหลกัฐานเอกสาร (เช่น ส าเนาใบเรียกเก็บเงิน รายงานของพนกังานขาย จดหมาย 
 จากลูกคา้ เป็นตน้) ยนืยนัวา่ไดด้ าเนินการลดราคา ยกเลิกหรือปรับเปล่ียนแผนการข้ึนราคา 
 สินคา้เพื่อรักษาตลาดใหส้ามารถแข่งขนักบั สินค้าท่ีถูกพิจารณา ตั้งแตเ่ม่ือไร ดงัตารางต่อไปน้ี 

ผูซ้ื้อ ชนิดสินคา้ ราคาเสนอของผูย้ืน่ค าขอ ราคาเสนอขายของสินคา้ 
น าเขา้ 

วนัท่ีเสนอ 
ราคา 

คร้ังแรก 

ปริมาณ ราคาเดิม 
ท่ีถูก 

   ปฏิเสธ 

ราคาท่ี 
ผูซ้ื้อ 
ยอมรับ 

วนัท่ีเสนอ 
ขาย 

คร้ังแรก 

ปริมาณ ราคาท่ี 
ผูซ้ื้อ 
ยอมรับ 

จาก 
ประเทศ 

ลบั เหลก็แผน่
เคลือบ
โครเมียม 

2560 ปรับ
เพ่ิมขึ้น
ตนัละ 
xxx บาท 

ลบั เหลก็แผน่
เคลือบ
โครเมียม

2560 ปรับ
เพ่ิมขึ้น
ตนัละ 
xxx บาท

ลบั เหลก็แผน่
เคลือบ
โครเมียม

2560 ปรับ
เพ่ิมขึ้น
ตนัละ 
xxx บาท

ลบั เหลก็แผน่
เคลือบ
โครเมียม

2561 ปรับ
เพ่ิมขึ้น
ตนัละ 
xxx บาท

ลบั เหลก็แผน่
เคลือบ
โครเมียม 

2561 ปรับ
เพ่ิมขึ้น
ตนัละ 
xxx บาท 
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8.12 ถา้เห็นวา่อาจจะมีความเสียหายเกิดข้ึนในอนาคต ใหร้ะบุขอ้มูลปัจจุบนัและขอ้มูลยอ้นหลงั 
 3  ปี พร้อมทั้งหลกัฐานสนบัสนุน  เช่น 

(1) การน าเขา้ สินค้าท่ีถูกพิจารณา เพิ่มสูงข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั 
(2) ความสามารถในการผลิตของผูผ้ลิตต่างประเทศท่ีมีอยู ่หรือหลกัฐานแสดงวา่ 

 ความสามารถในการผลิตนั้นจะเพิ่มข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั โดยค านึงถึงตลาดต่างประเทศอ่ืน ๆ 
 ดว้ยวา่พร้อมท่ีจะรองรับการเพิม่ข้ึนของความสามารถในการผลิตดงักล่าวหรือไม ่

(3) สินค้าท่ีถูกพิจารณา ไดก้ดราคา สินค้าชนิดเดยีวกนั ในประเทศใหล้ดลง หรือท าใหไ้ม่ 
 สามารถข้ึนราคาไดต้ามปกติ และมีแนวโนม้วา่จะมีความตอ้งการน าเขา้ สินค้าท่ีถูกพิจารณา 
 เพิ่มข้ึนอีก 

(4) ปริมาณสินคา้คงคลงัของ สินค้าท่ีถูกพิจารณา ในประเทศท่ีถูกกล่าวหา 
(5) ปัจจยัอ่ืนๆ 

(ไม่ใช)้ 
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8.13 ถา้เห็นวา่ สินค้าท่ีถูกพิจารณา เป็นผลใหเ้กิดอุปสรรคล่าชา้อยา่งส าคญัต่อการก่อตั้งหรือ 
 การพฒันาอุตสาหกรรมภายใน  ใหอ้ธิบายพร้อมทั้งแสดงหลกัฐานสนบัสนุน 

(ไม่ใช)้ 
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