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รายละเอียดข้อมูลและข้อเท็จจริงท่ีใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาวินิจฉัยร่างผลการไต่สวนชั้นที่สุด 
กรณีการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็น ชนิดม้วน แผ่น และแผ่นแถบ  

ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียและมาเลเซีย 
(ฉบับเปิดเผย) 

การไต่สวนกรณีการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็น ชนิดม้วน แผ่น และแผ่นแถบ ที่มี
แหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียและมาเลเซีย เป็นการด าเนินการภายใต้พระราชบัญญัติการตอบโต้ 
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542  และพระราชบัญญัติการตอบโต้ 
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการ
ตอบโต้การทุ่มตลาดฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้อง โดย
รายละเอียดข้อเท็จจริงที่คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน  (ทตอ.) ใช้เป็นพ้ืนฐานในการ
ก าหนดมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด มีดังนี้  

1. ความเป็นมา 
1.1 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จ ากัด (มหาชน) ในฐานะผู้ผลิตรายเดียวของ

สินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นชนิดม้วน แผ่น และแผ่นแถบ ได้ยื่นค าขอฉบับสมบูรณ์ต่อกรมการค้าต่างประเทศ
เพ่ือขอให้ด าเนินการพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นชนิดม้วน แผ่น และแผ่นแถบ 
ที่มีความหนา 0.3 – 3.0 มิลลิเมตร และมีความกว้างไม่เกิน 1 ,320 มิลลิเมตร ภายใต้พิกัดอัตราศุลกากร         
ปี 2560 รวม 33 พิกัด ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียและมาเลเซีย เนื่องจากมีการน าเข้าสินค้า
ดังกล่าวเข้ามาขายในราคาทุ่มตลาดและก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมผู้ผลิ ตสินค้าดังกล่าว            
ในประเทศ 

1.2 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการ ทตอ. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 4/2564 ให้รับ        
ค าขอให้ด าเนินการพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็น ชนิดม้วน แผ่น และแผ่นแถบ   
ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียและมาเลเซีย เนื่องจากมีรายละเอียดและพยานหลักฐานครบถ้วน
และถูกต้อง ตามมาตรา 34 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ พ.ศ. 2542 และวินิจฉัยว่าค าขอ             
ให้ด าเนินการพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็น ชนิดม้วน แผ่น และแผ่นแถบ ที่มี
แหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียและมาเลเซีย มีมูลเกี่ยวกับการทุ่มตลาดและความเสียหายอย่างส าคัญ
ที่เกิดแก่อุตสาหกรรมภายใน จึงเห็นควรให้เปิดการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็น ชนิดม้วน 
แผ่น และแผ่นแถบ ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียและมาเลเซีย 

2. การด าเนินการของกรมการค้าต่างประเทศ 
2.1 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 กรมการค้าต่างประเทศได้มีหนังสือแจ้งสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย

ประจ าประเทศไทยและสถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจ าประเทศไทย ในฐานะตัวแทนรัฐบาลของประเทศ
ผู้ส่งออกสินค้าที่ถูกพิจารณาให้ทราบว่ารัฐบาลไทยจะเปิดการไต่สวนการทุ่มตลาดฯ ทั้งนี้ การแจ้งดังกล่าว
เป็นไปตามมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ พ.ศ. 2542 และบทบัญญัติตามข้อ 5.5  
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ของความตกลงว่าด้วยการตอบโต้การทุ่มตลาดภายใต้ WTO (Agreement on Implementation of Article 
VI of GATT 1994) ที่ก าหนดว่า เมื่อคณะกรรมการ ทตอ. ได้รับค าขอฯ ตามมาตรา 32 แล้ว ให้กรมการค้า
ต่างประเทศแจ้งให้รัฐบาลของประเทศผู้ส่งออกท่ีเกี่ยวข้องทราบถึงการมีค าขอดังกล่าว 

2.2 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 กรมการค้าต่างประเทศได้ออกประกาศเปิดการไต่สวนการทุ่มตลาด
สินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็น ชนิดม้วน แผ่น และแผ่นแถบ ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียและ
มาเลเซียตามมติคณะกรรมการ ทตอ. โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 รวมทั้งได้
ลงโฆษณาประกาศเปิดการไต่สวนดังกล่าว ในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ฉบับภาษาไทย 
คือ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ และฉบับภาษาอังกฤษ คือ หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ 
 2.3 กรมการค้าต่างประเทศได้เปิดเผยข้อมูลประกาศเปิดการไต่สวนการทุ่มตลาดฯ ค าขอฉบับเปิดเผย  
และแบบสอบถาม ผ่านทางเว็บไซต์ของกองปกป้องและตอบโต้ทางการค้า และเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 
กรมการค้าต่างประเทศได้แจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบถึงข้อมูลดังกล่าว ดังนี้ 

 2.3.1 ผู้ผลิตสินค้าชนิดเดียวกันในประเทศ จ านวน 1 ราย คือ บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จ ากัด (มหาชน) 
 2.3.2 ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จ านวน 8 ราย ได้แก่  

(1) บริษัท PT. Jindal Stainless Indonesia 
(2) บริษัท PT. Tsingshan Steel Indonesia  
(3) บริษัท PT. Sulawesi Mining Investment 
(4) บริษัท PT. Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless Steel 
(5) บริษัท PT. Indonesia Tsingshan Stainless Steel Industry 
(6) บริษัท PT. Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy   
(7) บริษัท PT. IMR ARC Steel 
(8) บริษัท PT. Krakatau Steel 

2.3.3 ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกในมาเลเซียจ านวน 1 ราย คือ บริษัท Bahru Stainless SDN. BHD. 
2.3.4 ผู้น าเข้าสินค้าที่ถูกพิจารณาจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียและมาเลเซียจ านวนรวม 140 ราย ได้แก่ 

1. บจก. 89 กรุ๊ป 2. บจก. เชนชน อินดัสตรี 
3. บจก. เชียนชน เมทอล อินดัสตรี 4. บจก. เพนต้า ทิก อินดัสทรีส์ (ไทยแลนด์) 
5. บจก. เฟดเดอรัล เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) 6. บจก. เยทา 
7. บจก. เลเซอร์อารีนา (ประเทศไทย) 8. บจก. เลิศสยามสตีล 
9. บจก. เอ.บิล.อาร์ท.อินดัสเตรียล 10. บจก. เอ็กเซเล็น เมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) 
11. บจก. เอ็น.ที.สตีล 12. บจก. เอ็นทีเค-จุฑาวรรณ เมทัล 
13. บจก. เอ็ม อาร์ แสตนเลสไพพ แอนด์ฟิตติ้ง 14. บจก. เอ็ม.ที.ปาล์มออยล์ 
15. บจก. เอ็มเคเอฟเอฟ เลเซอร์ (ประเทศไทย) 16. บจก. เอ็มเอ็มไอ พรีซีชั่น ฟอร์มิ่ง (ประเทศไทย) 
17. บจก. เอ็มซีที (ประเทศไทย) 18. บจก. เอส.ซี.พี. ไพพ์ แอนด์ สตีล อินดัสตรี้ 
19. บจก. เอส.ซีพี.ซินดิเคท 20. บจก. เอส.ที.เค สตีล 
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21. บจก. เอส.ที.เค.สแตนเลส สตีล 22. บจก. เอสที รุ่งเรื่องอุตสาหกรรมเหล็ก 
23. บจก. เอ่ียมโลหะ 24. บจก. แกรนด์ อีสท์ แคปปิทอล 
25. บจก. แปซิฟิค ชีท แอนด์ คอยส์ (ประเทศไทย)  26. บจก. แพคเมท เเอโรสเปซ 
27. บจก. แอ็ดวานซ์ สเตนเลสสตีล 28. บจก. โคคุซัง พาร์ท (ประเทศไทย) 
29. บจก. โตเซน อินดัสเตรียล 30. บจก. โตโย มิลเลนเนียม 
31. บจก. โตโยต้าทูโช(ไทยแลนด์) 32. บจก. โตชิน อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น 
33. บจก. โตชิบาคอนซูมเมอร์ โปรดัคส์ (ประเทศไทย) 34. บจก. โลหะไทยสเตนเลส 
35. บจก. โอ.เอช.เอส.ซี โฮลดิ้ง 36. บจก. โอ.เอช.เอส.ซี. เทรดดิ้ง 
37. บจก. โอเอ็มซี คาร์โก้ 38. บจก. โอ้วเฮียบเซ่งเซียง 
39. บจก. โฮชิน เคนซิ (ประเทศไทย) 40. บจก. ไทย เมทัล เพอร์ฟอเรชั่น 
41. บจก. ไทยเชียริ่ง โลหะ 42. บจก. ไทยเฟาน์เทิน ออฟไลฟ์ 
43. บจก. ไทยเฟาน์เทิน ออฟไลฟ์ ออโตโมทีพ 44. บจก. ไทยเม็ททอลเลเซอร์ 
45. บจก. ไทยโอะคุโตะ 46. บจก. ไทยไวร์เม็ช 
47. บจก. ไทยสเตนเลสสตีล 48. บจก. ไทยสแตนเลสแอนด์สตีลเอ็นจิเนียริ่ง 
49. บจก. ไบรท์เมทเทิล 50. บจก. ไพศาลพูนทรัพย์ระยอง (1999) 
51. บจก. ไมย์เออร์อินดัสตรีส์ 52. บจก. ไอเบล (ประเทศไทย) 
53. บจก. ไอเอสซีเอ็ม อินดัสทรี่ส์ (ประเทศไทย) 54. บจก. ไฮแคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
55. บจก. กุลธร สตีล 56. บจก. ควอลิตี้ไพพ์ แอนด์ สตีล แมนูแฟคเจอริ่ง 
57. บจก. คอมมิวเวล (ไทยแลนด์) 58. บจก. คอยเทคสตีล (ไทยแลนด์) 
59. บจก. คิมอัน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 60. บจก. จงฉี (ประเทศไทย) 
61. บจก. จุฑาวรรณ 62. บจก. ชลบุรีศรีเจริญโลหะ 
63. บจก. ซองชอล ไฮเทค (ประเทศไทย) 64. บจก. ซิวปรีมแมชีนเนอร์รี่แมนูแฟคเจอริ่ง 
65. บจก. ซี เอส นันเฟอร์รัส เซ็นเตอร์ 66. บจก. ซี รับ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 
67. บจก. ซี.เอ.โกลบอล แสตนเลส 68. บจก. ซีเอสเมทอล 
69. บจก. ซีเอสนันเฟอร์รัสเซ็นเตอร์ 70. บจก. ซีพีแอล เอ็นเตอร์ไพรส์ 
71. บจก. ญาสิทธิ์ 72. บจก. ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม 
73. บจก. ตระกูลไทยโปรดักส์ 74. บจก. ตราเพชร 
75. บจก. ทรีนีตี้ ไดนามิค คอร์ปอเรชั่น 76. บจก. ท้อปโกลฟ เมดิคอล (ไทยแลนด์) 
77. บจก. ทาจิม่า สตีล (ไทยแลนด์) 78. บจก. ทีเอ็นที เอ็กซเพรส เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) 
79. บจก. ทีแคป 80. บจก. ทีซีเจ เอเชีย (มหาชน) 
81. บจก. ทีที โปรสตีล (ไทยแลนด์) 82. บจก. ทีที สตีล โปรเซสซิ่ง (ไทยแลนด์) 
83. บจก. ทีที ออโตมอทีฟ สตีล (ประเทศไทย) 84. บจก. ธาดาพงศ์ อินเตอร์กรุ๊ป 
85. บจก. นิโค สตีล เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) 86. บจก. นิชชิน สตีล (ประเทศไทย) 
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87. บจก. นิชิอัส (ไทยแลนด์) 88. บจก. นิดิก อีเลคโทรนิค (ประเทศไทย) 
89. บจก. นิปปอน คินโซคุ (ประเทศไทย) 90. บจก. บีทรีอาร์เมทัล 
91. บจก. ปัญญาวิจิตร โฮลดิ้ง 92. บจก. ผลิตภัณฑ์ตะแกรงเหล็กแผ่นไทย 
93. บจก. พงศ์มา เทรดดิ้ง 94. บจก. พอลลี่ แอลลี่ (ประเทศไทย) 
95. บจก. ฟัง เจีย เป่า (รุ่งแสงเหล็กไทย) 96. บจก. มัลติ โซลูชั่น ซัพพลาย 
97. บจก. มารูเบนิ-อิโตชู สตีล พีทีอี 98. บจก. มิโยชิ ไฮเทค 
99. บจก. ยู.ซี.เมทัล 100. บจก. ลีกัมก่ีอินเตอร์เนชั่นแนล 
101. บจก. วิน วิน โฮลดิ้ง 102. บจก. วิศวกิจพัฒนา 
103. บจก. ศรีราชพฤกษ์ 104. บจก. ศุภสิน เมทัลเทรดดิ้ง 
105. บจก. สยาม ดีเค เมทัล 106. บจก. สยามเทเบิ้ลแวร์ 
107. บจก. สยามมิชลิน 108. บจก. สินทรัพย์ เมทัล 
109. บจก. สินสยามเม็ททอลเซ็นเตอร์ (1984) 110. บจก. สินสยามเอ็นจีเนียริ่ง 
111. บจก. สินสยามโปรเฟสชั่นสตีลแอนด์พาร์ท 112. บจก. สินสยามอินเตอร์เนชั่นแนลกรุ๊ป (1991) 
113. บจก. สุวรรณไทย โลหะกิจ 114. บจก. อัลไลแอนซ์ ลอนดรี้ (ประเทศไทย) 
115. บจก. อัศวเม็ททอล (ไทยแลนด์) 116. บจก. อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย)   
117. บจก. อินซูลเทค อินเตอร์เนชั่นแนล 118. บจก. อิวาตานิ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) 
119. บจก. อีสท์ แคปปิทอล เทคโนโลยี 120. บจก. อุตสาหกรรมเศษเหล็กไทย 
121. บจก. อุตสาหกรรมสเตนเลสเคหภัณฑ์ 122. บจก. อุลตร้าคอร์ อีเล็คโทรนิคซัพพลาย 
123. บจก. ฮอนด้า เทรดดิ้ง เอเชีย 124. บจก. ฮัทชินสัน เทคโนโลยี โอเปอเรชั่นส์ (ประเทศไทย) 
125. บจก. ฮันวา สตีล เซอร์วิส (ประเทศไทย) 126. บจก. ฮานะ สตีล 
127. บมจ. เสถียรสเตนเลสสตีล 128. บมจ. โลหะกิจ เม็ททอล 
129. บมจ. ไทย บริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง 130. บมจ. ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ 
131. บมจ. ไทยฮ้ัวยางพารา 132. บมจ. ที.ซี.เจ.เอเซีย 
133. บมจ. นิชิอัส (ไทยแลนด์) 134. หจก. โอทีแอล (ประเทศไทย) 
135. หจก. ไทยเชียร์ริ่งโลหะ 136. หจก. ไทยฮ่ัวฮง 
137. หจก. ที.พี. ทรัพย์เจริญ 138. หจก. พี.เค. สตีล เซ็นเตอร์ 
139. หจก. อภิโปรดักต์ (1992) 140. หจก. อินเตอร์เทค อีควิปเม้นท์ 

2.3.5 สมาคม/กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ใช้ จ านวน 2 ราย ได้แก่ สมาคมพัฒนาสเตนเลสไทย และ 
กลุม่อุตสาหกรรมเหล็ก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

2.3.6 สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจ าประเทศไทยและสถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจ า
ประเทศไทยในฐานะรัฐบาลของประเทศผู้ส่งออกสินค้าที่ถูกพิจารณา 
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 เมื่อครบก าหนดระยะเวลาการส่งคืนแบบสอบถามปรากฏว่ามีผู้มีส่วนได้เสียที่ให้ความร่วมมือ       
ตอบแบบสอบถามครบถ้วน ดังนี้  

(1) ผู้ผลิตสินค้าชนิดเดียวกันในประเทศ คือ บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จ ากัด (มหาชน) 
(2) ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกในสาธารณรัฐอินโดนีเซียและมาเลเซีย จ านวน 3 ราย ได้แก่ 

(2.1) ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกในสาธารณรัฐอินโดนีเซียจ านวน 2 ราย ได้แก่ 
- บริษัท PT. Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy 
- บริษัท PT. IMR ARC Steel 

(2.2) ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกในมาเลเซีย จ านวน 1 ราย คือ บริษัท Bahru Stainless SDN. BHD. 
(3) ผู้น าเข้าสินค้าที่ถูกพิจารณาจ านวน 5 ราย ได้แก่ 

- บจก. โตโย มิลเลนเนียม จ ากัด 
- บมจ. ไทย – เยอรมัน โปรดักส์ 
- บจก. นิโค สตีล เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) 
- บจก. ฮันวา สตีล เซอร์วิส (ประเทศไทย) 
- บจก. โฮชิน เคนชิ (ประเทศไทย) 

ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่ได้รับแบบสอบถามแต่ประสงค์จะขอรับแบบสอบถามเพ่ือเข้าร่วมกระบวน  
การไต่สวน สามารถแจ้งความจ านงเป็นหนังสือต่อกรมการค้าต่างประเทศเพ่ือขอรับแบบสอบถามได้ภายใน   
15 วัน หรือผู้มีส่วนได้เสียที่ประสงค์จะขอแถลงการณ์ด้วยวาจาเพ่ือเสนอข้อเท็จจริงและความเห็นประกอบ     
การไต่สวนสามารถแจ้งความจ านงได้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประกาศเปิดไต่สวนฯ ซึ่งเมื่อครบก าหนดเวลา 
ปรากฏว่าไม่มีบริษัทฯ แจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมกระบวนการไต่สวนฯ การแถลงการณ์ด้วยวาจา และขอรับ
แบบสอบถามเพ่ิมเติม  

3. ขอบเขตการไต่สวน 
3.1 สถานะของอุตสาหกรรมภายใน 

         .บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จ ากัด (มหาชน) เป็นอุตสาหกรรมผู้ผลิตสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็น     
ชนิดม้วน แผ่น และแผ่นแถบรายเดียวในประเทศ มีปริมาณการผลิตคิดเป็นร้อยละ 100 ของปริมาณการผลิต
ทั้งหมดภายในประเทศ ถือว่ามีสถานะเป็นอุตสาหกรรมภายในตามมาตรา 24 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้       
การทุ่มตลาดฯ พ.ศ. 2542 

3.2 ผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ 
(1) อุตสาหกรรมภายในผู้ผลิตสินค้าชนิดเดียวกันกับสินค้าที่ถูกพิจารณา ตามข้อ 2.3.1 
(2) ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกในสาธารณรัฐอินโดนีเซียและมาเลเซีย ตามข้อ 2.3.2 และ 2.3.3 

  (3) ผู้น าเข้า/ผู้ใช้ภายในประเทศ ตามข้อ 2.3.4 
(4) สมาคมหรือกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ใช้ ตามข้อ 2.3.5 
(5) รัฐบาลประเทศที่ถูกพิจารณา ได้แก่ สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจ าประเทศไทยและ 

สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจ าประเทศไทยตามข้อ 2.3.6 
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3.3 สินค้าที่ถูกพิจารณา/สินค้าชนิดเดียวกัน (Product under consideration/ Like product)  
 มาตรา 4 แห่ง พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดฯ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ

การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ก าหนดว่า ““สินค้าที่ถูกพิจารณา” หมายความว่า สินค้ารายที่
ถูกกล่าวหาว่ามีการทุ่มตลาด…” และ ““สินค้าชนิดเดียวกัน” หมายความว่า สินค้าที่มีคุณสมบัติเหมือนกัน       
ทุกประการกับสินค้าที่ถูกพิจารณา แต่ในกรณีที่ไม่มีสินค้าดังกล่าวให้หมายความว่าสินค้าที่คล้ายคลึงกันอย่าง
มากกับสินค้าดังกล่าว” 

3.3.1 สินค้าที่ถูกพิจารณา คือ สินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นชนิดม้วน แผ่น และแผ่นแถบ ที่มีความหนา 
0.3 - 3.0 มิลลิเมตร และมีความกว้างไม่เกิน 1,320 มิลลิเมตร ภายใต้พิกัดศุลกากรปี 2560 ดังนี้ 

7219.32.00.020 7219.32.00.030 7219.32.00.040 7219.32.00.080 7219.32.00.090 
7219.33.00.020 7219.33.00.030 7219.33.00.040 7219.33.00.080 7219.33.00.090 
7219.34.00.020 7219.34.00.030 7219.34.00.040 7219.34.00.080 7219.34.00.090 
7219.35.00.020 7219.35.00.030 7219.35.00.040 7219.35.00.080 7219.35.00.090 
7219.90.00.000 7220.20.10.020 7220.20.10.030 7220.20.10.040 7220.20.10.080 
7220.20.10.090 7220.20.90.020 7220.20.90.030 7220.20.90.040 7220.20.90.080 
7220.20.90.090 7220.90.10.000 7220.90.90.000  รวมทั้งสิ้น 33 พิกัด ที่มีแหล่งก าเนิดจาก 
 อินโดนีเซียและมาเลเซีย    

โดยกรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงพิกัดอัตราศุลกากรจากระบบฮาร์โมไนซ์  ฉบับปี 2560 
(HS Code 2017) เป็นฉบับปี 2565 (HS Code 2022) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นมา ทั้งนี้ สินค้า
เหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นฯ ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตการไต่สวนไม่มีการเปลี่ยนแปลงพิกัดอัตราศุลกากร 

3.3.2 สินค้าชนิดเดียวกัน คือ สินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นชนิดม้วน แผ่น และแผ่นแถบที่อุตสาหกรรม
ภายในผลิตและจ าหน่าย ซึ่งเมื่อพิจารณาจากองค์ประกอบต่าง ๆ ได้แก่ ลักษณะทางกายภาพ กระบวนการผลิต 
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ลักษณะการใช้งาน การรับรู้ของลูกค้าต่อตัวสินค้าและผู้ใช้สินค้าข้ันสุดท้าย จะเห็นได้ว่า
สินค้าท่ีถูกพิจารณาและสินค้าที่อุตสาหกรรมภายในผลิตไม่แตกต่างกัน 

3.4 ระยะเวลาของข้อมูลที่ใช้ในการไต่สวน  
 (1) การพิจารณาการทุ่มตลาด คือ ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564  
 (2) การพิจารณาความเสียหาย คือ วันที่ 1 มกราคม 2560 – 31 มีนาคม 2564 โดยช่วงระยะเวลา 
การไต่สวน (Investigation Period: IP) คือ 1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564 และช่วงเดียวกันก่อนช่วง
ระยะเวลาการไต่สวน (Period Prior to Investigation Period: PP) คือ 1 เมษายน 2562 – 31 มีนาคม 2563 
 3.5 ข้อมูลที่ใช้ในการไต่สวน 

 (1) ข้อมูลที่ได้รับจากผู้ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม  
 (2) สถิติการน าเข้าจากกรมศุลกากร 
 (3) ข้อมูลจากการแสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย 
 (4) ข้อมูลจากสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย 
 (5) ข้อมูลจากเว็บไซต์องค์การการค้าโลก และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาด 
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4. ความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณารายละเอียดทางเทคนิคของสินค้าเหล็ก 
ภายหลังประกาศเปิดการไต่สวนฯ ผู้มีส่วนได้เสียได้แสดงข้อมูลความคิดเห็น/ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับขอบเขต

สินค้าที่ขอให้พิจารณาด าเนินการตอบโต้การทุ่มตลาดฯ ปัญหาคุณภาพสินค้าที่ผลิตโดยอุตสาหกรรมภายใน
และปัญหาการน าไปใช้งาน กรมการค้าต่างประเทศจึงได้น าประเด็นดังกล่าวเสนอต่อคณะอนุกรรมการ
พิจารณารายละเอียดทางเทคนิคของสินค้าเหล็กเพ่ือพิจารณาและน าเสนอความเห็นต่อคณะอนุกรรมการ
พิจารณาการไต่สวนและคณะกรรมการ ทตอ. ประกอบการวินิจฉัยก าหนดมาตรการตอบโต้ การทุ่มตลาดของ
กรณีนี้ตอ่ไป ซึ่งเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 คณะอนุกรรมการฯ ได้มีมติ ดังนี้ 

4.1 เห็นควรเสนอให้ด าเนินการพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นชนิดม้วน แผ่น 
และแผ่นแถบ ที่มีความหนาตั้งแต่ 0.3 – 3.0 มิลลิเมตร และมีความกว้างไม่เกิน 1,320 มิลลิเมตร ครอบคลุมถึง 
ค่าความคลาดเคลื่อนความหนาตามมาตรฐาน มอก. 1378 - 2559 ภายใต้พิกัดศุลกากรปี 2560 จ านวน        
33 พิกัด ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียและมาเลเซีย ตามความประสงค์ของอุตสาหกรรมภายใน ดังนี้  
7219.32.00.020 7219.32.00.030 7219.32.00.040 7219.32.00.080 7219.32.00.090 
7219.33.00.020 7219.33.00.030 7219.33.00.040 7219.33.00.080 7219.33.00.090 

7219.34.00.020 7219.34.00.030 7219.34.00.040 7219.34.00.080 7219.34.00.090 

7219.35.00.020 7219.35.00.030 7219.35.00.040 7219.35.00.080 7219.35.00.090 

7219.90.00.000 7220.20.10.020 7220.20.10.030 7220.20.10.040 7220.20.10.080 

7220.20.10.090 7220.20.90.020 7220.20.90.030 7220.20.90.040 7220.20.90.080 

7220.20.90.090 7220.90.10.000 7220.90.90.000   

4.2 ปัญหาข้อร้องเรียนของผู้ใช้/ผู้น าเข้าเกี่ยวกับคุณภาพสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นชนิดม้วน แผ่น และ
แผ่นแถบ ที่อุตสาหกรรมภายในผลิต เป็นปัญหาตามปกติซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ 

5. ข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียต่อการเปิดไต่สวน 
5.1 รัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

1. ข้อมูลค าขอฯ ขาดหลักฐานที่มีมูลเพียงพอเกี่ยวกับการทุ่มตลาด 
ผู้ยื่นค าขอไม่ได้น าเสนอหลักฐานการค านวณส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดที่มีมูลเพียงพอตามบทบัญญัติ 

ข้อ 5.2 ของความตกลงว่าด้วยการตอบโต้การทุ่มตลาดภายใต้ WTO (Anti-Dumping Agreement: ADA) 
เนื่องจากการค านวณมูลค่าปกติหรือราคาขายในประเทศอินโดนีเซียขึ้นใหม่โดยอ้างอิงราคาวัตถุดิบจากราคา
น าเข้าสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดร้อนของประเทศอินโดนีเซียบวกค่าใช้จ่ายในการน าเข้านั้นไม่มีความเหมาะสม
เนื่องจากอินโดนีเซียมิได้มีการน าเข้าสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดร้อนเป็นหลัก อีกทั้งปริมาณการส่งออกสินค้า 
ที่ถูกกล่าวหามีมากกว่าปริมาณการน าเข้าสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดร้อน จึงเห็นว่ามูลค่าปกติที่ผู้ยื่นค าขอ
ค านวณขึ้นใหม่ไม่สอดคล้องกับราคาขายในประเทศและไม่มีความเหมาะสมที่จะน ามาใช้ในการกล่าวอ้างหรือ
ค านวณส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด 
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2. ข้อมูลค าขอฯ กล่าวอ้างถึงการบิดเบือนของราคาขายสินค้าที่ถูกกล่าวหาในประเทศอินโดนีเซีย  
ผู้ยื่นค าขอกล่าวอ้างว่ามีการบิดเบือนราคาขายของสินค้าที่ถูกกล่าวหาอันเนื่องมาจากการบิดเบือน

ราคาวัตถุดิบในประเทศจึงเป็นเหตุให้มีการค านวณมูลค่าปกติขึ้นมาใหม่ อย่างไรก็ดี ผู้ยื่นค าขอไม่ได้น าเสนอ
เอกสารหลักฐานในการกล่าวอ้างที่เพียงพอและเหมาะสม อีกทั้งไม่ว่าจะปรากฏการบิดเบือนราคาวัตถุดิบ
หรือไม่ก็ตาม ราคาขายของสินค้าที่ถูกกล่าวหาในประเทศอินโดนีเซีย และราคาส่งออกยังคงสามารถน ามา
เปรียบเทียบกันได้โดยเหมาะสมตามบทบัญญัติข้อ 2.2 ของความตกลงว่าด้วยการตอบโต้การทุ่มตลาดภายใต้ 
WTO (ADA) เนื่องจากในการผลิตสินค้าดังกล่าวมีการใช้วัตถุดิบและมีกระบวนการผลิตเดียวกันซึ่งจะส่งผล
กระทบทั้งต่อราคาขายในประเทศและราคาขายส่งออกรวมถึงราคาส่งออกมายังประเทศไทยเช่นเดียวกัน    
ด้วยเหตุนี้ มูลค่าปกติที่ผู้ยื่นค าขอค านวณขึ้นใหม่จึงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ WTO (ADA) 
ก าหนด และเห็นควรให้ใช้ราคาขายในประเทศที่ได้มีการช าระกันจริงและราคาส่งออกของผู้ผลิตในประเทศ  
ในการค านวณส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด  

ข้อชี้แจงของกรมการค้าต่างประเทศ 
- การพิจารณาค าขอให้พิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดเป็นการด าเนินการภายใต้ พ.ร.บ. การตอบโต้ 

การทุ่มตลาดฯ พ.ศ. 2542 และพ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ. การตอบ
โต้การทุ่มตลาดฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ที่เปิดโอกาสให้อุตสาหกรรมภายในสามารถยื่นค าขอให้ด าเนินการ
พิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดได้ หากมีข้อมูลและพยานหลักฐานว่ามีการทุ่มตลาดและการทุ่มตลาดดังกล่าว
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุตสาหกรรมภายในประเทศ โดยข้อมูลตามค าขอให้ด าเนินการพิจารณาตอบโต้ 
การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นฯ ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียและมาเลเซีย  
มีรายละเอียดและพยานหลักฐานครบถ้วนและถูกต้องตามมาตรา 34 แห่ง พ.ร.บ. ตอบโต้การทุ่มตลาดฯ  
พ.ศ. 2542 โดยประกอบด้วยข้อมูลหลักฐานเบื้องต้น (Prima Facie) ที่แสดงให้เห็นถึงการทุ่มตลาด ความ
เสียหาย และสัมพันธ์ระหว่างการทุ่มตลาดและความเสียหาย 

- โดยที่การค านวณมูลค่าปกติมีรายละเอียดเป็นไปตามมาตรา 15 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ 
พ.ศ. 2542 และหลักเกณฑ์ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติการตอบโต้  
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 และวิธีการที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศ
ก าหนด เรื่อง การยื่นค าขอให้พิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดฯ พ .ศ. 2564 ซึ่งระบุว่ากรณีที่ไม่มีข้อมูลราคาขาย
ของสินค้าที่ถูกกล่าวหาในประเทศแหล่งก าเนิดหรือประเทศส่งออก สามารถค านวณมูลค่าปกติขึ้นใหม่จาก
ต้นทุนการผลิตในประเทศแหล่งก าเนิด รวมกับจ านวนที่เหมาะสมของค่าใช้จ่ายในการจัดการ การขาย และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตลอดจนก าไรต่างๆ ที่เกิดขึ้นของสินค้าที่ถูกพิจารณา ทั้งนี้ หากไม่มีข้อมูลต้นทุนของผู้ผลิตหรือ
ผู้ส่งออกจากต่างประเทศ ให้ค านวณจากข้อมูลที่เกี่ยวกับต้นทุนและปัจจัยการผลิตในประเทศไทย แต่ต้องปรับ
ต้นทุนดังกล่าวให้เข้ากับต้นทุนประเมินของผู้ผลิตในต่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับบทบัญญัติข้อ 2.2 ของ 
ความตกลงว่าด้วยการตอบโต้การทุ่มตลาด  
 - ส าหรับการค านวณส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดประกอบการพิจารณาก าหนดมาตรการตอบโต้ 
การทุ่มตลาดมาจากการเปรียบเทียบมูลค่าปกติกับราคาส่งออก ณ ระดับการค้าและช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตาม
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มาตรา 18 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ พ.ศ. 2542 ทั้งนี้ การค านวณมูลค่าปกติและราคาส่งออกใช้
ราคาขายในอินโดนีเซียที่ได้มีการช าระกันจริงและราคาส่งออกจากอินโดนีเซียมายังประเทศไทยตามค าตอบ
แบบสอบถามของผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากต่างประเทศท่ีได้ให้ความร่วมมือ โดยที่การค านวณมูลค่าปกติและราคา
ส่งออกดังกล่าวเป็นไปตามมาตรา 15 และ 14 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ พ.ศ. 2542  

5.2 ผู้น าเข้า/ผู้ใช้ 
1. การผูกขาดในประเทศ 

 ผู้น าเข้า/ผู้ใช้ในประเทศมีความเห็นว่ามาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดอาจก่อให้เกิดการผูกขาด  
ในประเทศได้ เนื่องจากประเทศไทยมอุีตสาหกรรมผู้ผลิตสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นเพียงรายเดียว 

 ข้อชี้แจงของกรมการค้าต่างประเทศ 
     - การไต่สวนการทุ่มตลาดเป็นการด าเนินการภายใต้ พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ พ.ศ. 2542 

และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งเปิดโอกาสให้อุตสาหกรรมภายในสามารถยื่นค าขอให้ด าเนินการพิจารณาตอบโต้  
การทุ่มตลาดได้ หากมีข้อมูลและหลักฐานว่ามีการทุ่มตลาดและการทุ่มตลาดดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่อุตสาหกรรมภายในประเทศ  

- การพิจารณาสถานะของอุตสาหกรรมภายในตามมาตรา 33 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ 
พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ระบุว่าผู้ยื่นค าขอต้อง
ได้รับการสนับสนุนจากผู้ผลิตสินค้าชนิดเดียวกันที่มีปริมาณการผลิตรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของปริมาณการผลิต
สินค้าชนิดเดียวกันของผู้ที่ได้แสดงความเห็นทั้งส่วนที่สนับสนุนและส่วนที่คัดค้านรวมกัน โดยปริมาณการผลิต
ของฝ่ายสนับสนุนต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของปริมาณการผลิตสินค้าชนิดเดียวกันทั้งหมดในประเทศ ดังนั้น 
บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ผลิตรายเดียวในประเทศและมีปริมาณการผลิตคิดเป็น    
ร้อยละ 100 ของปริมาณการผลิตทั้งหมด จึงมีสถานะเป็นอุตสาหกรรมภายในและสามารถยื่นค าขอให้มี  
การพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดได้ 

2. มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดท าให้ต้นทุนการผลิตสินค้าสูงข้ึน ซึ่งส่งผลให้ผู้ผลิตสินค้าต่อเนื่อง
มีทางเลือกของแหล่งวัตถุดิบลดลง 

ผู้น าเข้า/ผู้ใช้ในประเทศมีความเห็นว่าการบังคับใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดท าให้อุตสาหกรรม
ต่อเนื่องมีทางเลือกวัตถุดิบน้อยลงและมีต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ส่งผลต่อการแข่งขันในตลาดโลก 

ข้อชี้แจงของกรมการค้าต่างประเทศ 

 - วัตถุประสงค์ของการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดเพ่ือเยียวยาความเสียหายของอุตสาหกรรม
ภายในจากการค้าที่ไม่เป็นธรรมเพ่ือน าไปสู่สภาวะตลาดที่มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ มาตรการตอบโต้
การทุ่มตลาดมิได้ห้ามไม่ให้มีการน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศและไม่ครอบคลุมถึงสินค้าจากแหล่งอ่ืนที่ไม่มี 
การทุ่มตลาด จึงไม่กระทบกับการน าเข้าสินค้าจากประเทศอ่ืน ดังนั้น บริษัทฯ ยังคงมีทางเลือกที่จะน าเข้า
สินค้าจากประเทศอ่ืนๆ ได ้

 -  การเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด จะเรียกเก็บในอัตราที่ เ พียงพอต่อการขจัด 
ความเสียหายที่เกิดจากการทุ่มตลาด และไม่เกินส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด 
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3. ปัญหาคุณภาพสินค้าที่ผลิตโดยอุตสาหกรรมภายใน 
 ผู้น าเข้า/ผู้ใช้ในประเทศ พบปัญหาคุณภาพวัตถุดิบบ่อยครั้ง เช่น ผิวลอก รอยขูดขีด บุบ ต้องตัดทิ้ง

บางส่วน ไม่สามารถเรียกร้องให้มีการชดเชยความเสียหายได้ทั้งหมด ซึ่งอุตสาหกรรมภายในไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวให้หมดไปได ้

 นอกจากนี้ ผู้น าเข้า/ผู้ใช้บางราย รายงานว่าอุตสาหกรรมภายในไม่สามารถผลิตสินค้าตามคุณภาพ
ที่ต้องการได้ เช่น ความสะอาดของพ้ืนผิว และรอยบนพ้ืนผิว ซึ่งสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นฯ ที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมการผลิต Hard disk จะไม่ใช่สินค้าเกรดที่มีจ าหน่ายทั่วไป แต่เป็นสินค้าที่ต้องผลิตตามความต้องการ
ของบริษัท Hard disk และมีการควบคุมคุณภาพการผลิตอย่างเข้มงวด 

ข้อชี้แจงของกรมการค้าต่างประเทศ 
 - กรมการค้าต่างประเทศได้มีหนังสือถึงบริษัท โพสโค – ไทยน๊อคซ์ จ ากัด (มหาชน) ในฐานะ

อุตสาหกรรมผู้ผลิตสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นฯ ในประเทศ เพ่ือขอให้ชี้แจงในประเด็นคุณภาพของสินค้า   
ที่ผลิตและปัญหาการน าไปใช้งานดังกล่าว ซึ่งบริษัทฯ ได้มีหนังสือชี้แจงและให้ข้อมูลว่า หากเกิดกรณีสินค้ามี
ต าหนิจนไม่สามารถน าไปใช้งานได้ หรือน าไปใช้งานได้บางส่วน บริษัทฯ มีนโยบายการจัดการข้อร้องเรียนทาง
เทคนิคจากลูกค้า ดังนี้ 

      (1) การดูแลข้อเรียกร้องและชดเชยความเสียหายอย่างเร่งด่วน 
      หากบริษัทฯ ตรวจสอบแล้วพบว่าต าหนิหรือปัญหาด้านคุณภาพสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นฯ 
เกิดจากกระบวนการผลิต บริษัทฯ จะท าการชดเชยความเสียหายให้แก่ลูกค้า/ผู้ใช้โดยการลดราคาหรือ 
การรับคืนสินค้า แต่หากพบว่าปัญหาดังกล่าวเกิดจากการจัดเก็บหรือขั้นตอนการน าไปใช้ของลูกค้า บริษัทฯ  
จะช่วยแนะน าแนวทางการแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้า/ผู้ใช้เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาซ้ าต่อไป 
               (2) การควบคุมคุณภาพสินค้าในอนาคต 
    กรณีที่ต าหนิหรือปัญหาด้านคุณภาพสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นฯ เกิดจากกระบวนการผลิต 
บริษัทฯ จะรายงานปัญหาดังกล่าวไปยังส่วนการผลิตขั้นตอนที่ก่อให้เกิดต าหนิหรือปัญหาดังกล่าวเพ่ือแก้ไข
ปัญหาและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาอีกในอนาคต นอกจากนี้ หากเป็นต าหนิหรือปัญหาด้านคุณภาพท่ีพบเป็นครั้ง
แรก รวมถึงอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ต้องการวัตถุดิบคุณภาพสูง บริษัทฯ อาจเจรจารายละเอียดด้านคุณภาพสินค้า
ร่วมกับลูกค้า/ผู้ใช้เพ่ือก าหนดระดับคุณภาพสินค้าที่ยอมรับได้เพ่ือใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการผลิตและส่งมอบ
สินค้าให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า/ผู้ใช้ต่อไป 

  - นอกจากนี้ กรมการค้าต่างประเทศยังได้น าข้อมูลปัญหาสินค้าและการน าไปใช้งานดังกล่าวเสนอ
ต่อคณะอนุกรรมการพิจารณารายละเอียดทางเทคนิคของสินค้าเหล็ก เพ่ือพิจารณาและน าเสนอความเห็น
ส าหรับใช้ประกอบการไต่สวนฯ ซึ่งเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 คณะอนุกรรมการฯ ได้มีมติว่าปัญหาข้อ
ร้องเรียนของผู้ใช้/ผู้น าเข้าเกี่ยวกับคุณภาพสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นฯ ที่อุตสาหกรรมภายในผลิตเป็น
ปัญหาตามปกติซึ่งสามารถเกิดข้ึนได ้
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6. การตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูล (Verification) 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID 2019) ท าให้กรมการค้าต่างประเทศ        

ไม่สามารถจัดส่งเจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลของอุตสาหกรรมภายในและผู้ผลิต/ผู้ส่งออก
สินค้าที่ถูกพิจารณาจากต่างประเทศ ณ ที่ท าการของบริษัทฯ ได้ กรมฯ จึงได้ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ของข้อมูลในรูปแบบ Desk Verification ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom แอปพลิเคชัน) 
โดยสรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลได้ดังนี้ 
 5.1 เมื่อวันที่ 17 – 21 มกราคม 2565 กรมฯ ได้ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลตามค าตอบ
แบบสอบถามของบริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จ ากัด (มหาชน) ในฐานะอุตสาหกรรมภายในประเทศ ซึ่งพบว่า
ข้อมูลค าตอบในแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือและสามารถยอมรับได้ โดยข้อมูลที่ตรวจสอบตรงกับเอกสาร
หลักฐานต้นฉบับ และสอดคล้องกับหลักฐานทางบัญชีที่ผ่านการรับรองแล้ว 
 5.2 เมื่อวันที่ 1 – 18 มีนาคม 2565 กรมฯ ได้ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลของผู้ผลิต/ผู้ส่งออก
จากสาธารณรัฐอินโดนีเซียและมาเลเซียที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจ านวน 3 ราย ได้แก่  บริษัท 
PT Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy และบริ ษั ท  PT IMR ARC Steel จ า กส า ธ า รณรั ฐ
อินโดนีเซีย และบริษัท Bahru Stainless SDN. BHD. จากมาเลเซีย ซึ่งพบว่าข้อมูลค าตอบแบบสอบถามของ
ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกสินค้าที่ถูกพิจารณาโดยส่วนใหญ่มีความน่าเชื่อถือและอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ โดย
ข้อมูลที่ตรวจสอบมีความสอดคล้องกับเอกสารหลักฐานต้นฉบับและหลักฐานทางบัญชีที่ผ่านการรับรองแล้ว 

7. ร่างผลการไต่สวนชั้นที่สุด 
  การพิจารณาไต่สวนการทุ่มตลาดจะพิจารณาจากข้อมูลตามค าตอบแบบสอบถามที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้เสีย

แต่ละรายที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม ส่วนผู้ที่ไม่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามจะพิจารณาโดยใช้
ข้อมูลข้อเท็จจริงเท่าที่มีอยู่ (Best Information Available: BIA) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในมาตรา 27 
แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ พ.ศ. 2542 ประกอบกับบทบัญญัติข้อ 6.8 และ Annex II (7) ของ
ความตกลงว่าด้วยการตอบโต้การทุ่มตลาดภายใต้ WTO ซึ่งปรากฏรายละเอียด ดังนี้ 

7.1 ผลการไต่สวนการทุ่มตลาด  
         ข้อกฎหมาย 
          มาตรา 13 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ พ.ศ. 2542 บัญญัติว่า “การทุ่มตลาดตาม
พระราชบัญญัตินี้ ได้แก่ การส่งสินค้าเข้ามาในประเทศไทยเพ่ือประโยชน์ในทางพาณิชย์ โดยมีราคาส่งออก      
ที่ต่ ากว่ามูลคา่ปกติของสินค้าชนิดเดียวกัน” 

มาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ พ.ศ. 2542 บัญญัติว่า “ราคาส่งออก ได้แก่ ราคา
ส่งออกจากประเทศผู้ส่งออกมายังประเทศไทยตามที่ได้ช าระหรือควรจะมีการช าระกันจริง  

ในกรณีท่ีไม่ปรากฏราคาส่งออกหรือราคาส่งออกนั้นไม่น่าเชื่อถือ เนื่องจากมีการร่วมมือกันหรือจัดให้มี
การชดเชยประโยชน์กันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องให้ค านวณหาราคาส่งออกจากราคาสินค้านั้น  ที่ได้จ าหน่ายต่อไป
ทอดแรกยังผู้ซื้ออิสระ แต่ในกรณีที่สินค้านั้นไม่มีการจ าหน่ายต่อไปยังผู้ซื้ออิสระหรือไม่ได้จ าหน่ายต่อไป  
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ตามสภาพสินค้าที่เป็นอยู่ในขณะน าเข้า ให้ค านวณราคาส่งออกตามหลักเกณฑ์อย่างหนึ่งอย่างใดที่เหมาะสมแก่
กรณีดังกล่าว 

ในกรณีตามวรรคสอง การค านวณหาราคาส่งออกให้หักค่าใช้จ่ายและค่าภาระต่างๆ ตลอดจนภาษี
อากร และก าไรที่ได้รับอันเกิดขึ้นระหว่างการน าเข้าและการจ าหน่ายต่อไปออกด้วย” 

มาตรา 15 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ พ.ศ. 2542 บัญญัติว่า “มูลค่าปกติ ได้แก่ ราคาที่      
ผู้ซื้ออิสระในประเทศผู้ส่งออกได้ช าระหรือควรจะมีการช าระกันจริงในทางการค้าปกติส าหรับสินค้าชนิดเดียวกันที่
ขายเพ่ือการบริโภคภายในประเทศนั้น ...” 

ในกรณีไม่ปรากฏราคาตามวรรคหนึ่งหรือราคานั้นไม่น่าเชื่อถือ... ให้พิจารณาหามูลค่าปกติจาก (1) ราคา
ส่งออกในทางการค้าปกติของสินค้าชนิดเดียวกันที่ส่งออกจากประเทศผู้ส่งออกไปยังประเทศที่สามที่เหมาะสม... 
หรือ (2) ราคาที่ค านวณจากต้นทุนการผลิตในประเทศแหล่งก าเนิดรวมกับจ านวนที่เหมาะสมของค่าใช้จ่ายใน
การจัดการ การขาย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตลอดจนก าไรต่างๆที่เกิดขึ้น...”   

มาตรา 18 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ พ.ศ. 2542 บัญญัติว่า “การพิจารณาหาส่วนเหลื่อมการ
ทุ่มตลาดให้มีการเปรียบเทียบอย่างเป็นธรรมและให้กระท าท่ีขั้นตอนทางการค้าเดียวกันและในเวลาเดียวกัน...” 

มาตรา 27 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ พ.ศ. 2542 บัญญัติว่า “ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียผู้ใด
ปฏิเสธที่จะน าพยานหลักฐานมาแสดงหรือไม่น าพยานหลักฐานดังกล่าวมาแสดงภายในเวลาตามที่ก าหนด หรือ
ไม่ให้ความร่วมมือเพ่ือให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐาน หรือขัดขวางกระบวนการพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาด     
การพิจารณาจะรับฟังเพียงข้อเท็จจริงเท่าที่มีอยูห่รืออาจรับฟังไปในทางที่ไม่เป็นคุณแก่ผู้นั้นก็ได้” 

ในการไต่สวนการทุ่มตลาดพบว่า ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียและมาเลเซีย มีการส่งสินค้า
ทุ่มตลาดมายังประเทศไทยในอัตราร้อยละ 6.28 – 77.61 ของราคา ซี ไอ เอฟ โดยปรากฏผลการค านวณส่วน
เหลื่อมการทุ่มตลาดส าหรับผู้ผลิต/ผู้ส่งออกแต่ละราย ดังนี้ 
         7.1.1 ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

  7.1.1.1 บริษัท PT. IMR ARC STEEL 
 (1) มูลค่าปกต ิ  

  ค านวณจากราคาขายในประเทศอินโดนีเซียจากค าตอบแบบสอบถามโดยวิธี 
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก และหักค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน ตามหลักเกณฑ์ภายใต้มาตรา 15 
แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ พ.ศ. 2542 
 (2) ราคาส่งออก  

   ค านวณจากราคาส่งออกมายังประเทศไทย ณ ระดับราคา ซี ไอ เอฟ จากค าตอบ
แบบสอบถามโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก และหักค่าใช้จ่ายต่างๆ เพ่ือทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน  
ตามหลักเกณฑ์ภายใตม้าตรา 14 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ พ.ศ. 2542 
 (3) ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด 
   ค านวณโดยเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าปกติตาม (1) และราคาส่งออกตาม (2)  
ซึ่งเป็นราคา ณ ระดับการค้าเดียวกันและในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ปรากฏส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดในอัตรา
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ร้อยละ 6.28 ของราคา ซี ไอ เอฟ ตามหลักเกณฑ์ภายใต้มาตรา 18 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ 
พ.ศ. 2542 

 7.1.1.2 บริษัท PT. Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy (IRNC) 
(1) มูลค่าปกต ิ  

  ค านวณจากราคาขายในประเทศอินโดนีเซียจากค าตอบแบบสอบถามโดยวิธี        
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก และหักค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน ตามหลักเกณฑ์ภายใต้มาตรา 15 
แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ พ.ศ. 2542 

(2) ราคาส่งออก  
   ค านวณจากราคาส่งออกมายังประเทศไทย ณ ระดับราคา ซี ไอ เอฟ จากค าตอบ

แบบสอบถามโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก และหักค่าใช้จ่ายต่างๆ เพ่ือทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน           
 ตามหลักเกณฑ์ภายใตม้าตรา 14 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ พ.ศ. 2542 

(3) ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด 
ค านวณโดยเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าปกติตาม (1) และราคาส่งออกตาม (2)  

ซึ่งเป็นราคา ณ ระดับการค้าเดียวกันและในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ปรากฏส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดในอัตรา
ร้อยละ 7.02 ของราคา ซี ไอ เอฟ ตามหลักเกณฑ์ภายใต้มาตรา 18 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ 
พ.ศ. 2542 

7.1.1.3 ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกรายอ่ืน ๆ  
       ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกรายอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้ให้ความร่วมมือในการไต่สวนครั้งนี้  ค านวณ 

ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดตามหลักเกณฑ์ภายใต้มาตรา 18 ประกอบกับมาตรา 27 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้ 
การทุ่มตลาดฯ พ.ศ. 2542 

(1) มูลค่าปกต ิ
  ค านวณโดยใช้มูลค่าปกติของผู้ทีใ่ห้ความร่วมมือในการไต่สวนจากประเทศอินโดนีเซีย

ซึ่งเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน ตามหลักเกณฑภ์ายใต้มาตรา 15 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ พ.ศ. 2542 
(2) ราคาส่งออก 

 ค านวณโดยใช้ราคาส่งออกของผู้ที่ให้ความร่วมมือในการไต่สวนจากประเทศ
อินโดนีเซียซึ่งเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน ตามหลักเกณฑ์ภายใต้มาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ 
พ.ศ. 2542 

(3) ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด 
     ค านวณโดยเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าปกติตาม (1) และราคาส่งออกตาม (2)  

ซึ่งเป็นราคา ณ ระดับการค้าเดียวกัน คือ ราคา ณ หน้าโรงงาน ปรากฎอัตราส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดร้อยละ 
77.61 ของราคา ซี ไอ เอฟ ตามหลักเกณฑภ์ายใตม้าตรา 18 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ พ.ศ. 2542 
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7.1.2 ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากมาเลเซีย 
 7.1.2.1 บริษัท Bahru Stainless SDN. BHD. 

(1) มูลค่าปกต ิ   
 ค านวณจากราคาขายในมาเลเซียจากค าตอบแบบสอบถามโดยวิธีถัวเฉลี่ย         

ถ่วงน้ าหนักและหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพ่ือทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน ตามหลักเกณฑ์ภายใต้มาตรา 15  
แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ พ.ศ. 2542 

(2) ราคาส่งออก  
     ค านวณจากราคาส่งออกมายังประเทศไทย ณ ระดับราคา ซี ไอ พี และ ซี ไอ เอฟ 

จากค าตอบแบบสอบถามโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักและหักค่าใช้จ่ายต่างๆ เพ่ือทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน 
ตามหลักเกณฑ์ภายใตม้าตรา 14 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ พ.ศ. 2542 

 (3) ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด 
      ค านวณโดยเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าปกติตาม (1) และราคาส่งออกตาม (2)      

ซึ่งเป็นราคา ณ ระดับการค้าเดียวกันและในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ปรากฏส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดในอัตรา
ร้อยละ 18.93 ของราคา ซี ไอ เอฟ ตามหลักเกณฑ์ภายใต้มาตรา 18 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ 
พ.ศ. 2542 

 7.1.2.2 ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกรายอ่ืน ๆ  
    ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกรายอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้ให้ความร่วมมือในการไต่สวนครั้งนี้  ค านวณ        

ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดตามหลักเกณฑ์ภายใต้มาตรา 18 ประกอบกับมาตรา 27 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้ 
การทุ่มตลาดฯ พ.ศ. 2542 

    (1) มูลค่าปกต ิ
ค านวณโดยใช้มูลค่าปกติของผู้ที่ให้ความร่วมมือในการไต่สวนจากมาเลเซีย ซึ่งเป็น

ราคา ณ หน้าโรงงาน ตามหลักเกณฑ์ภายใตม้าตรา 15 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ พ.ศ. 2542 
  (2) ราคาส่งออก 
 ค านวณโดยใช้ราคาส่งออกของผู้ที่ให้ความร่วมมือในการไต่สวนจากมาเลเซีย      

ซึ่งเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน ตามหลักเกณฑ์ภายใต้มาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ  
พ.ศ. 2542 

   (3) ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด 
  ค านวณโดยเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าปกติตาม (1) และราคาส่งออกตาม (2)  

ซึ่งเป็นราคา ณ ระดับการค้าเดียวกัน คือ ราคา ณ หน้าโรงงาน ปรากฏอัตราส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดร้อยละ 
42.16 ของราคา ซี ไอ เอฟ ตามหลักเกณฑภ์ายใตม้าตรา 18 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ พ.ศ. 2542 
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7.2 ผลการไต่สวนความเสียหาย  
         มาตรา 19 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ พ.ศ. 2542 ได้นิยามความหมายของความเสียหาย
ไว้ดังนี้ 

(1)  ความเสียหายอย่างส าคัญที่เกิดแก่อุตสาหกรรมภายใน 
(2)  ความเสียหายอย่างส าคัญที่อาจเกิดแก่อุตสาหกรรมภายใน หรือ 
(3)  อุปสรรคล่าช้าอย่างส าคัญต่อการก่อตั้งหรือการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใน  
มาตรา 20 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาว่ามี

ความเสียหายอย่างส าคัญที่เกิดแก่อุตสาหกรรมภายในตามมาตรา 19 (1) ประกอบกับกฎกระทรวงก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาความเสียหายที่เกิดแก่อุตสาหกรรมภายในจากการทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน 
พ.ศ. 2545 ว่าต้องมีพยานหลักฐานโดยตรงสนับสนุนเกี่ยวกับกรณีดังต่อไปนี้ 

1. ปริมาณของสินค้าทุ่มตลาดและผลของการทุ่มตลาดที่มีต่อราคาของสินค้าชนิดเดียวกันในตลาด
ภายในประเทศ และ 

2. ผลกระทบของการทุ่มตลาดนั้นที่มีต่ออุตสาหกรรมภายใน 
การพิจารณาความเสียหายได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนดโดยพิจารณาจากข้อมูลของ

อุตสาหกรรมภายในและผู้น าเข้า ปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้  
  7.2.1 ปริมาณของสินค้าทุ่มตลาดและผลของการทุ่มตลาดที่มีต่อราคาสินค้าชนิดเดียวกันในตลาด
ภายในประเทศ 
          7.2.1.1 ปริมาณการน าเข้าสินค้าทุ่มตลาด 
     ตามบทบัญญัติข้อ 2 (1) (ก) ภายใต้กฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการเกี่ยวกับการพิจารณาความเสียหายที่เกิดแก่อุตสาหกรรมภายในจากการทุ่มตลาดหรืออุดหนุน พ.ศ. 2545 
ก าหนดว่าในส่วนที่เกี่ยวกับปริมาณของสินค้าน าเข้าที่ทุ่มตลาดให้พิจารณาว่าได้มีการน าเข้าที่เพ่ิมขึ้นโดยมี
นัยส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะพิจารณาจากปริมาณน าเข้าจริง  หรือปริมาณที่เทียบเคียงกับปริมาณการผลิต 
หรือปริมาณการบริโภคในประเทศ 

ตารางท่ี 7.2.1.1  ปริมาณและสัดส่วนการน าเข้าสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นฯ                    (หน่วย: ตัน) 

ประเทศที่น าเข้า 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

PP (เม.ย. 62  
- มี.ค. 63) 

IP (เม.ย. 63  
- มี.ค. 64) 

ปริมาณ % ปริมาณ % ปริมาณ % ปริมาณ % ปริมาณ % ปริมาณ % 
อินโดนีเซีย 3,140 2 4,978 3 5,274 4 7,247 6 5,286 4 9,512 7 
มาเลเซีย 17,370 12 22,549 13 21,215 14 9,584 7 19,799 14 7,170 5 
ประเทศ 
ที่ถูกพจิารณา 

20,510 14 27,527 16 26,489 18 16,831 13 25,085 18 16,682 12 

อ่ืนๆ 122,245 86 139,901 84 121,029 82 113,533 87 118,189 82 120,472 88 
รวมทั้งหมด  142,755 100 167,428 100 147,518 100 130,364 100 143,274 100 137,154 100 

ที่มา: สถิติกรมศุลกากร 
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 ปริมาณการน าเข้าสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นฯ จากประเทศที่ถูกพิจารณามายังประเทศ
ไทยมีทิศทางเพ่ิมข้ึนในปี 2560 – 2562 และลดลงในปี 2563 และปี IP เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรน่า (COVID 19) และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของภาครัฐซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ภาคอุตสาหกรรมในประเทศที่ถูกพิจารณา ทั้งนี้ หากพิจารณาปริมาณน าเข้าแยกเป็นรายประเทศที่ถูก
พิจารณาพบว่าปริมาณน าเข้าสินค้าที่ถูกพิจารณาจากอินโดนีเซียมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
ขณะที่ปริมาณการน าเข้าสินค้าที่ถูกพิจารณาจากมาเลเซียเพ่ิมขึ้นในปี 2560-2562 และลดลงซึ่งเป็นผล 
มาจากมาตรการล็อคดาวน์ที่มีความเข้มงวดและหลากหลายระดับในมาเลเซีย (Movement Control Order) 
ส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุตสาหกรรมการผลิตในประเทศดังกล่าว 
   7.2.1.2 ผลของการทุ่มตลาดที่มีต่อราคาสินค้าชนิดเดียวกันในตลาดภายในประเทศ 
    ตามบทบัญญัติข้อ 2 (1) (ข) ภายใต้กฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการเกี่ยวกับการพิจารณาความเสียหายที่เกิดแก่อุตสาหกรรมภายในจากการทุ่มตลาดหรืออุดหนุน  
พ.ศ. 2545 ก าหนดว่าในส่วนที่เกี่ยวกับผลของการน าเข้าสินค้าที่ทุ่มตลาดที่มีต่อราคา ให้พิจารณาว่าราคาของ
สินค้าน าเข้าที่ทุ่มตลาดได้มีการตัดราคาโดยมีนัยส าคัญเมื่อเทียบกับราคาสินค้าชนิดเดียวกันในประเทศหรือไม่ 
หรือมิเช่นนั้นการน าเข้าสินค้าดังกล่าวจะมีผลเป็นการกดราคาหรือหยุดยั้งการที่ราคาจะขยับตั วสูงขึ้นโดยมี
นัยส าคัญ เนื่องจากการทุ่มตลาดนั้นหรือไม่ 
    ทั้งนี้ เพ่ือให้การเปรียบเทียบราคาขายสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นฯ จากประเทศที่
ถูกพิจารณากับราคาขายของอุตสาหกรรมภายในสะท้อนผลกระทบทางด้านราคาอย่างแท้จริง เนื่องจากสินค้า
เหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นฯ เป็นสินค้าเหล็กที่มีคุณลักษณะพิเศษ โดยมีการจ าแนกชนิดของสินค้าภายใต้รหัสสถิติ
ประเภทย่อยของกรมศุลกากร ได้แก่ สินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นฯ ชนิดออสเตนิติก เกรด 300 และ  
ชนิดเฟอร์ริติกเกรด 400 ซึ่งแต่ละชนิดสินค้ามีราคาแตกต่างกันตามราคาของวัตถุดิบ โดยพบว่าสินค้า  
ชนิดออสเตนิติกเกรด 300 มีราคาสูงกว่าสินค้าชนิดเฟอร์ริติกเกรด 400 และชนิดอ่ืนๆ เนื่องจากเกรด 300  
มีส่วนประกอบของนิกเกิลซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตที่มีราคาสูง 

1) การตัดราคา คือ การที่ราคาของสินค้าทุ่มตลาดมีราคาขายต่ ากว่าราคาขายของ
สินค้าชนิดเดียวกันของอุตสาหกรรมภายใน 
ตารางท่ี 7.2.1.2 (1) เปรียบเทียบราคาขายของสินค้าน าเข้าจากประเทศที่ถูกพิจารณาและราคาขายสินค้า
ชนิดเดียวกันของอุตสาหกรรมภายใน ณ ระดับการค้าเดียวกัน คือ ราคาที่จ าหน่ายให้ผู้ซื้ออิสระทอดแรก 
       (ฐาน : ราคาขายในประเทศเฉลี่ยในปี 2560) 

ราคาขาย (บาท/ตัน) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
PP (เม.ย. 62  
- มี.ค. 63) 

IP (เม.ย. 63  
- มี.ค. 64) 

ราคาขายเฉลี่ย 
ราคาขายเฉลี่ยจากประเทศที่ถูกพิจารณา (1) 102 105 94 91 93 92 
ราคาขายในประเทศเฉลี่ย (2) 100 100 92 88 90 89 
การตัดราคาจากประเทศที่ถูกพิจารณา (1) - (2) 2 5 2 3 3 3 
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ราคาขาย (บาท/ตัน) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
PP (เม.ย. 62  
- มี.ค. 63) 

IP (เม.ย. 63  
- มี.ค. 64) 

ราคาขายเฉลี่ยเกรด 300 
ราคาขายเฉลี่ยจากประเทศที่ถูกพิจารณา (1) 91 91 81 82 80 84 
ราคาขายในประเทศเฉลี่ย (2) 100 102 91 85 89 88 
การตัดราคาจากประเทศที่ถูกพิจารณา (1) - (2) (9) (11) (10) (3) (9) (4) 
ราคาขายเฉลี่ยเกรด 400 
ราคาขายเฉลี่ยจากประเทศที่ถูกพิจารณา (1) 119 112 96 86 91 88 
ราคาขายในประเทศเฉลี่ย (2) 100 97 92 89 90 89 
การตัดราคาจากประเทศที่ถูกพิจารณา (1) - (2) 19 15 4 (3) 1 (1) 

ที่มา: ข้อมูลตามค าตอบแบบสอบถามของอุตสาหกรรมภายในและสถิติกรมศุลกากร 
หมายเหตุ: 1. เปรียบเทียบ ณ ราคาขายถึงผู้ซื้ออิสระทอดแรก 
   2. ราคาขายสินค้าที่ถูกพิจารณาอ้างอิงจากราคาน าเข้า ซี ไอ เอฟ ตามสถิติกรมศุลกากร บวกค่าขนส่ง

ภายในประเทศ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ซึ่งเป็นข้อมูลจากผู้น าเข้า/ผู้ใช้ที่ตอบแบบสอบถามครบถ้วน) เพื่อปรับให้เป็น
ราคา ณ ระดับเดียวกันกับราคาที่อุตสาหกรรมภายในขายให้กับผู้ใช้  

    3. ราคาขายภายในประเทศของอุตสาหกรรมภายในถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 

 เมื่อเปรียบเทียบราคาขายของสินค้าที่ถูกพิจารณาจากอินโดนีเซียและมาเลเซียกับราคา
ขายในประเทศของอุตสาหกรรมภายในไม่ปรากฏการตัดราคาของสินค้า อย่างไรก็ตามหากพิจารณาแยกเป็น
รายเกรดของสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นฯ ปรากฏการตัดราคาของสินค้ากลุ่มออสเตนิติกเกรด 300 ตั้งแต่ 
ปี 2560 - IP และการตัดราคาของสินค้ากลุ่มเฟอร์ริติกเกรด 400 ในปี 2563 และปี IP 

2) การกดราคา คือ การที่ราคาขายของสินค้าทุ่มตลาดลดลงหรืออยู่ในระดับที่ต่ ากว่าราคา
ของสินค้าชนิดเดียวกันของอุตสาหกรรมภายใน เป็นเหตุใหอุ้ตสาหกรรมภายในต้องท าการลดราคาขายลง 

ตารางที่ 7.2.1.2 (2) เปรียบเทียบราคาสินค้าทุ่มตลาดจากประเทศที่ถูกพิจารณาและราคาสินค้าชนิด
เดียวกันของอุตสาหกรรมภายใน ณ ระดับการค้าเดียวกัน คือ ราคาที่จ าหน่ายให้ผู้ซื้ออิสระทอดแรก                                                                                                                                  

อัตราการเปลี่ยนแปลง (∆%) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 IP (เม.ย. 63 - มี.ค. 64) 
ราคาขายเฉลี่ย 

ราคาขายเฉลี่ยจากประเทศที่ถูกพิจารณา (%) 3.28 (10.67) (3.17) (1.19) 
ราคาขายเฉลี่ยในประเทศ (%) 0.31 (8.03) (4.59) (1.26) 
ราคาขายเฉลี่ยเกรด 300 
ราคาขายเฉลี่ยจากประเทศที่ถูกพิจารณา (%) (0.35) (10.93) 1.09 4.97 
ราคาขายเฉลี่ยในประเทศ (%) 1.60 (10.64) (5.96) (1.57) 
ราคาขายเฉลี่ยเกรด 400 
ราคาขายเฉลี่ยจากประเทศท่ีถูกพิจารณา (%) (5.84) (13.75) (10.18) (2.52) 
ราคาขายเฉลี่ยในประเทศ (%) (3.19) (4.88) (3.33) (0.57) 
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 เมื่อเปรียบเทียบราคาขายของสินค้าที่ถูกพิจารณาจากอินโดนีเซียและมาเลเซียกับ
ราคาขายในประเทศของอุตสาหกรรมภายในพบว่า มีการกดราคาสินค้าของอุตสาหกรรมภายในตั้งแต่ปี 2562-IP  
โดยปี 2562 ราคาขายของสินค้าที่ถูกพิจารณาลดลงส่งผลให้อุตสาหกรรมภายในต้องลดราคาขายลง เพ่ือให้
สามารถแข่งขันกับสินค้าน าเข้าจากประเทศที่ถูกพิจารณาได้ อันเป็นผลจากปริมาณการน าเข้าที่เพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560-2562 นอกจากนี้เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายเกรดของสินค้า พบการกดราคาของสินค้า
กลุ่มออสเตนิติกเกรด 300 ในปี 2562 และแม้ราคาขายของสินค้าที่ถูกพิจารณาจะเพ่ิมขึ้นในปี 2563 และ IP 
แต่ยังคงต่ ากว่าราคาขายของอุตสาหกรรมภายในเป็นเหตุให้อุตสาหกรรมภายในต้องลดราคาลงเช่นเดียวกัน 
นอกจากนี้ยังพบการกดราคาของสินค้ากลุ่มเกรด 400 ตั้งแต่ปี 2561 - IP 

3) การยับยั้งการขึ้นราคา คือ การที่ราคาขายสินค้าทุ่มตลาดมีผลกระทบท าให้
อุตสาหกรรมภายในไม่สามารถขึ้นราคาขายได้ตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้น 

ตารางท่ี 7.2.1.2 (3) เปรียบเทียบราคาขายกับต้นทุนของอุตสาหกรรมภายใน 

อัตราการเปลี่ยนแปลง (∆%) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 IP (เม.ย. 63 - มี.ค. 64) 
ราคาขายและต้นทุนเฉลี่ย 

ราคาขาย  (%) 0.31 (8.03) (4.59) (1.26) 

ต้นทุนรวม (%) 1.63 (6.60) (7.29) (7.38) 

ราคาขายและต้นทุนเฉลี่ยเกรด 300 

ราคาขาย  (%) 1.60 (10.64) (5.96) (1.57) 

ต้นทุนรวม (%) 0.76 (8.16) (3.08) (3.73) 

ราคาขายและต้นทุนเฉลี่ยเกรด 400 

ราคาขาย  (%) (3.19) (4.88) (3.33) (0.57) 

ต้นทุนรวม (%) 3.96 (3.04) (11.88) (9.10) 

หมายเหต:ุ 1. ราคาขายเฉลีย่จากข้อมูลอุตสาหกรรมภายใน 
    2. ต้นทุนรวม = ต้นทุนการผลิตบวกค่าใช้จ่ายในการจัดการ การขาย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของอุตสาหกรรมภายใน 

 มีการยับยั้งการขึ้นราคาในปี 2561 และ 2562 เนื่องจากอุตสาหกรรมภายใน 
ไม่สามารถขึ้นราคาขายให้ครอบคลุมการเพ่ิมขึ้นของต้นทุนได้ ขณะที่ต้นทุนลดลงแต่ราคาขายลดลงมากกว่า
และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายเกรดของสินค้าพบว่ามีการยับยั้งการขึ้นราคาในกลุ่มเกรด 300 ในปี 2562-2563 
และสินค้ากลุ่มเกรด 400 ในปี 2561-2562  
 7.2.2 ผลกระทบของการทุ่มตลาดที่มีต่ออุตสาหกรรมภายใน 

          ตามบทบัญญัติข้อ 2 (2) (ก) ภายใต้กฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการพิจารณาความเสียหายที่เกิดแก่อุตสาหกรรมภายในจากการทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน พ.ศ. 2545 
ก าหนดว่าในส่วนที่เกี่ยวกับผลกระทบจากสินค้าน าเข้าที่ทุ่มตลาดให้พิจารณาโดยประเมินจากปัจจัยและดัชนี
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ทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อสภาวะของอุตสาหกรรมภายใน รวมทั้งการลดลงทั้งท่ีเป็นจริงและที่อาจเกิดข้ึนของปัจจัย
ต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
ตารางท่ี 7.2.2 (1) มูลค่าขาย ปริมาณขายในประเทศ และราคาขายในประเทศ            ฐาน:  ปี 2560 

รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
PP (เม.ย. 62 
– มี.ค. 63) 

IP (เม.ย. 63 
– มี.ค. 64) 

มูลค่าขายในประเทศ 100 104 90 74 84 80 
ปริมาณการขายในประเทศ 100 104 97 84 93 90 
ราคาขายในประเทศ 100 100 92 88 90 89 

ในช่วงปี 2560 – 2563 มูลค่าขายสินค้าชนิดเดียวกันในประเทศของอุตสาหกรรมภายใน
ลดลงอย่างมาก ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับปริมาณขายและราคาขายในประเทศ เมื่อพิจารณาในช่วง PP 
และ IP พบว่า มูลค่าขาย ปริมาณขาย และราคาขายในประเทศยังคงมีทิศทางลดลง 
ตารางท่ี 7.2.2 (2) ก าไร/ขาดทุนจากการขายในประเทศ 

รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
PP (เม.ย. 62 
– มี.ค. 63) 

IP (เม.ย. 63 
– มี.ค. 64) 

ก าไร/ขาดทุนจากการขายในประเทศ 100 119 34 33 16 80 

ในช่วงปี 2560 – 2563 ก าไรจากการขายสินค้าชนิดเดียวกันในประเทศของอุตสาหกรรม
ภายในลดลงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามแม้อุตสาหกรรมภายในจะมีก าไรเพ่ิมข้ึนในช่วง IP แต่ยังคงมีก าไรน้อย
กว่าเมื่อเทียบกับปี 2560  
ตารางท่ี 7.2.2 (3) ก าลังการผลิตและอัตราการใช้ก าลังการผลิต 

รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
PP (เม.ย. 62 
– มี.ค. 63) 

IP (เม.ย. 63 
– มี.ค. 64) 

ก าลังการผลิต 100 100 100 100 100 100 
อัตราการใช้ก าลังการผลิต (%) 68 67 68 58 67 58 

อุตสาหกรรมภายในมีก าลังการผลิตคงท่ี ในขณะที่อัตราการใช้ก าลังการผลิตมีทิศทางลดลง  
ตารางท่ี 7.2.2 (4) ผลผลิต 

รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
PP (เม.ย. 62 
– มี.ค. 63) 

IP (เม.ย. 63 
– มี.ค. 64) 

ผลผลิต 100 99 100 85 98 85 

ผลผลิตของอุตสาหกรรมภายในมีทิศทางลดลง 
ตารางท่ี 7.2.2 (5) ผลิตภาพ (% yield)  

รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
PP (เม.ย. 62 
– มี.ค. 63) 

IP (เม.ย. 63 
– มี.ค. 64) 

ผลิตภาพ (% yield) 91 90 91 93 91 93 

ผลิตภาพของอุตสาหกรรมภายในอยู่ในระดับคงที่  
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ตารางท่ี 7.2.2 (6) ส่วนแบ่งตลาดและความต้องการใช้ในประเทศ 

รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
PP (เม.ย. 62 
– มี.ค. 63) 

IP (เม.ย. 63 
– มี.ค. 64) 

ส่วนแบ่งตลาดของอุตสาหกรรมภายใน 100 94 97 96 96 96 
ความต้องการใช้ในประเทศ 100 111 100 88 97 93 

ปริมาณความต้องการใช้ในประเทศมีทิศทางลดลง ขณะที่ส่วนแบ่งตลาดของอุตสาหกรรม
ภายในลดลงและอยู่ในระดับคงที่ แต่ในปี 2561 ปริมาณความต้องการใช้ในประเทศเพ่ิมข้ึนขณะที่ส่วนแบ่งตลาด
ของอุตสาหกรรมภายในลดลง 
ตารางท่ี 7.2.2 (7) ผลตอบแทนการลงทุน  

รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
PP (เม.ย. 62 
– มี.ค. 63) 

IP (เม.ย. 63 
– มี.ค. 64) 

ผลตอบแทนการลงทุน (ROA) (%) 100 180 (14) (7) (20) 71 

ผลตอบแทนการลงทุนมีแนวโน้มลดลง และติดลบในปี 2562 - 2563 และปี PP ในขณะที่ 
ปี IP แม้จะเพ่ิมข้ึนแต่ยังคงต่ ากว่าปี 2560  
ตารางท่ี 7.2.2 (8) กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน 

รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
PP (เม.ย. 62 
– มี.ค. 63) 

IP (เม.ย. 63 
– มี.ค. 64) 

กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน 100 43 (44) (34) (46) 102 

กระแสเงินสดจากการด าเนินงานของอุตสาหกรรมภายในลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560  
เป็นติดลบในช่วงปี 2562 – 2563 และเมื่อพิจารณาในช่วง PP พบว่ากระแสเงินสดจากการด าเนินงานยังคง  
ติดลบ และกลับเพ่ิมข้ึนเป็นบวกในปี IP  
ตารางท่ี 7.2.2 (9) สินค้าคงคลัง 

รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
PP (เม.ย. 62 
– มี.ค. 63) 

IP (เม.ย. 63 
– มี.ค. 64) 

สินค้าคงคลัง 100 68 74 73 92 67 

ปริมาณสินค้าคงคลังของอุตสาหกรรมภายในมีแนวโน้มลดลงอย่างมากในปี 2561 และ
เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยแต่ยังคงน้อยกว่าปี 2560 ซึ่งเมื่อพิจารณาในช่วง PP และ IP พบว่าปริมาณสินค้าคงคลังของ
อุตสาหกรรมภายในลดลง ซึ่งลดลงตามปริมาณขายและผลผลิตที่ลดลง  
ตารางท่ี 7.2.2 (10) การจ้างงาน 

รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
PP (เม.ย. 62 
– มี.ค. 63) 

IP (เม.ย. 63 
– มี.ค. 64) 

การจ้างงาน 100 101 100 99 99 98 

การจ้างงานของอุตสาหกรรมภายในค่อนข้างคงท่ีและลดลงเล็กน้อย 
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ตารางท่ี 7.2.2 (11) ค่าจ้างแรงงาน 

รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
PP (เม.ย. 62 
– มี.ค. 63) 

IP (เม.ย. 63 
– มี.ค. 64) 

ค่าจ้างแรงงาน 100 109 115 105 111 104 
อัตราค่าจ้าง/หน่วยการผลิต 100 110 115 124 113 123 

ค่าจ้างแรงงานของอุตสาหกรรมภายในมีความผันผวน ในขณะที่ค่าจ้างแรงงานต่อหน่วยการ
ผลิตเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นผลมาจากผลผลิตที่ลดลง 
ตารางท่ี 7.2.2 (12) อัตราการเจริญเติบโต 

รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
PP (เม.ย. 62 
– มี.ค. 63) 

IP (เม.ย. 63 
– มี.ค. 64) 

ความต้องการใช้ในประเทศ  100 111 100 88 97 93 
ปริมาณการขายในประเทศ 100 104 97 84 93 90 

อัตราการเจริญเติบโตของปริมาณการขายสินค้าชนิดเดียวกันในประเทศของอุตสาหกรรม
ภายในเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับความต้องการใช้ในประเทศ ทั้งนี้ ในปี 2561 อุตสาหกรรมภายในมีอัตรา
การเจริญเติบโตของปริมาณการขายในประเทศน้อยกว่าความต้องการใช้ในประเทศท่ีเพ่ิมขึ้นอยู่มาก  

ตารางท่ี 7.2.2 (13) ความสามารถในการเพิ่มทุนหรือการลงทุน 

รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
PP (เม.ย. 62 
– มี.ค. 63) 

IP (เม.ย. 63 
– มี.ค. 64) 

สัดส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ (%) 100 90 77 60 57 70 

อุตสาหกรรมภายในมีสัดส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ลดลงอย่างต่อเนื่อง และเม่ือเปรียบเทียบช่วง 
PP และ IP พบว่าสัดส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ของกิจการเพ่ิมข้ึน 

                 (14) ปัจจัยท่ีมีผลต่อราคาสินค้าในประเทศ 
ปริมาณการน าเข้าสินค้าที่ถูกพิจารณาจากอินโดนีเซียและมาเลเซียมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น

และมีราคาต่ า ส่งผลให้อุตสาหกรรมภายในต้องปรับลดราคาขายสินค้าชนิดเดียวกันในประเทศลงเพ่ือให้
สามารถแข่งขันกับสินค้าทุ่มตลาดได้ ซ่ึงพบผลกระทบทางด้านราคา ได้แก่ การตัดราคาในกลุ่มสินค้าเกรด 300 
อย่างต่อเนื่อง การกดราคา และการยับยั้งการขึ้นราคา 

                 (15) ความมากน้อยของส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด 
พบส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดจากประเทศที่ถูกพิจารณาในอัตราร้อยละ 6.28–77.61 ของ

ราคาซี ไอ เอฟ 
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8. ความสัมพันธ์ระหว่างการทุ่มตลาดและความเสียหาย (Causal Link)  
มาตรา 21 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ พ.ศ. 2542 ก าหนดว่า ความสัมพันธ์ระหว่างสินค้า 

ทุ่มตลาดกับความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายใน จะต้องพิจารณาจากพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  
โดยนอกจากผลจากสินค้าทุ่มตลาดแล้วจะต้องพิจารณาผลจากปัจจัยต่าง ๆ ที่ปรากฏว่าก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่อุตสาหกรรมภายในในเวลาเดียวกันประกอบด้วย 

จากข้อมูลการไต่สวนการทุ่มตลาด พบว่าการน าเข้าสินค้าที่ถูกพิจารณาท่ีมีแหล่งก าเนิดจากอินโดนีเซียและ
มาเลเซียมีการทุ่มตลาดโดยมีอัตราส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 6.28 – 77.61 ของราคา ซี ไอ เอฟ 
โดยสินค้าทุ่มตลาดจากประเทศท่ีถูกพิจารณามีการตัดราคาในกลุ่มเกรด 300 มาโดยตลอด การกดราคาตั้งแต่ 
ปี 2562 - IP และการยับยั้งการขึ้นราคาสินค้าของอุตสาหกรรมภายในตั้งแต่ปี 2560 – 2562 ซึ่งเป็นช่วงเวลา
เดียวกันกับปริมาณการน าเข้าสินค้าที่ถูกพิจารณาที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างมาก แม้จะลดลงในช่วงปี 2563 และ IP 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID 19) ที่มีต่ออุตสาหกรรมเหล็กทั่วโลก ส่งผลให้ใน
ช่วงเวลาดังกล่าวอุตสาหกรรมภายในต้องลดราคาขายลงเพ่ือให้สามารถแข่งขันกับสินค้าที่ถูกพิจารณา อีกทั้ง 
ยังไม่สามารถขึ้นราคาสินค้าให้เท่ากับต้นทุนที่เพ่ิมขึ้นได้ในช่วงเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ ปริมาณการน าเข้าสินค้า
ที่ถูกพิจารณาที่เพ่ิมสูงขึ้นท าให้ส่วนแบ่งตลาดของสินค้าที่ถูกพิจารณาเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้ส่วนแบ่ง
การตลาดของอุตสาหกรรมภายในไม่สามารถเพ่ิมข้ึนมากได้ และแม้ว่าอุตสาหกรรมภายในประเทศจะยังคงมี
ก าลังการผลิตที่เพียงพอ แต่มีอัตราการใช้ก าลังการผลิตอยู่เพียงประมาณร้อยละ 58 – 68 ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
การประกอบกิจการของอุตสาหกรรมภายในในช่วงเวลาที่ปริมาณการน าเข้าสินค้าที่ถูกพิจารณาเพ่ิมสูงขึ้น เช่น 
ยอดจ าหน่ายและปริมาณการขายในประเทศลดลง ราคาขายในประเทศลดลง ก าไรจากการขายลดล ง
ผลตอบแทนจากการลงทุนและกระแสเงินสดที่มีแนวโน้มลดลง เป็นต้น  

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ได้แก่ ปริมาณการน าเข้าและราคาน าเข้าสินค้าท่ีถูกพิจารณาจากประเทศอ่ืนๆ 
อุปสงค์ที่ลดลงและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริโภค การผูกขาดตัดตอนทางการค้า การแข่งขันระหว่าง
ผู้ผลิตในต่างประเทศและผู้ผลิตในประเทศ การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและความสามารถในการผลิต  
และประสิทธิภาพการส่งออกของอุตสาหกรรมภายใน พบว่า ไม่ใช่ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
อุตสาหกรรมภายใน 

9. การพิจารณาอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราเพื่อขจัดความเสียหายตามมาตรา 49 (Lesser Duty) 
มาตรา 49 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ พ.ศ. 2542 บัญญัติว่า “ในกรณีที่คณะกรรมการ 

มีค าวินิจฉัยชั้นที่สุดว่าให้มีการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด อัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดนั้นให้ก าหนด
ได้เพียงเพ่ือขจัดความเสียหายและจะเกินกว่าส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดมิได้…” 
 จากการค านวณส่วนเหลื่อมความเสียหาย ( Injury Margin) โดยการเปรียบเทียบราคาเป้าหมายที่
อุตสาหกรรมภายใน ควรจะขายได้กับราคาสินค้าทุ่มตลาดจากอินโดนีเซียและมาเลเซีย ณ ระดับการค้าเดียวกัน 
โดยค านวณเป็นอัตราร้อยละของราคาส่งออก ซี ไอ เอฟ จากอินโดนีเซียและมาเลเซีย ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบ
อัตราส่วนเหลื่อมความเสียหายและอัตราส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดปรากฏอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาด 
เพียงเพ่ือขจัดความเสียหาย ดังนี้ 
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ผู้ผลิต/ผู้ส่งออก อัตราส่วนเหลื่อม 
ความเสียหาย 

อัตราส่วนเหลื่อม 
การทุ่มตลาด 

อัตราอากร AD 

ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากอินโดนีเซีย    
1. บริษัท PT. IMR ARC STEEL 26.10% 6.28% 6.28% 
2. บริษัท PT. Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy 31.13% 7.02% 7.02% 
3. บริษัท ผู้ผลติ/ผู้ส่งออกรายอื่นๆ 51.69% 77.61% 51.69% 
ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากมาเลเซีย    
1. บริษัท Bahru Stainless SDN. BHD.  15.23% 18.93% 15.23% 
2. บริษัท ผู้ผลติ/ผู้ส่งออกรายอื่นๆ 35.25% 42.16% 35.25% 

10. การใช้มาตรการทางการค้ากับสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นฯ ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐ
อินโดนีเซียและมาเลเซีย 

ประเทศต่างๆ มีการใช้มาตรการทางการค้ากับสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นชนิดม้วน แผ่น และแผ่นแถบ  
ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียและมาเลเซีย โดยสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นฯ ที่มีแหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐอินโดนีเซียถูกก าหนดใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดโดยสาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม สาธารณรัฐเกาหลี สหภาพยุโรป และมาเลเซีย และมาตรการตอบโต้การอุดหนุนโดยสาธารณรัฐ
อินเดีย และสหภาพยุโรป ในขณะที่สินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นฯ ที่มีแหล่งก าเนิดจากมาเลเซียถูกก าหนดใช้
มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดจากสาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย 
 นอกจากนี้ยังมีการใช้มาตรการตามมาตรา 232 ของ Trade Expansion Act 1962 ของสหรัฐอเมริกาและ
มาตรการปกป้องของสหภาพยุโรป ซึ่งจากการบังคับใช้มาตรการทางการค้าต่าง ๆ กับสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิม 
รีดเย็นฯ ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียและมาเลเซีย ส่งผลให้ทั้งสองประเทศต้องมีการระบาย
สินค้าโดยการส่งออกไปยังประเทศที่ไม่มีการใช้มาตรการทางการค้ากับสินค้าดังกล่าว  ดังนั้น จึงมีความเป็นไป
ได้ว่าหากประเทศไทยไม่มีการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นฯ ที่มีแหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐอินโดนีเซียและมาเลเซีย จะท าให้มีการน าเข้าสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมฯ จากทั้งสองประเทศ
จ านวนมากและก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายในประเทศไทย 

11. การขยายเวลาการไต่สวน 
   เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID 19) ท าให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องใน

กระบวนการไต่สวนจ าเป็นต้องปฏิบัติงานนอกสถานที่ท าการ รวมถึงการกักตัวตามมาตรการควบคุมการแพร่
ระบาดฯ ของรัฐบาล ส่งผลให้กระบวนการจัดส่งข้อมูลและเอกสารหลักฐานไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด ประกอบกับ
กระบวนการไต่สวนจ าเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพ่ือค านึงถึงผลกระทบจากการใช้มาตรการฯ และเพ่ือความ
เป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการ ทตอ. จึงมีมติให้ขยายระยะเวลาการไต่สวนการทุ่มตลาด
สินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นชนิดม้วน แผ่น และแผ่นแถบ จากสาธารณรัฐอินโดนีเซียและมาเลเซีย ออกไปอีก      
6 เดือน จากเดิมวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นสิ้นสุดวันที่ 1 ธันวาคม 2565 
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12. ร่างผลการไต่สวนชั้นที่สุด 
      คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนได้พิจารณาข้อมูลและข้อเท็จจริงประกอบการวินิจฉัย
ร่างผลการไต่สวนชั้นที่สุดกรณีการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็น ชนิดม้วน แผ่น และ  แผ่นแถบ  
ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียและมาเลเซีย และมีค าวินิจฉัยว่าการน าเข้าสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิม
รีดเย็น ชนิดม้วน แผ่น และแผ่นแถบ ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียและมาเลเซีย มีการทุ่มตลาด
และก่อให้เกิดความเสียหายอย่างส าคัญที่เกิดแก่อุตสาหกรรมภายในจากข้อมูลข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย  
ตามมาตรา 19 (1) แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ พ.ศ. 2542 จึงเห็นควรก าหนดมาตรการตอบโต้การ
ทุ่มตลาดเพ่ือเยียวยาอุตสาหกรรมภายในเท่าที่มีความเสียหายจากการทุ่มตลาด โดยให้เรียกเก็บอากรตอบโต้
การทุ่มตลาดจากการน าเข้าสินค้าดังกล่าวที่มีความหนา 0.3-3.0 มิลลิเมตร และมีความกว้างไม่เกิน 1,320 
มิลลิเมตร ครอบคลุมถึงค่าความคลาดเคลื่อนความหนาตามมาตรฐาน มอก. 1378 - 2559 เป็นระยะเวลา 5 ปี 
ในอัตราทีเ่พียงเพ่ือขจัดความเสียหายตามมาตรา 49  แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ พ.ศ. 2542 ดังนี้ 

12.1 สินค้าท่ีมีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งผลิตจาก 
(1)  บริษัท PT. IMR ARC STEEL อัตราร้อยละ 6.28 ของราคา ซี ไอ เอฟ 
(2) บริษัท PT. Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy อัตราร้อยละ 7.02 ของราคาซี ไอ เอฟ 

            (3) ผู้ผลิตรายอื่น อัตราร้อยละ 51.69 ของราคา ซี ไอ เอฟ 
12.2 สินค้าท่ีมีแหล่งก าเนิดจากมาเลเซีย ซึ่งผลิตจาก 

 (1) บริษัท Bahru Stainless SDN. BHD. อัตราร้อยละ 15.23 ของราคา ซี ไอ เอฟ 
             (2) ผู้ผลิตรายอื่น อัตราร้อยละ 35.25 ของราคา ซี ไอ เอฟ 

ทั้งนี้ ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 0 ของราคา ซี ไอ เอฟ จากการน าเข้า
สินค้าข้างต้นที่มีเง่ือนไข ดังนี้ 

(1) สินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็น ชนิดม้วน แผ่น และแผ่นแถบ ชนิดผิว BA ที่มีค่าความหนา
มากกว่า 1.6 มิลลิเมตร หรือ 

(2) สินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็น ชนิดม้วน แผ่น และแผ่นแถบ ชนิดผิว No.8 (Mirror Finish)     
ผิวลวดลาย (Pattern Finish) ผิวกระแทก (Bead Blast) ผิวกัดกรด (Etching Finish) ผิวสีส าเร็จ (Coloring 
Finish) หรือ 

(3) สินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็น ชนิดม้วน แผ่น และแผ่นแถบ ที่มีค่าความแข็ง (Hardness) 
มากกว่า 100 HRB หรือ 250 HV 

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