
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ 
เรื่อง  แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระส าคญัที่ใช้เป็นพ้ืนฐานในการพิจารณา   

ผลการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเยน็ชุบหรือเคลือบดว้ยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสี
แบบจุม่ร้อนแลว้ทาส ี ที่มแีหล่งก าเนดิจากสาธารณรฐัประชาชนจีน  และสาธารณรฐัเกาหลี   

พ.ศ.  2564 
 
 

ตามที่ได้มีประกาศกรมการค้าต่างประเทศ  เรื่อง  เปิดการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่น
รีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี  ที่มีแหล่งก าเนิดจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน  และสาธารณรัฐเกาหลี  พ.ศ.  2562  ลงวันที่  9  ตุลาคม  พ.ศ.  2562  
และคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนได้มีค าวินิจฉัยชั้นที่สุด  เมื่อวันที่  8  เมษายน  
พ.ศ.  2564  ก าหนดให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการน าเข้าสินค้าดังกล่าวที่มีแหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐประชาชนจีน  และสาธารณรัฐเกาหลี  ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาด
และการอุดหนุน  เรื่อง  สินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสี
แบบจุ่มร้อนแล้วทาสี  ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน  และสาธารณรัฐเกาหลี  พ.ศ.  2564  
ลงวันที่  26  เมษายน  พ.ศ.  2564  นั้น 

เพื่อให้เป็นไปตามความในข้อ  2  ของกฎกระทรวง  การแสดงข้อมลูที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา
ตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน  และการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน  
พ.ศ.  2563  ออกตามความในพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจาก
ต่างประเทศ  พ.ศ.  2542  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญตักิารตอบโต้การทุ่มตลาดและการอดุหนนุ
ซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2562  อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศจึงออกประกาศ
แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระส าคัญที่ใช้เป็นพ้ืนฐานในการพิจารณา  
ผลการไต่สวนชั้นที่สุดไว้  ดังรายละเอียดตามเอกสารท้ายประกาศนี้ 

หากผู้ยื่นค าขอให้ไต่สวนการทุ่มตลาด  ผู้น าเข้า  หรือผู้ส่งออกสินค้าทุ่มตลาด  ประสงค์ที่จะ
ทราบรายละเอียดที่เกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นฐานในการก าหนดอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้า
ดังกล่าว  ให้ยื่นค าขอต่อกองปกป้องและตอบโต้ทางการค้า  กรมการค้าต่างประเทศ  ภายใน  1  เดือน  
นับแต่วันที่มีประกาศนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง  การขอ
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นพ้ืนฐานในการก าหนดมาตรการชั่วคราว  การก าหนดอากร
ตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน  การขยายการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน  
การทบทวนอากร  และการคืนอากร  พ.ศ.  2564  ลงวันที่  19  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2564 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  4  มถินุายน  พ.ศ.  ๒๕64 

กีรต ิ รชัโน 
อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๒๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มิถุนายน   ๒๕๖๔



เอกสารท้ายประกาศกรมการค้าต่างประเทศ 
เรื่อง รายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระส าคัญท่ีใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณา                   

ผลการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสี
แบบจุ่มร้อนแล้วทาสี ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐเกาหลี                                                                  

พ.ศ. 2564 
_____________________ 

 ข้อ 1 การเปิดการไต่สวน 
คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนตามพระราชบัญญัติการตอบโต้ 

การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 ได้มีค าวินิจฉัยให้กรมการค้าต่างประเทศ 
เปิดการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสี
แบบจุ่มร้อนแล้วทาสี ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐเกาหลี  เมื่อวันที่  
14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ตามค าขอของบริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นการยื่นค าขอ
ตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ  
พ.ศ. 2542 

 ข้อ 2  สินค้าที่ถูกพิจารณา 
 สินค้าที่ถูกพิจารณา คือ สินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและ
สังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี หรือ “เหล็กแผ่นเคลือบสี” (Painted hot dip plated or coated with 
aluminium - zinc alloys of cold – rolled steel : PPGL) ภายใต้พิกัดอัตราศุลกากรปี 2560 (แก้ไขตาม
ประกาศกรมศุลกากรที่ 215/2561 เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมรหัสสถิติสินค้า) ประเภทที่  
7210.7011.032 7210.7011.033 7210.7011.034 7210.7011.042 7210.7011.043 
7210.7011.044 7210.7011.090 7210.7091.020 7210.7091.030 7210.7091.040 
7210.7091.090 7212.4011.090 7212.4012.090 7212.4019.090 7212.4091.090 
7212.4092.090 7212.4099.090 7225.9990.072 7225.9990.073 7225.9990.074  
7225.9990.076 7225.9990.077 7225.9990.078  7225.9990.079 7225.9990.090 
7226.9919.090  7226.9999.090  จ านวน 27 พิกัด ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และ
สาธารณรัฐเกาหลี 

ข้อ 3  ผู้มีส่วนได้เสีย 
3.1 อุตสาหกรรมภายในที่ผลิตสินค้าชนิดเดียวกันกับสินค้าที่ถูกพิจารณา ได้แก่ 

 3.1.1 บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จ ากัด 
 3.1.2 บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จ ากัด (มหาชน)  
 3.1.3 บริษัท ราชสีมาผลิตเหล็ก จ ากัด  
 3.1.4 บริษัท ดองบู ไทย สตีล จ ากัด 
 3.1.5 บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซ็สซิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด  

3.2 ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกในสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ 
  3.2.1 Shenzhen Sino Master Steel Sheet Co., Ltd. 
  3.2.2 Changzhou Changsong Metal Composite Material Co., Ltd. 
  3.2.3 Yieh Phui (China) Technomaterial Co., Ltd. 
  3.2.4 Union Steel China Co., Ltd. 
  3.2.5 Wuxi Zhongcai Group Co., Ltd. 
  3.2.6 Shandong Ruifeng Composite Material Company Limited 
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3.3 ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกในสาธารณรัฐเกาหลี ได้แก่ 
 3.3.1 Dongbu Steel 
 3.3.2 Dongkuk Steel Mill Co., Ltd. / Union Steel Manufacturing Co., Ltd. 
 3.3.3 POSCO Coated & Color Steel Co., Ltd. 
 3.3.4 Hyundai Hysco (Hyundai Steel) 
 3.3.5 SeAH Steel Co., Ltd. 
 3.3.6 DK Dongshin 
 3.3.7 SeAH Coated Metal Corporation 
3.4 ผู้น าเข้าในไทย ได้แก่ 
 3.4.1 บริษัท อาร์.เอส.ซัตเตอร์ จ ากัด 
 3.4.2 บริษัท เหล็กสยามพาณิชย์ จ ากัด 
 3.4.3 บริษัท วี.เอ็น.สตีล อินเตอร์เทรด จ ากัด 
 3.4.4 บริษัท ดีไลท์ เมทัล จ ากัด 
 3.4.5 บริษัท เอส เค ซี (ไทยแลนด์) จ ากัด 
 3.4.6 บริษัท งามประภาอินเตอร์เทรด จ ากัด 
 3.4.7 บริษัท สตีล โปลีแมท จ ากัด 
 3.4.8 บริษัท ซันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จ ากัด 
 3.4.9 บริษัท ไทยทวีพรค้าเหล็ก จ ากัด 
 3.4.10 บริษัท สกาย เมทัลเวิร์ค จ ากัด 
 3.4.11 บริษัท พระประแดงสตีลเวิอร์คส จ ากัด 
 3.4.12 บริษัท ไฮไมล์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
 3.4.13 บริษัท เอ็ม ที ซี ดับเบิ้ลยู จ ากัด 
 3.4.14 บริษัท สตาร์ บัท (ประเทศไทย) จ ากัด 
 3.4.15 บริษัท มั่นคง สตีล จ ากัด 
 3.4.16 บริษัท เค ที ซี โฮม จ ากัด 
 3.4.17 บริษัท ซี แอนด์ ที เมทอล โปรดักส์ จ ากัด 
 3.4.18 บริษัท ไต่เฮงสตีลเทรดดิ้ง จ ากัด 
 3.4.19 บริษัท เอส.ซีพี.ซินดิเคท จ ากัด 
 3.4.20 บริษัท สุคนธา จ ากัด 
 3.4.21 บริษทั เอสวี เมทัลเวิลด์ จ ากัด 
 3.4.22 บริษัท ไทยวัธนาเมทัลชีท จ ากัด 
 3.4.23 บริษัท อัศวเม็ททอล (ไทยแลนด์) จ ากัด 
 3.4.24 บริษัท ไทยสตีลอิมปอร์ต จ ากัด 
 3.4.25 บริษัท เคทีซี สตีล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จ ากัด 
 3.4.26 บริษัท สกายไลน์ อินดัสทรี จ ากัด 
 3.4.27 บริษัท บลู ไวดเดอร์ จ ากัด 
 3.4.28 บริษัท รุ่งเรืองอุตสาหกรรมเหล็ก จ ากัด 
 3.4.29 บริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จ ากัด 
 3.4.30 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจ เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย  
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 3.4.31 บริษัท ไทยเมททัล แอนด์ สตีลคอยส์ จ ากัด 
 3.4.32 บริษัท ที เอส เค สตีล จ ากัด 
 3.4.33 บริษัท พรีเฟอร์ สตีล เซอร์วิส จ ากัด 
 3.4.34 บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จ ากัด 
 3.4.35 บริษัท ซี.เอ็น.สตีล อิมปอร์ต จ ากัด 
 3.4.36 บริษัท ไทยซินคอน แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด 
 3.4.37 บริษัท พีเอสเอส เมทัลชีท จ ากัด 
 3.4.38 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี เอ็ม สตีล 
 3.4.39 บริษัท ซันเทครูฟ จ ากัด 
 3.4.40 บริษัท โตชิบา คอนซูมเมอร์ โปรดัคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
 3.4.41 บริษัท ฮิตาชิ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
 3.4.42 บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จ ากัด 
 3.4.43 บริษัท พานาโซนิค แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
 3.4.44 บริษัท ไฮเออร์ อีเล็คทริค (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
 3.4.45 บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
 3.4.46 บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จ ากัด 
 3.4.47 บริษัท กันยงอีเลคทริก จ ากัด (มหาชน) 
 3.4.48 บริษัท ธีรชัยสตีล เซ็นเตอร์ จ ากัด 
 3.4.49 บริษัท ดองกุก สตีล (ประเทศไทย) จ ากัด 
3.5 สมาคมหรือกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ใช้ 

   3.5.1  กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
   3.5.2  สมาคมหลังคาเหล็กไทย 

  3.5.3  สมาคมการค้าผู้ผลิตหลังคาเหล็กไทย 
3.6 สถานเอกอัครราชทูตของสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐเกาหลี ในฐานะรัฐบาล

ของประเทศผู้ส่งออกสินค้าที่ถูกพิจารณา 

ข้อ 4  ระยะเวลาของข้อมูลที่ใช้ในการไต่สวน 
4.1 การพิจารณาการทุ่มตลาดใช้ข้อมูลระหว่างวันที่  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่  

30 มิถุนายน พ.ศ. 2562  
 4.2 การพิจารณาความเสียหายใช้ข้อมูลระหว่างวันที่  1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่  

30 มิถุนายน พ.ศ. 2562  

ข้อ 5 การส่งแบบสอบถาม 
 วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 กรมการค้าต่างประเทศได้ส่งแบบสอบถามไปยังผู้มีส่วนได้เสีย 

เพ่ือให้แจ้งข้อมูลและเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไต่สวนการทุ่มตลาด จ านวน 68 ราย และ 
ผู้มีส่วนได้เสียยื่นขอเข้าร่วมกระบวนการไต่สวน จ านวน 4 ราย ปรากฏว่าเมื่อครบก าหนดระยะเวลาส่งคืน
ค าตอบแบบสอบถาม กรมการค้าต่างประเทศได้รับค าตอบแบบสอบถามจาก ผู้มีส่วนได้เสียประกอบด้วย  

5.1 อุตสาหกรรมภายในจ านวน 1 ราย คือ บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จ ากัด  
5.2 ผู้น าเข้า จ านวน 3 ราย คือ 

5.2.1 บริษัท วี.เอ็น.สตีล อินเตอร์เทรด จ ากัด  
5.2.2 บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด  
5.2.3 บริษัท ธีรชัยสตีล เซ็นเตอร์ จ ากัด  
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5.3 ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐเกาหลี จ านวน 2 ราย คือ 
5.3.1 บริษัท Dongkuk Steel Mill Co., Ltd. 
5.3.2 บริษัท SeAH Coated Metal Corporation 

ข้อ 6 การตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูล 
 6.1 การตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงของอุตสาหกรรมภายใน 
    ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 กรมการค้าต่างประเทศได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เดินทางไป

ตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริง ณ ที่ท าการของผู้ผลิตในประเทศ บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จ า กัด 
ปรากฏว่าข้อมูลที่ตรวจสอบมีความถูกต้องมีความสอดคล้องตรงกับหลักฐานของบริษัทฯ ท าให้ข้อมูล 
มีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ 

 6.2 การตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงของผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากต่างประเทศ 
    เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19  

ท าให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเดินทางไปตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงในต่างประเทศได้ จึงตรวจสอบความเป็นจริง  
ของข้อมูลตามแบบสอบถาม สรุปได้ดังนี้  

    6.2.1  สาธารณรัฐประชาชนจีน 
      ไม่มีผู้ผลิต/ผู้ส่งออกรายใดให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ซึ่งพิจารณาได้

ว่าไม่ให้ความร่วมมือเพ่ือให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐาน การพิจารณาจะรับฟังเพียงข้อเท็จจริงเท่าที่มีอยู่หรือ  
อาจรับฟังไปในทางที่ไม่เป็นคุณแก่ผู้นั้นก็ได้ จึงใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงเท่าที่มีอยู่ (Best Information Available) 
ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 

    6.2.2  สาธารณรัฐเกาหลี 
    ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามครบถ้วนสมบูรณ์ภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด จ านวน 2 ราย คือ บริษัท Dongkuk Steel Mill Co., Ltd. และบริษัท SeAH Coated 
Metal Corporation ปรากฏว่า ข้อมูลส่วนใหญ่มีความสอดคล้องกับหลักฐานทางบัญชี แม้มีข้อมูลบางส่วนที่  
ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่สอดคล้องกับหลักฐานทางบัญชี แต่ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกสามารถอธิบายชี้แจงได้ รวมทั้ง
ปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงพิจารณาได้ว่ามีความน่าเชื่อถือและอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ 

ข้อ 7 การขยายระยะเวลาการไต่สวน 
 เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563 คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน 

ไดม้ีมติในการประชุมครั้งที่ 5/2563 เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบ
หรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชน
จีน และสาธารณรัฐเกาหลี ออกไปอีก 6 เดือน จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นสิ้นสุดวันที่  
16เมษายน พ.ศ.2564 ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้า 
จากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 

ข้อ 8 ข้อคิดเห็นและข้อโต้แย้งจากผู้มีส่วนได้เสียระหว่างการไต่สวน การแจ้งข้อมูลและข้อเท็จจริง
ที่ใช้เป็นพื้นฐานในการไต่สวนชั้นที่สุด การจัดรับฟังความคิดเห็น และข้อชี้แจงของกรมการค้าต่างประเทศ 

 ผู้มีส่วนได้เสียได้แสดงข้อคิดเห็น/ข้อโต้แย้งต่อการเปิดไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็น
ชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และสาธารณรัฐเกาหลี ในระหว่างการไต่สวน และเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 กรมการค้า
ต่างประเทศ ได้จัดส่งข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาวินิจฉัยผลการไต่สวนการทุ่มตลาด 
ชั้นที่สุด ตามที่คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน ได้มีค าวินิจฉัยเห็นชอบเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสีย 
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ได้ทราบถึงข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาวินิจฉัย แสดงความเห็นหรือข้อโต้แย้งต่อกรม 
การค้าต่างประเทศ และได้จัดให้มีการประชุมเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายแถลงด้วยวาจาสนับสนุนหรือคัดค้าน 
ร่างผลการไต่สวนชั้นที่สุดเมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยสรุปประเด็นข้อคิดเห็น และข้อชี้แจงของ 
คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนได้ ดังนี้ 

8.1 ขอบเขตของสินค้าที่ถูกพิจารณา 

8.1.1 ขอให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 0 ของราคา ซี ไอ เอฟ 
ส าหรับการน าเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน 

     ข้อชี้แจง การพิจารณาตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติตอบโต้การทุ่มตลาดและการ
อุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 ระบุว่าการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนให้ค านึงถึง
ประโยชน์ของอุตสาหกรรมภายใน ผู้บริโภค และประโยชน์สาธารณะประกอบกัน กรมการค้าต่างประเทศ  
ได้รวบรวมความเห็นของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเสนอให้คณะกรรมการ ทตอ. พิจารณาวินิจฉัย เพ่ือเรียกเก็บอากร 
ตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 0 ของราคา ซี ไอ เอฟ กรณีน าสินค้าดังกล่าวเข้ามาในราชอาณาจักร 
เพ่ือการส่งออก ตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน  
และกฎหมายว่าด้วยศุลกากร  

8.1.2 ขอให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 0 ของราคา ซี ไอ เอฟ  
จากการน าเข้าสินค้าในกรณีน าเข้ามาเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า  

   ข้อชี้แจง ได้น าข้อมูลรายละเอียดเชิงเทคนิคตามความเห็นของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เสนอ 
คณะอนุกรรมการพิจารณารายละเอียดทางเทคนิคของสินค้าเหล็ก การประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่  
18 สิงหาคม 2563 และได้มีมติว่าสินค้าดังกล่าวไม่อยู่ในขอบเขตสินค้าที่ถูกพิจารณา จึงไม่พิจารณาให้เรียกเก็บ 
อากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 0 ของ ราคา ซี ไอ เอฟ 

   8.1.3 ขอให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 0 ของราคา ซี ไอ เอฟ  
จากการน าเข้าสินค้าเหล็ก PPGIX และ Pos-Color (KS-SGMC400 Posmac 1.5)   

    ข้อชี้แจง ได้น าข้อมูลรายละเอียดเชิงเทคนิคตามความเห็นของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เสนอ 
คณะอนุกรรมการพิจารณารายละเอียดทางเทคนิคของสินค้าเหล็ก การประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่  
18 สิงหาคม 2563 และได้มีมติว่าสินค้าดังกล่าวไม่อยู่ในขอบเขตสินค้าที่ถูกพิจารณา จึงไม่พิจารณาให้เรียกเก็บ 
อากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 0 ของ ราคา ซี ไอ เอฟ 

  8.1.4 ขอให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 0 ของราคา ซี ไอ เอฟ 
จากการน าเข้าสินค้าเหล็ก Chameleon P.V.D.F (ASTM A792 SS40) 

   ข้อชี้แจง ได้น าข้อมูลรายละเอียดเชิงเทคนิคตามความเห็นของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  
เสนอประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณารายละเอียดทางเทคนิคของสินค้าเหล็ก การประชุมครั้งที่ 4/2563  
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 และได้มีมติว่าสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่อยู่ในขอบเขตของสินค้าที่ถูกพิจารณา  
แต่พิจารณาไม่ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 0 ของ ราคา ซี ไอ เอฟ เนื่องจาก 
อุตสาหกรรมภายในสามารถผลิตสินค้ามาตรฐาน Chameleon P.V.D.F (ASTM A792 SS40) ได ้

   8.1.5 ขอให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 0 ของราคา ซี ไอ เอฟ  
จากการน าเข้าสินค้าเหล็ก PPGL ชนิดนาโนคูล 

    ข้อชี้แจง ได้น าข้อมูลรายละเอียดเชิงเทคนิคตามความเห็นของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เสนอ
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณารายละเอียดทางเทคนิคของสินค้าเหล็ก การประชุมครั้งที่ 4/2563  
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 และได้มีมติว่าสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่อยู่ในขอบเขตสินค้าที่ถูกพิจารณา  
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แต่พิจารณาไม่ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 0 ของ ราคา ซี ไอ เอฟ เนื่องจากสินค้า
ของอุตสาหกรรมภายในมีคุณสมบัติที่ส าคัญของการใช้งานรวมทั้งความต้านทานต่อการกัดกร่อนและคุณภาพสี
สูงกว่าสินค้าชนิดดังกล่าว และต่อมาผู้มีส่วนได้เสียแจ้งต่อกรมการค้าต่างประเทศว่าสินค้าเหล็ก PPGL ชนิด 
นาโนคูล ไม่อยู่ในพิกัดอัตราศุลกากรที่เปิดไต่สวนในครั้งนี้จึงไม่ขอส่งรายละเอียดและให้พิจารณาเป็นไปตาม 
เหตุผลอันสมควร  

  8.1.6 ขอให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 0 ของราคา ซี ไอ เอฟ 
จากการน าเข้าสินค้าเหล็ก  PPGL แบบพิมพ์ลาย (Patterned steel products สินค้า Luxteel (ASTM 
A755) สินค้า Pos - Print (EN 10346 S280GD) และ สินค้า PPGLเกรดคุณภาพสูงที่พิมพ์ลาย (Printed 
PPGL) 

    ข้อชี้แจง ได้น าข้อมูลรายละเอียดเชิงเทคนิคตามความเห็นของผู้มีส่วนได้เสียเสนอประชุม 
คณะอนุกรรมการพิจารณารายละเอียดทางเทคนิคของสินค้าเหล็ก การประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่  
18 สิงหาคม 2563 และได้มีมติส าหรับสินค้าเหล็กแผ่นเคลือบสี PPGL แบบพิมพ์ลาย (Patterned steel products)  
ที่มีกระบวนการผลิตชั้นเคลือบท าให้เกิดสีหรือลวดลาย 2 ลักษณะ หากเป็นการพิจารณาการตอบโต้ 
การทุ่มตลาดควรพิจารณาในเรื่องสินค้าชนิดเดียวกัน (Like Product) จึงให้ฝ่ายเลขาไปหาข้อมูลเพ่ิมเติม  
โดยการสอบถามกรมศุลกากรว่าสินค้าดังกล่าวอยู่ในพิกัดอัตราศุลกากรและรหัสสถิติที่เปิดการไต่สวนหรือไม่ 
ก่อนพิจารณารายละเอียดเชิงเทคนิคต่อไป ตามกระบวนการผลิตชั้นเคลือบท าให้เกิดสีหรือลวดลาย ดังนี้ 

   (1) การพิมพ์ลายด้วยลูกรีดที่มีลวดลายน ามาปาดสี (Colour-rolled) 
    หากสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่อยู่ในขอบเขตของสินค้าที่ถูกพิจารณา คณะอนุกรรมการ

พิจารณารายละเอียดทางเทคนิคของสินค้าเหล็ก จะพิจารณาไม่ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตรา
ร้อยละ 0 ของ ราคา ซี ไอ เอฟ เนื่องจากสินค้าชนิดเดียวกัน (Like Product) ในระหว่างการไต่สวนอุตสาหกรรม
ภายใน มีหนังสือแจ้งว่าสามารถผลิตและจ าหน่ายสินค้าดังกล่าวแล้ว ในช่วงเดือนธันวาคม 2563 พร้อมทั้ง 
ได้แสดงเอกสารหลักฐานการขาย อีกทั้ง ความเห็นของผู้มีส่วนได้เสียที่เคยแจ้งความประสงค์ขอให้ยกเว้นการเก็บ 
อากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 0 ของราคา ซี ไอ เอฟ มีหนังสือแจ้งต่อกรมการค้าต่างประเทศว่า 
ได้รับการร้องขอจากอุตสาหกรรมภายในหรือผู้ผลิตสินค้าดังกล่าว ผู้มีส่วนได้เสียจึงมีความเห็นว่าควรสนับสนุน 
สินค้าท่ีผลิตในประเทศไทย  

    (2) การพิมพ์ลวดลายด้วยเครื่องพิมพ์หมึก (Ink-printing) 
    หากสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่อยู่ในขอบเขตสินค้าที่ถูกพิจารณา คณะอนุกรรมการ

พิจารณารายละเอียดทางเทคนิคของสินค้าเหล็ก จะพิจารณาให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตรา
ร้อยละ 0 ของ ราคา ซี ไอ เอฟ เนื่องจากในระหว่างการไต่สวนอุตสาหกรรมภายในมีหนังสือเสนอให้เรียกเก็บ
อากรตอบโต้การทุ่มตลาด ในอัตราร้อยละ 0 ของราคา ซี ไอ เอฟ เพ่ือบรรเทาผลกระทบของมาตรการตอบโต้
การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นเคลือบสี PPGL แบบพิมพ์ลาย (Patterned steel products) ที่ผลิตโดย
กระบวนการพิมพ์ลวดลายด้วยเครื่องพิมพ์หมึก (Ink-printing) โดยก าหนดให้สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่ง
ประเทศไทยเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของประเภทสินค้าตามรายการยกเว้น และออกหนังสือ
รับรองการน าเข้าให้กับผู้น าเข้าสินค้า กรมศุลกากรได้แจ้งผลการตรวจสอบพิกัดอัตราศุลกากรและรหัสสถิติ
ของสินค้าดังกล่าว ว่าสินค้าเหล็กแผ่นเคลือบสี PPGL แบบพิมพ์ลาย (Patterned steel products) ส าหรับ
การพิมพ์ลายด้วยลูกรีดที่มีลวดลายน ามาปาดสี (Colour-rolled) และการพิมพ์ลวดลายด้วยเครื่องพิมพ์หมึก 
(Ink-printing) อยู่ในพิกัดอัตราศุลกากรและรหัสสถิติที่ เปิดการไต่สวน จึงพิจารณาได้ว่าสินค้ าดังกล่าว 
เป็นสินค้าที่อยู่ในขอบเขตของสินค้าที่ถูกพิจารณา     
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  8.1.7 พิกัดอัตราศุลกากรที่เปิดการไต่สวนของสินค้าที่ถูกพิจารณาพบว่าเป็นพิกัดอัตรา
ศุลกากรเดียวกับสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี (PPGI) จ านวน 13 พิกัด ได้แก ่
7210.7011.090  7210.7091.020  7210.7091.030  7210.7091.040  7210.7091.090 
7212.4011.090  7212.4012.090  7212.4019.090  7212.4091.090  7212.4092.090 
7212.4099.090 7225.9990.090 และ 7226.9919.090 

    ข้อชี้แจง ส าหรับแนวปฏิบัติในการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด ส าหรับการน าเข้า
สินค้าดังกล่าวให้ระบุพิกัดอัตราศุลกากรและชื่อของสินค้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือ
ของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐ
เกาหลี 

 8.1.8 ไทยมีการใช้เหล็กเคลือบสีที่มีความหลากหลายในเรื่องเฉดสี (มากกว่า 40 เฉดสี)  
จึงเห็นว่าไม่ควรน าเหล็กเคลือบสีไปรวมเป็นสินค้า Commodity product ที่มีการเปรียบเทียบเฉพาะในด้าน 
Engineering and process เท่านั้น  
 ข้อชี้แจง คณะอนุกรรมการพิจารณารายละเอียดทางเทคนิคของสินค้าเหล็กได้พิจารณา
ขอบเขตสินค้าเกี่ยวกับลักษณะของสินค้าเหล็ก PPGL ชนิดทาสีและสร้างลายลักษณะการพิมพ์ลวดลายด้วย 
ลูกรีดที่มีลวดลายแล้วน ามาปาดสี (Colour-rolled) และสินค้าเหล็ก PPGL ชนิดทาสีและสร้างลายลักษณะ 
การพิมพ์ลวดลายด้วยเครื่องพิมพ์หมึกแบบอิงค์เจต ( Ink-printing) ส าหรับสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือ 
เคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสีว่าทั้งสองลักษณะอยู่ในขอบเขตสินค้า  
ที่ถูกพิจารณา ซึ่งสินค้านั้นสามารถน ามาทดแทนกันได้หรือคุณสมบัติเหมือนกัน แตกต่างกันที่ลวดลายก็อาจจะ 
เป็นสินค้าชนิดเดียวกัน (Like Product) เว้นแต่ว่าในทางเทคนิคมีความแตกต่าง ทั้งนี้ การพิจารณาดังกล่าว 
อ้างอิงมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 2753-2559 เรื่อง มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบน 
รีดเย็นเคลือบอะลูมิเนียม 55% ผสมสังกะสี โดยกรรมวิธีจุ่มร้อนและเคลือบสี ระบุว่าบนผลิตภัณฑ์ที่ผ่าน 
การเคลือบสีแล้วสามารถพิมพ์ลายหรือท าสีเป็นบางส่วนได้โดยไม่ส่งผลเสียต่อคุณภาพการเคลือบสี 

 8.1.9 การใช้พิกัดอัตราศุลกากรและรหัสสถิติเพียงอย่างเดียว เป็นหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาขอบเขตสินค้าที่ถูกพิจารณาและสินค้าชนิดเดียวกัน ซึ่งหน่วยงานในประเทศหรือภูมิภาคอ่ืน เช่น 
สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป อินเดีย ออสเตรเลีย และมาเลเซีย เป็นต้น ไม่ได้น าพิกัดอัตราศุลกากรฯ พิจารณา
ขอบเขตสินค้า ซึ่งก าหนดจากค าอธิบายคุณสมบัติและรายละเอียดของสินค้า เพราะพิกัดอัตราศุลกากรและ
รหัสสถิติอาจจะมีขอบเขตที่กว้างหรือแคบกว่าสินค้าดังกล่าว แต่อาจไม่ใช้สินค้าที่ถูกพิจารณาเสมอไป 

 ข้อชี้แจง การพิจารณาสินค้าขอบเขตสินค้าจะมีคณะอนุกรรมการ พิจารณารายละเอียด 
ทางเทคนิคของสินค้าเหล็ก ได้พิจารณาขอบเขตสินค้าเกี่ยวกับลักษณะของสินค้าเหล็ก PPGL ตามข้อมูลที่ได้รับ 
จากผู้มีส่วนได้เสียในช่วงระยะเวลาการไต่สวน ดังนี้ 

 - ความแตกต่างทางเทคนิคกระบวนการเคลือบสี ชนิดทาสีและสร้างลายโดยการพิมพ์ลาย
ด้วยลูกรีดที่มีลวดลายน ามาปาดสี (Colour-rolled) และ การพิมพ์ลวดลายด้วยเครื่องพิมพ์หมึกแบบอิงค์เจต 
(Ink-printing) ส าหรับสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบ  
จุ่มร้อนแล้วทาสีว่าทั้งสองลักษณะอยู่ในขอบเขตสินค้าที่พิจารณา 

 - สินค้าดังกล่าวสามารถน ามาใช้ทดแทนกันได้หรือคุณสมบัติเหมือนกัน แตกต่างกันที่
ลวดลายก็อาจจะเป็นสินค้าชนิดเดียวกัน (Like Product) 

 - พิ จารณ าอ้ างอิ งมาตรฐาน อุตสาหกรรม มอก. 2753 -2559 เรื่ องมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบอะลูมิเนียม 55% ผสมสังกะสี โดยกรรมวิธีจุ่มร้อน
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และเคลือบสี ระบุว่าบนผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการเคลือบสีแล้วสามารถพิมพ์ลายหรือท าสีเป็นบางส่วนได้โดย  
ไม่ส่งผลเสียต่อคุณภาพการเคลือบสี 

 - กรมศุลกากร พิจารณาลักษณะและองค์ประกอบทางเคมี กรรมวิธีการเคลือบและลักษณะ
ของชั ้นเคลือบ โครงสร้างของชั้นเคลือบว่ามีความสอดคล้องเป็นไปตามประเภทพิกัดย่อยอาเซียนระดับ  
8 หลัก และรหัสสิถติที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตามประกาศกรมศุลกากร ระบุ ประเภท ประเภทย่อย รหัสสถิติ และ
ค าอธิบายรายการ ซึ่งไม่มีกรรมวิธีการเคลือบและลักษณะของชั้นเคลือบ โครงสร้างของชั้นเคลือบ  

 - การพิจารณาขอบเขตสินค้าที ่ถูกพิจารณาและเป็นไปตามรายละเอียดทางเทคนิดของ
สินค้าและอ้างอิงมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นการพิจารณาอย่างระมัดระวัง 

 8.1.10 ประเด็นการน าข้อมูลและข้อเท็จจริงของสินค้า Printed PPGL ที่ผลิตโดยการพิมพ์
ลายด้วยลูกรีดที่มีลวดลายน ามาปาดสี (Colour-rolled) ได้แล้วตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 เกิดขึ้นภายหลัง
ระยะเวลาพิจารณาการทุ่มตลาดและการพิจารณาความเสียหาย จึงไม่เห็นชอบด้วยกับเหตุดังกล่าว 

 ข้อชี้แจง สินค้า PPGL ชนิดทาสีและสร้างลาย มีข้อมูลข้อเท็จจริงปรากฏอยู่ ในค าตอบ
แบบสอบถามของผู้มีส่วนได้เสียในช่วงระยะเวลาการไต่สวน กรมการค้าต่างประเทศได้รวบรวมข้อมูล
รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าที่ถูกพิจารณาทั้งหมดจากผู้มีส่วนได้เสียเสนอให้คณะอนุกรรมการพิจารณา
รายละเอียดทางเทคนิคของสินค้าเหล็ก พิจารณาว่าสินค้าเหล็ก PPGL ชนิดทาสีและสร้างลาย ส าหรับการผลิต
ที่ใช้ลูกรีดที่มีลวดลายในการปาดสี (Colour-rolled) เป็นสินค้าที่อยู่ในขอบเขตการไต่สวน และเป็นสินค้า 
ชนิดเดียวกัน  

8.2 การพิจารณาใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงเท่าที่มีอยู่ 

8.2.1 ผู้มีส่วนได้ เสียแจ้งว่าการให้ความร่วมมือในการไต่สวน โดยการเข้าร่วมให้ 
ความคิดเห็นเน้นหนักที่ประเด็นของความเสียหายอย่างส าคัญที่ อาจเกิดกับสมาชิกของสมาคมฯ  
แต่แบบสอบถามในฐานะผู้น าเข้ามีรายละเอียดและความซับซ้อนค่อนข้างมาก ท าให้ไม่สามารถตอบ
แบบสอบถามได้อย่างถูกต้องครบถ้วน สมาคมฯ จึงขอให้กรมการค้าต่างประเทศ พิจารณาข้อโต้แย้งของ
สมาคมฯ ในฐานะผู้ที่ให้ความคิดเห็นในครั้งนี้  

 ข้อชี้แจง ได้น าข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสียที่แสดงความเห็นต่อร่างผลการไต่สวนชั้นที่สุด 
มาประกอบการพิจารณา ตามรายละเอียดข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นพ้ืนฐานในการพิจารณาวินิจฉัย  
ผลการไต่สวนการทุ่มตลาดชั้นที่สุดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสี 
แบบจุ่มร้อนแล้วทาสีที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐเกาหลี  

อย่างไรก็ตาม การเสนอข้อเท็จจริงและความเห็นของผู้มีส่ วนได้ เสีย ควรแสดง
พยานหลักฐานรายละเอียด เอกสารอ้างอิง และให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามครบถ้วนสมบูรณ์
ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด เพ่ือให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาวินิจฉัยผลการไต่สวนตามบทบัญญัติของกฎหมาย 

 8.2.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019  ส่งผลให้กรมการค้า
ต่างประเทศไม่สามารถเดินทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ประเทศผู้ส่งออกได้ จึงเห็นได้ชัดว่าเป็นข้อมูลของผู้ยื่นค าขอฯ 

 ข้อชี้แจง ในการพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดจะด าเนินการเพ่ือให้มีการตรวจสอบความเป็นจริง
ของข้อกล่าวอ้างหรือพยานหลักฐานอันเกี่ยวกับการพิจารณาก็ได้ ตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติ 
การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ ที่บัญญัติว่า ในการพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาด กรมการค้าต่างประเทศหรือ 
คณะกรรมการแล้วแต่กรณี จะด าเนินการเพ่ือให้มีการตรวจสอบความเป็นจริงของข้อกล่าวอ้างหรือพยานหลักฐาน 
อันเกี่ยวกับการพิจารณาก็ได้ โดยเป็นการตรวจสอบพยานหลักฐานตามที่ผู้มีส่วนได้เสียแสดงไว้ในค าตอบ 
ตามแบบสอบถามที่ครบถ้วนสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
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 ในข้ อ  ANNEX I ของ ADA ระบุ ว่ า  “As the main purpose of the on-the-spot 
investigation is to verify information provided or to obtain further details, it should be carried 
out after the response to the questionnaire has been received…” ซึ่ งสรุปได้ว่าการตรวจสอบ
ข้อมูลข้อเท็จจริงจะท าหลังจากได้รับค าตอบตามแบบสอบถาม ซึ่งผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
ไม่ตอบแบบสอบถามครบถ้วนสมบูรณ์ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด จึงไม่สามารถด าเนินการตรวจสอบข้อมูลได้  

 ส าหรับผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐเกาหลี ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
ครบถ้วนสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่ก าหนด พบว่าข้อมูลส่วนใหญ่มีความสอดคล้องตรงกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
และสอดคล้องกับหลักฐานทางบัญชีที่ผ่านการรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว จึงถือได้ว่าข้อมูลอยู่ในระดับ
ทีเ่ชื่อถือได้อย่างมีเหตุผลสมควร 

 8.2.3 ในการไต่สวนได้ส่งแบบสอบถามให้ผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเพียง  
5 ราย โดยไม่ได้ท าการตรวจสอบข้อมูลให้เป็นปัจจุบันว่าผู้ผลิต/ส่งออกรายดังกล่าว ยังประกอบกิจการอยู่หรือไม่  
หรือได้มีการส่งออกสินค้าที่ถูกพิจารณามายังประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร ท าให้ต้องใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงเท่าที่มีอยู่  
(Best Information Available : BIA) เพ่ือค านวณส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด 

 ข้อชี้แจง ตามประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง เปิดการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้า 
เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี ที่มีแหล่งก าเนิด 
จากสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. 2562 ได้มีการระบุในข้อ 3 ว่า “ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสีย 
ที่ไม่ได้รับแบบสอบถาม แต่ประสงค์จะขอตอบแบบสอบถามเพ่ือเข้าร่วมในการไต่สวนสามารถแจ้ง  
ความจ านงเป็นหนังสือต่อกรมการค้าต่างประเทศเพ่ือขอรับแบบสอบถามภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศนี้ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 
 ทั้งนี้  ได้มีหนังสือแจ้งประกาศเปิดไต่สวน พร้อมส่งแบบสอบถามไปยังสถานทูตของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐเกาหลี เป็นการแจ้งให้รัฐบาลของประเทศผู้ส่งออกที่เกี่ยวข้องทราบ
อีกทางหนึ่งซึ่งสถานทูตจะด าเนินการแจ้งผู้มีส่วนได้เสียต่อไป  

 เช่น กรณีของสาธารณั ฐเกาหลีบริษัท SeAH Coated Metal Corporation ได้แจ้ ง 
ความประสงค์ขอเข้าร่วมการไต่สวน โดยให้จัดส่งแบบสอบถามและให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
ครบถ้วนสมบูรณ์ภายในระยะเวลาก าหนด จึงได้รับการพิจารณาอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราเฉพาะ
บริษั ท  SeAH Coated Metal Corporation ซึ่ งสอดคล้ องกับค าตั ดสินของ the Panel in China - 
Autos (WT/DS440/R) ระบุว่าหากหน่วยงานไต่สวนได้มีการประกาศและเปิดโอกาส ให้ผู้ผลิต/ส่งออกหรือ
ผู้มีส่วนได้เสียที่ยังไม่แสดงความประสงค์สามารถเข้าร่วมกระบวนการไต่สวน แสดงให้เห็นว่ากรมการค้า
ต่างประเทศ ได้ด าเนินการไต่สวนเป็นไปตามแนวทางค าตัดสินของคณะผู้พิจารณาข้อพิพาท 
   ข ้อ ม ูล ร า ยชื ่อ ผ ล ิต /ผู ้ส ่ง ออก  ต าม ค า ข อ  ม ิได ้ม ีส ถ าน ะ เป ็น ผู ้ม ีส ่ว น ได ้เส ีย  
อีกต่อไป ในการไต่สวนทุ่มตลาดครั้งนี้มีข้อคลาดเคลื่อนในกรณีของผู้ผลิตในสาธารณรัฐประชาชน
จีน นั้น ขอชี้แจงว่ากรณีของ Changzhou Changsong Metal Composite Material Co ., Ltd  
(http://www.coatedsteelsheet.com/contact.html  และ http://www.changsongsteel.com/contact.html)  
และ Union Steel China Co.,Ltd. (http://m.dongkuk.com/upload/pdf/luxteel.pdf) นั้น  

 ทั้งนี้  ในการไต่สวนได้สืบค้นข้อมูลพบว่าโรงงานทั้งสองแห่งปรากฏที่อยู่ของสถาน
ประกอบการในเว็บไซต์ เช่นเดียวกับท่ีระบุในค าขอให้พิจารณาเปิดการไต่สวน 

    8.2.4 ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องท าการไต่สวนการทุ่มตลาดโดยการใช้พยานหลักฐาน
จากข้อเท็จจริงเท่าที่มีอยู่ (Best information available) กรมการค้าต่างประเทศจะต้องด าเนินการให้เป็นไป
ตามข้อก าหนดของ Annex II (7) ของ Anti-dumping Agreement อย่างเคร่งครัด และเพ่ือให้การไต่สวน

http://www.coatedsteelsheet.com/contact.html
http://www.changsongsteel.com/contact.html
http://m.dongkuk.com/upload/pdf/luxteel.pdf
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เป็นไปโดยโปร่งใสและชอบธรรม จะต้องค านึงการตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบด้านและรับฟังข้อมูลในทางที่  
ไม่เป็นคุณแก่ผู้น าเข้าซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียอย่างจ ากัดที่สุด  

 ข้อชี้แจง มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดฯ เป็นการอนุวัติมาจาก 
Article 6.8 และ Annex II ของ ADA โดยข้อกฎหมายนี้มีไว้ส าหรับข้อมูลหรือพยานหลักฐานไม่เพียงพอต่อ
การพิจารณาการไต่สวนการทุ่มตลาดหน่วยงานไต่สวนสามารถด าเนินการไต่สวนต่อไปได้ หากผู้มีส่วนได้เสีย
ปฏิเสธที่จะน าพยานหลักฐานมาแสดงหรือไม่น าพยานหลักฐานดังกล่าวมาแสดงภายในเวลาตามที่ก าหนดหรือ
ไม่ให้ความร่วมมือเพ่ือให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐานในการไต่สวน และมีวัตถุประสงค์ไม่ให้ผู้มีส่วนได้เสียมีอ านาจ
ควบคุมหรือยับยั้งการไต่สวนด้วยการไม่ให้ข้อมูลครบถ้วนส่งผลให้การไต่สวนไม่สามารถด าเนินต่อไปได้ 
ประกอบกับ กรมการค้าต่างประเทศไม่ได้มีอ านาจบังคับให้ผู้มีส่วนได้เสียส่งข้อมูลหรือพยานหลักฐาน  
จึงจ าเป็นต้องบัญญัติมาตรานี้ ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามแนวทางค าตัดสินของคณะผู้พิจารณาข้อพาทของ  
the Appellate Body in Mexico - Anti-Dumping Measures on Rice (WT/DS2 9 5 /AB/R)  
(and US – Carbon Steel  (WT/DS436/AB/R)  Argentina - Ceramic Tiles (WT/DS189/R)  
and Guatemala - Cement II (WT/DS156/R) 

 8.2.5 ผู้มีส่วนได้เสียขอให้กรมการค้าต่างประเทศจะต้องท าการตรวจสอบข้อมูล 
ให้รอบคอบ (cross-checking) จากแหล่งข้อมูลอิสระอ่ืน เนื่องจากทราบดีว่า ข้อมูลที่ปรากฏในค าขอของ 
อุตสาหกรรมภายใน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมูลค่าปกติ (NV) และราคาส่งออก (EP) มักจะ 
เป็นการเลือกน าเสนอข้อมูลเพ่ือให้ได้ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดสูงที่สุดเพ่ือผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมภายใน 
แต่อย่างเดียวโดยมิได้ค านึงถึงประโยชน์สาธารณะหรือผู้บริโภค  

 ข้อชี้แจง การจะพิจารณารับฟังเพียงข้อเท็จจริงเท่าที่มีอยู่หรืออาจรับฟังไปในทางที่ไม่เป็น
คุณแก่ผู้นั้นก็ได้ เนื่องจากผู้ผลิต/ส่งออกจากสาธารณ รัฐประชาชนจีนไม่ให้ความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถาม จึงใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงเท่าที่มีอยู่ในการค านวณอัตราส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด ตามค าขอของ
อุตสาหกรรมภายใน ซึ่งได้ตรวจสอบช้อมูลอย่างรอบคอบและเป็นไปตามหลักการตามมาตรา 34 วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดฯ ซึ่งหากผู้ผลิต/ส่งออกจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเสนอ
ข้อเท็จจริงตามแบบสอบถามครบถ้วนสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่ก าหนด พร้อมแสดงพยานหลักฐาน 
เพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียในการไต่สวน ผู้ผลิต/ส่งออกจากสาธารณรัฐประชาชนจีนจะได้รับ 
การพิจารณาอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราเฉพาะราย  

 8.2.6 ผู้มีส่วนได้เสียได้ขอให้กรมการค้าต่างประเทศใช้ราคาส่งออกในทางการค้าปกติของ
สินค้าชนิดเดียวกันที่ส่งออกจากสาธารณรัฐประชาชนจีนไปยังประเทศที่สามที่เหมาะสม และอาจใช้ราคา
ส่งออกไปยังประเทศที่มีระดับ GDP ใกล้เคียงกับประเทศไทย เช่น สิงคโปร์ และมาเลเซียนั้น 

 ข้อชี้แจง การใช้มูลค่าปกติตามมาตรา 15 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้ 
การทุ่มตลาดฯ ระบุว่า “ราคาส่งออกในทางการค้าปกติของสินค้าชนิดเดียวกันที่ส่งออกจากประเทศผู้ส่งออกไปยัง
ประเทศที่สามที่เหมาะสม ถ้ามีเหตุผลอันรับฟังได้ว่าราคานั้นแสดงถึงราคาในตลาดประเทศผู้ส่งออก หรือ” นั้น  

 หากใช้ราคาส่งออกไปยังประเทศที่มีระดับ GDP ใกล้เคียงกับประเทศไทย เช่น สิงคโปร์ 
และมาเลเซีย จะไม่สามารถพิจารณาได้ว่าราคาส่งออกจากสาธารณรัฐประชาชนจีนไปยัง สิงคโปร์ หรือ 
มาเลเซีย เป็นราคาที่ใกล้เคียงกับมูลค่าปกติหรือราคาของสินค้าชนิดเดียวกันที่ขายในภายสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ตามมาตรา 15 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดฯ 

 นอกจากนั้น หน่วยงานไต่สวนของสหภาพยุโรปจะไม่ใช้ราคาของประเทศที่สามมาเป็น  
มูลค่าปกติ เนื่องจากราคาดังกล่าวอาจเป็นราคาที่มีการทุ่มตลาด อ้างอิงเอกสาร COUNCIL REGULATION 
(EC) No 1331/2007 มาเลเซียใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นเคลือบสี (AD) ตั้งแต่วันที่ 
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24 มกราคม 2559 มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 5 ปี มีอัตราอากร  AD ร้อยละ 52.10 ซึ่งอยู่ในช่วง
ระยะเวลาการไต่สวนของกรมการค้าต่างประเทศ แสดงให้เห็นว่าหากใช้ราคาส่งออกจากสาธารณรัฐประชาชน
จีนไปมาเลเซียอาจเป็นราคาที่มีการทุ่มตลาดและอยู่ระหว่างการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด  

8.3 การค านวณส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด 

 8.3.1  การเปิดเผยข้อมูลการค านวณส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด 

 ข้อชี้แจง ได้แสดงรายละเอียดการค านวณส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดอย่างเพียงพอในร่าง 
ผลการไต่สวนชั้นที่สุด การค านวณมูลค่าปกติ ราคาส่งออก และส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด และระบุที่มาของข้อมูล 
ที่ใช้ในการค านวณอย่างชัดเจน ส าหรับข้อมูลก าไรที่ใช้ในการค านวณมูลค่าปกติขึ้นมาใหม่ใช้ข้อมูลอัตราก าไร  
ค านวณจากข้อมูลตามค าตอบแบบสอบถามส าหรับสินค้าที่ถูกพิจารณา ซึ่งการค านวณส่วนเหลื่อม 
การทุ่มตลาดเป็นไปตามมาตรา 14 มาตรา 15 และมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดฯ 

 8.3.2 การค านวณส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดควรเป็นข้อมูลของบริษัทฯ  
 (1) ข้อมูลในการค านวณมูลค่าปกติข้ึนใหม ่

 ข้อชี้แจง ตามที่บริษัทแจ้งว่าในกรณีที่มีการค านวณมูลค่าปกติขึ้นใหม่ ก าไรที่ใช้ส าหรับ
การค านวณควรเป็นก าไรจากการขายสินค้าชนิดเดียวกันในประเทศ กรมการค้าต่างประเทศได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่าสอดคล้องกับ ADA Article 2.2.2 (i) และ มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดฯ 
จึงได้ท าการปรับก าไรในการค านวณมูลค่าปกติขึ้นใหม่ส าหรับการค านวณส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด  

  (2) ค่าเครดิต (Credit expense)  
ข้อชี้แจง ค่าเครดิต (Credit expense) ที่บริษัทฯ แจ้งขอหักเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือทอน

เป็นราคา ณ ระดับหน้าโรงงาน ไม่สมเหตุสมผล เป็นต้นทุนค่าเสียโอกาส ไม่ได้เกิดขึ้นจริงและไม่มีการบันทึก
บัญชีท าให้ไม่สามารถรับข้อมูลของบริษัทฯ ได้ โดยค่าเครดิตค านวณจากอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกันส าหรับ
การขายในประเทศ และการขายส่งออก โดยไม่มีเหตุผลที่อธิบายได้อย่างสมควร และระยะเวลาในการรับช าระ
หนี้ของลูกหนี้การขายในประเทศ ไม่ใช่ข้อมูลตามจริง และเป็นลูกหนี้ที่ประกอบไปด้วยการขายสินค้าอ่ืน 
กรมการค้าต่างประเทศจึงปรับค่าเครดิตโดยใช้ข้อมูลดอกเบี้ยจ่ายตามค าตอบแบบสอบถามของบริษัท 
ใน Annex VI และปันส่วนตามมูลค่าขายเพ่ือทอนเป็นราคา ณ ระดับหน้าโรงงาน เนื่องจากเป็นข้อมูลที่สอดคล้อง 
กับส่วนอื่น ๆ ของแบบสอบถาม และงบการเงินของบริษัท ซึ่งเป็นข้อมูลที่ดีที่สุดเท่าที่มีอยู่ 

 8.3.3 ควรใช้ราคาขายในประเทศที่ถูกพิจารณา ในการค านวณหาส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด 
 ข้อชี้แจง การค านวณมูลค่าปกติตามตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้ 

การทุ่มตลาดฯ ได้แก่ ราคาที่ผู้ซื้ออิสระในประเทศผู้ส่งออกได้ช าระหรือควรจะมีการช าระกันจริงในทางการค้า
ปกติส าหรับสินค้าชนิดเดียวกันที่ขายเพ่ือการบริโภคภายในประเทศนั้น  โดยพิจารณาจากการขายสินค้า
ดังกล่าวในปริมาณใดปริมาณหนึ่งที่เหมาะสมซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของปริมาณสินค้านั้นที่ส่งออกจาก
ประเทศผู้ส่งออกมายังประเทศไทย เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปริมาณการขายในประเทศกับปริมาณการขาย
ส่งออกมายังประเทศไทยพบว่าน้อยกว่าร้อยละ 5 ส าหรับสินค้า Product Type/Code เดียวกัน จึงค านวณ
มูลค่าปกติตามมาตรา 15 วรรค 2 (2) 

8.4 ความเสียหายอุตสาหกรรมภายใน  

   8.4.1 ขอให้ยุติการไต่สวนการตอบโต้การทุ่มตลาดที่ด าเนินการอยู่ เนื่องจากไม่มี 
ความเสียหายอย่างส าคัญเกิดขึ้นต่ออุตสาหกรรมภายใน  
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     ข้อชี้แจง จากข้อมูลที่ผู้มีส่วนได้เสียแสดงข้อคิดเห็นตามข้างต้น เป็นการโต้แย้งข้อมูล 
ตามค าขอฯ ซึ่งเป็นข้อมูลเริ่มต้นยังไม่ได้เข้าสู่การพิจารณาตรวจสอบในขั้นตอนการไต่สวนฯ ตามที่กล่าวอ้าง  
แต่อย่างใด โดยกระบวนการพิจารณารับค าขอฯ นั้น กรมการค้าต่างประเทศได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน 
ของรายละเอียดและพยานหลักฐานที่ เกี่ยวข้อง และเสนอต่อคณะกรรมการ ทต อ. เพ่ือพิจารณา  
ซึ่งคณะกรรมการ ทตอ. ได้พิจารณาแล้ว  พบว่าข้อมูลตามค าขอฯ ของอุตสาหกรรมภายในมีมูลเกี่ยวกับ 
การทุ่มตลาดและความเสียหาย จึงให้กรมการค้าต่างประเทศด าเนินการไต่สวนต่อไปโดยไม่ชักช้า  
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในมาตรา 34 และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดฯ 

  8.4.2 ผลของการทุ่มตลาดที่มีต่อสินค้าชนิดเดียวกันในตลาดภายในประเทศนั้นเทียบไม่ได้
กับความเสียหายที่เกิดขึ้น เมื่อเปรียบเทียบราคาขายและต้นทุนของอุตสาหกรรมภายใน พบว่ามีร้อยละ  
การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยตามสภาวะเศรษฐกิจ หรือเนื่องจากการบริหารงาน จึงท าให้ผลตอบแทน 
มีปริมาณไม่เท่าเดิม ไม่เก่ียวข้องกับการทุ่มตลาดแต่อย่างใด 

 ข้อชี้แจง คณะกรรมการ ทตอ. ได้พิจารณาว่าเป็นความเสียหายอย่างส าคัญที่เกิดแก่
อุตสาหกรรมภายใน การพิจารณาความเสียหายอย่างส าคัญที่เกิดแก่อุตสาหกรรมภายในตามมาตรา 19 (1) 
มาตรา 20 และมาตรา 21 ต้องมีพยานหลักฐานโดยตรงสนับสนุนและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ภายในระยะเวลาการไต่สวนที่กฎหมายก าหนด จะต้องพิจารณาผลจากปัจจัยต่าง ๆ ที่ปรากฏว่าก่อให้เกิด
ความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายในในเวลาเดียวกันประกอบด้วย และบทบัญญัติข้อ 2 (2) (ก) ภายใต้
กฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการพิจารณาความเสียหายที่เกิดแก่อุตสาหกรรม
ภายในจากการทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน พ.ศ. 2545 

 การพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างสินค้าทุ่มตลาดกับความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายใน
ที่มีต่อราคาของสินค้าชนิดเดียวกันในตลาดภายในประเทศ ได้แก่ ตัดราคา และ ยับยั้งการขึ้นราคา 
 ปริมาณและสัดส่วนการน าเข้าสินค้าที่ถูกพิจารณาจากประเทศที่ถูกพิจารณาเพ่ิมสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 – ช่วงระยะเวลาการไต่สวน (IP) ในขณะที่สินค้าน าเข้าจากประเทศอ่ืน ๆ  
มีปริมาณและสัดส่วนลดลงตั้งแต่ปี 2559 - ช่วง IP  
 ปริมาณความต้องการใช้ในประเทศ พบว่ามีปริมาณเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 
ถึง ช่วง IP ดังนั้นความเสียหายของอุตสาหกรรมภายในจึงไม่ได้เกิดจากการหดตัวของตลาดหรืออุปสงค์ท่ีลดลง 
 นอกจากนี้ ราคาสินค้าจากประเทศอ่ืนในภาพรวม ยังสูงกว่าราคาสินค้าจากประเทศที่ ถูก
พิจารณา รวมทั้งเมื่อพิจารณาปัจจัยอ่ืน เช่น ความต้องการใช้ในประเทศ ประสิทธิภาพในการส่งออก  
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริโภค พบว่าไม่ใช่ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายใน 
 การพิจารณาของคณะกรรมการ ทตอ.  จึงชอบด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้ว 

 8.4.3 การประเมินและพิจารณาการน าเข้าสินค้าจากประเทศที่ถูกพิจารณาแต่ละประเทศ 
รวมกัน (Cumulative Assessment) เพ่ือพิจารณาความเสียหายที่ เกิดขึ้นนั้น มิใช่รูปแบบการประเมิน 
ความเสียหายที่เหมาะสมส าหรับการไต่สวนเพื่อพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดในครั้งนี้ 

 ข้อชี้แจง การพิจารณาความเสียหายตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้ 
การทุ่มตลาดฯ ก าหนดว่า ในกรณีมีการทุ่มตลาดสินค้าใดจากประเทศผู้ส่งออกมากกว่าหนึ่งประเทศอยู่ระหว่าง
การพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดพร้อมกัน ถ้าปรากฏว่าส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดและปริมาณการน าเข้าจากแต่ละ
ประเทศดังกล่าวมีจ านวนมากกว่าเกณฑ์ขั้นต่ าตาม มาตรา 28 การพิจารณาความเสียหายตามมาตรา 19 (1)  
จะประเมินผลของการน าเข้าจากแต่ละประเทศดังกล่าวรวมกันก็ได้ ถ้ากรณีมีความเหมาะสมต่อสภาพ 
การแข่งขันในระหว่างสินค้าทุ่มตลาดด้วยกันและในระหว่างสินค้าทุ่มตลาดกับสินค้าชนิดเดียวกันในตลาด 
ภายในประเทศ นั้น  
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 การพิจารณาปริมาณของสินค้าทุ่มตลาดและผลของการทุ่มตลาดที่มีต่อราคาของสินค้า
ชนิดเดียวกันในตลาดภายในประเทศ ผลกระทบของการทุ่มตลาดนั้นที่มีต่ออุตสาหกรรมภายใน  

ตาราง 1 ปริมาณน าเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสี 
แบบจุ่มร้อนแล้วทาสจีากประเทศที่ถูกพิจารณา และประเทศอ่ืน ๆ ในช่วงระยะเวลาการไต่สวน  
               หน่วย : ตัน 

ประเทศ  

 ปี 2559   ปี 2560   ปี 2561  (ก.ค.60 - มิ.ย.61) PP (ก.ค.61 - มิ.ย.62) IP 

 ปริมาณ 
(ตัน)  

 สัดส่วน
การน าเข้า 
(ร้อยละ)  

 ปริมาณ 
(ตัน)  

 สัดส่วน
การน าเข้า 
(ร้อยละ) 

 ปริมาณ 
(ตัน)  

สัดส่วน 
การน าเข้า 
(ร้อยละ) 

 ปริมาณ 
(ตัน)  

สัดส่วน
การน าเข้า 
(ร้อยละ) 

 ปริมาณ 
(ตัน)  

 สัดส่วน
การน าเข้า 
(ร้อยละ) 

ประเทศท่ีถูก
พิจารณา 349,742  77.61 

   
399,475  85.18 

 
553,266  92.06 

  
494,753  90.63 

 
552,513  93.06 

จีน  240,611  53.39 344,677  73.50 480,491  79.95 429,368  78.65 481,157  81.04 

เกาหลีใต้  109,131  24.22   54,798  11.68   72,775  12.11   65,385  11.98   71,356  12.02 

ประเทศอื่น ๆ 100,914  22.39  69,481  14.82  47,695  7.94  51,156  9.37  41,210  6.94 

รวมทั่วโลก 450,656  100.00 468,956  100.00 600,961  100.00 545,909  100.00 593,723  100.00 
ที่มา : สถิติกรมศุลกากร 
 จากการพิจารณาปริมาณน าเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของ
อะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง ช่วง IP และ PP ปริมาณการน าเข้าจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐเกาหลีมีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน พบว่าทั้งสองประเทศมีปริมาณ 
การน าเข้าเพ่ิมข้ึน  
 
ตาราง 2 การพิจารณาผลกระทบด้านราคาจากการน าเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะ
เจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี จากประเทศที่ถูกพิจารณา (ฐาน : ราคาอุตสาหกรรม
ภายในปี 2559 = 100)     
 

ราคาขาย ปี 
2559 

ปี 
2560 

ปี 
2561 

(ก.ค. 60 - 
มิ.ย.61) PP 

(ก.ค. 61 - 
มิ.ย. 62) IP 

ราคาสินค้าในประเทศ   
อุตสาหกรรมภายใน (A) 100.00 115.94 117.39 115.03 118.10 
ราคาสินค้าจากประเทศที่ถูกพิจารณา  
สาธารณรัฐประชาชนจีน 69.82 76.70 80.38 77.57 77.22 
สาธารณรัฐเกาหลี 99.86 94.15 103.52 96.58 106.96 
ส่วนต่างราคา 
แยกตามประเทศท่ีถูกพิจารณา 

 

ส่วนต่างราคา จีน - (A) (30.18) (39.24) (37.01) (37.46) (40.89) 
ส่วนต่างราคา เกาหลีใต้ - (A) (0.14) (21.79) (13.87) (18.45) (11.14) 

ที่มา : การพิจารณาความเสียหายจากปริมาณการน าเข้าและผลกระทบ มาตรา 20 (1) (2) 
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 เมื่อพิจารณาผลกระทบด้านราคาสินค้าเหล็ก PPGL จากสาธารณรัฐเกาหลีเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกับสาธารณรัฐประชาชนจีน สินค้าจากสองประเทศมีการตัดราคา และการยับยั้งการขึ้นราคา  
โดยพบว่าสินค้าน าเข้าจากสาธารณรัฐเกาหลีมีการขายตัดราคาสินค้าชนิดเดียวกันของอุตสาหกรรมภายใน
ตั้งแต่ปี 2559 - ช่วงระยะเวลาการไต่สวน 

 การพิจารณาความเสียหายอย่างส าคัญ ของคณะกรรมการ ทตอ. จึงเป็นไปตามมาตรา 20  
แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดฯ 

 8.4.4 การพิจารณาปัจจัยอ่ืนนอกเหนือจากการทุ่มตลาดที่ก่อให้เกิดความเสียหาย  
บริษัทฯ แจ้งว่าปัจจัยอ่ืน ๆ นอกเหนือจากการทุ่มตลาดที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุตสาหกรรมภายใน  
ยังไม่ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาหรือชี้แจงให้ชัดเจนในร่างผลการไต่สวนฯ ตามค าแถลงกรณี ไม่มี 
ความเสียหายกรณีการเปิดไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของ
อะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐเกาหลี  
       ข้อชี้แจง ตามข้อ 4.8 ของรายละเอียดข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นพ้ืนฐานในการ
พิจารณาวินิจฉัยผลการไต่สวนการทุ่มตลาดชั้นที่สุด ว่าจากข้อมูลที่ผู้มีส่วนได้เสียแสดงข้อคิดเห็นตามในช่วงต้น
การไต่สวนเป็นการโต้แย้งข้อมูลตามค าขอฯ ซึ่งเป็นข้อมูลเริ่มต้นยังไม่ได้เข้าสู่การพิจารณาตรวจสอบในขั้นตอน
การไต่สวนฯ ตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด โดยกระบวนการพิจารณารับค าขอฯ นั้น กรมการค้าต่างประเทศ  
ได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายละเอียดและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และเสนอต่อคณะกรรมการ ทตอ.  
เพ่ือพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการ ทตอ. ได้พิจารณาแล้ว  เห็นว่าข้อมูลตามค าขอฯ ของอุตสาหกรรมภายในมีมูล 
เกี่ยวกับการทุ่มตลาดและความเสียหาย จึงให้กรมการค้าต่างประเทศด าเนินการไต่สวนต่อไปโดยไม่ชักช้า  
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในมาตรา 34 และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดฯ 
    ทั้งนี้ การไต่สวนได้วิเคราะห์ว่าความเสียหายอย่างส าคัญว่าเกิดจากการทุ่มตลาด ไม่ได้เกิด
จากราคาสินค้าจากประเทศอ่ืน ซึ่งในภาพรวมพบว่ายังมีราคาสูงกว่าราคาสินค้าจากประเทศที่ถูกพิจารณา 
รวมทั้งเมื่อพิจารณาปัจจัยอ่ืน เช่น ความต้องการใช้ในประเทศ ประสิทธิภาพในการส่งออกการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการบริโภค พบว่าไม่ใช่ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายใน ตามที่ปรากฏใน
รายละเอียดข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นพ้ืนฐานในการพิจารณาวินิจฉัยผลการไต่สวนการทุ่มตลาดชั้นที่สุด
สินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี ที่มี
แหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐเกาหลี  

8.5 ประโยชน์สาธารณะ 

   8.5.1 การเปิดการไต่สวนกรณีนี้ เป็นการเอ้ือประโยชน์ต่อบริษัท เอ็นเอส บลูสโคป 
(ประเทศไทย) จ ากัด เพียงบริษัทเดียว เนื่องจากผู้ผลิตสินค้า PPGL ในประเทศจ านวน 5 ราย มีเพียงบริษัท 
เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัทเดียวที่ตอบแบบสอบถาม ซึ่งก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อ 
ผู้น าเข้า ในกรณีนี้ ไม่สามารถยื่นค าขอได้ เนื่องจากไม่ได้รับความร่วมมือจากการตอบแบบสอบถาม  
หากด าเนินการต่อไปอาจส่งผลต่อการค้าระหว่างประเทศ  รวมถึงต้องใช้ปริมาณการผลิตที่แท้จริง 
ในการพิจารณา 

 ข้อชี้แจง การเริ่มต้นกระบวนการพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาด เมื่อมีค าขอตามมาตรา 32  
และมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดฯ การยื่นค าขอให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ 
วิธีการที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศก าหนด ทั้งนี้ ค าขอต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้ผลิตสินค้าชนิดเดียวกัน 
ในประเทศซึ่งมีการผลิตรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของปริมาณการผลิตสินค้าชนิดเดียวกันของผู้ที่ได้แสดงความเห็น  
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ทั้งส่วนที่สนับสนุนและส่วนที่คัดค้านรวมกัน โดยปริมาณการผลิตของฝ่ายสนับสนุนนั้นต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่
ของปริมาณการผลิตสินค้าชนิดเดียวกันทั้งหมดในประเทศ  

 บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้ยื่นค าขอต่อกรมการค้าต่างประเทศ 
ให้ด าเนินการไต่สวนการทุ่มตลาดและได้รับการสนับสนุนจากผู้ผลิตสินค้าชนิดเดียวกันในประเทศ จึงมีสถานะเป็น 
ผู้ยื่นค าขอเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด  

 8.5.2 การก าหนดมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดให้ค านึงถึงประโยชน์ของผู้บริโภคและ
ประโยชน์สาธารณะประกอบกันและการใช้มาตรการฯ จะส่งผลต่อเศรษฐกิจเชิงมหภาคและผลกระทบจากการ
ใช้มาตรการ 

 ข้อชี้แจง คณะกรรมการ ทตอ. ได้พิจารณาผลกระทบและค านึงถึงประโยชน์ของเพ่ือมิให้
กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ และผู้บริโภค โดยก าหนดให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดร้อยละ 0 ของ
ราคา ซี ไอ เอฟ สินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน
แล้วทาสี ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐเกาหลี ในกรณีน าเข้ามาผลิ ตเพ่ือการ
ส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน 
และกฎหมายว่าด้วยศุลกากร และกรณีน าเข้าสินค้า Printed โดยมีกรรมวิธีการเคลือบและลักษณะของ 
ชั้นเคลือบสีที่มีลวดลายจากการพิมพ์หมึกแบบอิงค์เจตลงบนแผ่นเหล็ก ( Ink-printing) เพ่ือบรรเทาผลกระทบ 
ต่อผู้บริโภค 

8.6 ความเห็นอ่ืนๆ 

   8.6.1 ขอให้มีการใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) แทนการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด   
    ข้อชี้แจง มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดภายใต้พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาด

และการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่ม
ตลาดฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 เพ่ือคุ้มครองอุตสาหกรรมภายในและให้สอดคล้องกับข้อตกลงระหว่าง
ประเทศที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน ส าหรับการเยียวยาอุตสาหกรรมภายในที่ได้รับผลกระทบจากการทุ่มตลาด  
ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อุตสาหกรรมภายใน ซึ่งการพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดให้ค านึงถึงผลประโยชน์ของ 
อุตสาหกรรมภายใน ผู้บริโภค และประโยชน์สาธารณะประกอบกัน ส าหรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
(มอก.) โดยส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม มีวัตถุประส งค ์
การด าเนินงานเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค รักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาอุตสาหกรรมของ
ประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก และสร้างความเป็นธรรมในการซื้อขายขจัดปัญหาและอุปสรรค
ทางการค้าที่เกิดจากมาตรการด้านมาตรฐาน สมอ. มีอ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 

8.6.2 มีความกังวลประเด็นความปลอดภัยของข้อมูลรายละเอียดสินค้า กรณีต้องแจ้งให้
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยทราบก่อนการน าเข้า  

 ข้อชี้แจง หากสินค้าเหล็ก PPGL ที่น าเข้ามีลักษณะทางกายภาพและองค์ประกอบทางเคมี 
กรรมวิธีการเคลือบและลักษณะของชั้นเคลือบ โครงสร้างของชั้นเคลือบส าหรับการพิมพ์ลายด้วยเครื่องพิมพ์
หมึกแบบอิงค์เจตลงบนแผ่นเหล็ก (Ink-printing) คณะกรรมการ ทตอ. ได้พิจารณาเรียกเก็บอากรตอบโต้ 
การทุ่มตลาดร้อยละ 0 ของราคา ซี ไอ เอฟ ทั้งนี้  ให้สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยเป็น
ผู้ด าเนินการตรวจสอบวิเคราะห์ และออกหนังสือรับรอง 

 8.6.3 การอ้างคดีหมายเลขแดงที่ กค 249/2562 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศกลาง ในการก าหนดมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดของกรมการค้าต่างประเทศ นั้น 
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 ข้อชี้แจง ข้อความทีผู่้มีส่วนได้เสียอ้างยังไม่อาจรับฟังได้เนื่องจากคดีดังกล่าวยังไม่ถึงที่สุด 

 8.7 ข้อคิดเห็นจากอุตสาหกรรมภายใน 
  (1) อุตสาหกรรมผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและ

สังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี (PPGL) ได้รับผลกระทบจากการถูกทุ่มตลาดมาอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะพยายาม
อย่างต่อเนื่องในการปรับตัว และต่อสู้กับการทุ่มตลาดจากสินค้าที่น าเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและ
สาธารณรัฐเกาหลี 

  (2) นับตั้งแต่เดือนตุลาคมปี 2562 ที่มีประกาศเปิดไต่สวนปริมาณการน าเข้ารวมจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐเกาหลียังคงเพ่ิมข้ึน 

  (3) กรณีข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ระบุว่าสินค้าเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีแล้วทาสี  
(PPGI) มีพิกัดในกลุ่มเดียวกับพิกัดสินค้าที่ถูกพิจารณาจ านวน 13 รายการ จึงขอให้เป็นการควบคุมตรวจสอบ 
ของกรมศุลกากรในการตรวจสอบอย่างเข้มงวด เพ่ือป้องกันมิให้เกิดการหลบเลี่ยงที่ น าเข้าสินค้า PPGL  
แต่กลับส าแดงรายการน าเข้าเป็นเหล็ก PPGI ภายในพิกัดฯ 13 รายการนี้ 

  (4) กรณีข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ก าหนดการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด 
ในอัตราร้อยละ 0 ของราคา ซี ไอ เอฟ ส าหรับสินค้าเหล็ก PPGL พิมพ์ลายด้วยเครื่องพิมพ์หมึก ทางบริษัทฯ ขอชี้แจง 
ว่า ด้วยแนวทางของอุตสาหกรรมผู้ผลิตในประเทศที่เสนอให้เรียกเก็บอากรในอัตราร้อยละ 0 ของราคา  
ซี ไอ เอฟ ส าหรับกระบวนการสร้างลายด้วยหมึกที่สร้างเป็นแถว หรือ เมทริกของหยดหมึกในชั้นสี ซึ่งอาจมี
หลายชื่อเรียก อาทิ  กระบวนการพิมพ์ลวดลายด้วยเครื่องพ่นหมึ ก (Inkjet printing) หรือที่ เรียกว่า 
กระบวนการพิมพ์ลวดลายด้วยเครื่องพิมพ์ดิจิตอล (Digital printing)  โดยแตกต่างจากกรณีการพิมพ์ลวดลาย
ด้วยลูกรีดที่มีลวดลายน ามาปาดสี (Colour-rolled) ซึ่งเป็นการสร้างเส้นสีที่ทิศทางของสีเป็นเส้นการไหล 
บนเหล็กในทิศทางการรีด โดยกระบวนการ Colour-rolled ที่เป็นกระบวนการผลิตที่ปัจจุบันมีผู้ผลิตในประเทศ 
ผลิตและจ าหน่ายได ้

ทั้งนี้ ชื่อเรียกสินค้าภาษาอังกฤษที่อ้างอิงกันในตลาดอาจมีหลายชื่อที่ทับซ้อนกัน เช่น  
ชื่อสินค้า Ink printing อาจถูกเรียกส าหรับเหล็กท้ังที่ผลิตจาก การพิมพ์ลายด้วยลูกรีดที่มีลวดลายน ามาปาดสี 
หรือ การพิมพ์ลวดลายด้วยเครื่องฉีดหมึก ซึ่งอาจเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนได้ 

ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงขอให้กรมการค้าต่างประเทศพิจารณาระบุรายละเอียดการเรียกเก็บ
อากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 0 ของราคา ซี ไอ เอฟ อ้างอิงตามกระบวนการผลิต  โดยให้ผู้น าเข้า
น าเสนอรายละเอียดกระบวนการผลิตสินค้าโดยละเอียด พร้อมตัวอย่างสินค้า เพ่ือประกอบการพิจารณาของ
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ที่จะเป็นหน่วยงานกลางที่ก ากับดูแลควบคุมการน าเข้าด้วย 

 (5) ปัจจุบันมีผู้ผลิตภายในประเทศ 4 ราย และยังไม่สามารถใช้ก าลังการผลิตได้เต็มที่ 
เนื่องจากการถูกทุ่มตลาดอย่างต่อเนื่อง และในปี 2564 จะมีผู้ผลิตเพ่ิมอีกรายคือ บริษัท เอ็มพาวเวอร์ สตีล 
จ ากัด ซึ่งมีก าลังการผลิต 100,000 ตันต่อปี ดังนั้น ก าลังการผลิตของผู้ผลิตภายในประเทศเพียงพอและ
สามารถรองรับความต้องการในปัจจุบันและในอนาคต 

 (6) อุตสาหกรรมภายในเห็นว่า ผลการพิจารณาไต่สวนกรณีการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่น
รีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี ที่มีแหล่งก าเนิดจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐเกาหลี มีความเหมาะสมและช่วยสร้างความเป็นธรรมทางการค้ า
ให้กับผู้ผลิตภายในประเทศไทย 

 (7) สินค้าเหล็ก PPGL จากสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐเกาหลี ประเทศอ่ืน ๆ  
ก็ใช้มาตรการทางการค้าต่อสินค้าดังกล่าวด้วยเช่นกัน 
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 (8) ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐประชาชนจีน Changzhou Changsong Metal 
Composite Material Co., Ltd และ Union Steel China Co., Ltd. ข้อมูลหน้าเว็บไซต์ยังคงแสดงที่อยู่ใน 
การประกอบธุรกิจ  

 8.8  ผู้มีส่วนได้เสียรายอ่ืนๆ  
 บริษัทฯ เป็นผู้ลงทุนในสายการผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสี มีก าหนดเริ่มด าเนินการผลิต 

เชิงพาณิชย์ในเดือนสิงหาคม 2564 มีก าลังการผลิต 100 ,000 ตันต่อปี เพ่ือรองรับกับความต้องการสินค้า 
ของกลุ่ ม อุตสาหกรรมก่อสร้างกลุ่ มต่ างๆ อาทิ  Industrial & Commercial, Residential, Interior &  
Decoration, Architecture, Farming & Agricultural เป็นต้น บริษัทฯมีความสามารถในการผลิตสินค้าใน  
4 กลุ่มหลักประกอบด้วย 1) เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี (PPGI) 2) เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือ 
เคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี (PPGL) 3) อะลูมิเนียมแผ่นทาสี (PPAL)  
และ 4) เหล็กกล้าไร้สนิมแผ่นรีดเย็นทาสี (PPST) ทั้งนี้ในกลุ่มสินค้าทั้งหมดครอบคลุมถึงประเภทพิมพ์ลาย  
(Pre-painted Coil Link Pattern Product) 

 บริษัทฯ ขอสนับสนุนการพิจารณาของกรมการค้าต่างประเทศ เพ่ือใช้มาตรการตอบโต้ 
การทุ่มตลาดในสินค้าเหล็ก PPGL ที่ทุ่มตลาดเข้ามาในประเทศไทย เพื่อสร้างการค้าที่เป็นธรรม และสนับสนุน 
ให้อุตสาหกรรมภายในของไทยมีโอกาสในการผลิตสินค้าภายในประเทศ เพ่ือสนับสนุนมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
ให้เกิดขึ้นภายในประเทศ มิใช่ให้อุตสาหกรรมต่างประเทศน ารูปแบบการค้าที่ไม่เป็นธรรมมาทุ่มตลาดสินค้าไทย 

ข้อ 9 การพิจารณาผลการไต่สวนชั้นที่สุด 
 กรมการค้าต่างประเทศได้น าข้อมูลที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและผลการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงของข้อมูลรวมทั้งข้อคิดเห็นต่อร่างผลการไต่สวนชั้นที่สุดมาพิจารณาจัดท ารายงานผลการไต่สวน  
ชั้นที่สุดเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยเมื่อวันที่ 8 เมษายน 
พ.ศ. 2564 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้ 

9.1 ผลการพิจารณาการทุ่มตลาด 
   การพิจารณาส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดตามมาตรา 18  

แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 ส าหรับ
ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐเกาหลี ที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม  
จะพิจารณาข้อมูลตามค าตอบแบบสอบถามที่ได้รับจากผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกแต่ละราย ส่วนกรณีของผู้ที่ไม่ให้ 
ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม หรือกรณีผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกรายอื่นจะพิจารณารับฟังเพียงข้อเท็จจริงเท่าที่มีอยู่ 
หรืออาจรับฟังไปในทางที่ไม่เป็นคุณแก่ผู้นั้นก็ได้ ภายใต้หลักเกณฑ์ตามมาตรา 27  แห่งพระราชบัญญัติ 
การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 ซึ่งสรุปการค านวณมูลค่าปกติ
และราคาส่งออกเพ่ือพิจารณาส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดของสินค้าที่ถูกพิจารณา ดังนี้ 

     9.1.1 สาธารณรัฐประชาชนจีน 
    จากการส่งแบบสอบถามไปยังผู้ผลิต/ผู้ส่งออกที่ทราบชื่อ และสถานเอกอัครราชทูต 
สาธารณรัฐประชาชนจีนประจ าประเทศไทยในฐานะตัวแทนรัฐบาลประเทศผู้ผลิต/ผู้ส่งออกสินค้าที่ถูก  
พิจารณา ปรากฏว่าไม่มีผู้ผลิต/ผู้ส่งออกรายใดให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในเวลาที่ก าหนด  
ซึ่งพิจารณาได้ว่าไม่ให้ความร่วมมือเพ่ือให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐาน การพิจารณาจะรับฟังเพียงข้อเท็จจริงเท่าที่มีอยู่ 
หรืออาจรับฟังไปในทางที่ไม่เป็นคุณแก่ผู้นั้นก็ได้ จึงใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงเท่าที่มีอยู่  (Best Information  
Available) ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดฯ ดังนี้ 
    (1) มูลค่าปกติ 

     ใช้ข้อมูลราคาขายภายในสาธารณรัฐประชาชนจีน และทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน 
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 (2) ราคาส่งออก 
    ใช้ข้อมูลราคาส่งออกมายังประเทศไทยจากสถิติกรมศุลกากร และทอนเป็นราคา  

ณ หน้าโรงงาน 
 (3) ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด 
   ค านวณจากการเปรียบเทียบมูลค่าปกติกับราคาส่งออก ณ ระดับการค้าเดียวกัน คือ 

หน้าโรงงาน โดยพบส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 40.77 ของราคา ซี ไอ เอฟ  

   9.1.2 สาธารณรัฐเกาหลี 
      จากการส่ งแบบสอบถามไปยั งผู้ ผลิ ต/ผู้ ส่ งออกจากสาธารณรัฐเกาหลีที่ ทราบชื่ อ  
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจ าประเทศไทยในฐานะตัวแทนรัฐบาลประเทศผู้ผลิต/ผู้ส่งออก
สินค้าที่ถูกพิจารณา และผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐเกาหลีที่ยื่นขอเข้าร่วมกระบวนการไต่สวน ปรากฏว่า          
มีจ านวน 2 ราย คือ บริษัท Dongkuk Steel Mill Co., Ltd. และบริษัท SeAH Coated Metal Corp.      
ให้ความร่วมมือในกระบวนการไต่สวนโดยการตอบแบบสอบถามครบถ้วน จึงพิจารณาได้ว่ามีระดับการให้
ความร่วมมือของประเทศค่อนข้างมาก โดยสามารถแสดงผลการค านวณส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดได้ ดังนี้  
     9.1.2.1 บริษัท Dongkuk Steel Mill Co., Ltd. 
      1) มูลค่าปกต ิ
   ใช้ข้อมูลราคาขายภายในสาธารณรัฐเกาหลีจากค าตอบแบบสอบถาม ซึ่งทอนเป็น
ราคา ณ หน้าโรงงาน โดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก  
     2) ราคาส่งออก 
    ใช้ข้อมูลราคาส่งออกมายังประเทศไทยจากค าตอบแบบสอบถาม ซึ่งทอนเป็นราคา  
ณ หน้าโรงงาน โดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก  
     3) ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด 
     ค านวณจากการเปรียบเทียบมูลค่าปกติกับราคาส่งออก ณ ระดับการค้าเดียวกัน คือ 
หน้าโรงงาน โดยพบส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 7.00 ของราคา ซี ไอ เอฟ  
     9.1.2.2 บริษัท SeAH Coated Metal Corp. 
     1) มูลค่าปกต ิ
     ใช้ ข้ อมู ล ราค าขายภ ายในสาธารณ รั ฐ เกาหลี จ ากค าตอบ แบบสอบถาม 
ซึ่งทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน โดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก  
      2) ราคาส่งออก 
    ใช้ข้อมูลราคาส่งออกมายังประเทศไทยจากค าตอบแบบสอบถาม ซึ่งทอนเป็นราคา  
ณ หน้าโรงงาน โดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก  
      3) ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด 
     ค านวณจากการเปรียบเทียบมูลค่าปกติกับราคาส่งออก ณ ระดับการค้าเดียวกัน 
คือ หน้าโรงงาน โดยพบส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 4.27 ของราคา ซี ไอ เอฟ  
     9.1.2.3  ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกรายอ่ืน 
     พิจารณาโดยใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงเท่าที่มีอยู่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในมาตรา 27 แห่ง
พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดฯ ประกอบกับ Article 6.8 และ Annex II (7) แห่ง WTO Anti-Dumping 
Agreement โดยใช้ข้อมูลของผู้ผลิต/ผู้ส่งออกที่เข้าร่วมกระบวนการไต่สวน คือ บริษัท Dongkuk Steel Mill  
Co., Ltd. และ บริษัท SeAH Coated Metal Corp. โดยเปรียบเทียบมูลค่าปกติในสาธารณรัฐเกาหลีกับราคา 
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ส่งออกมายังประเทศไทยเฉลี่ย ณ ระดับการค้าเดียวกัน คือ ราคา ณ หน้าโรงงาน ปรากฏส่วนเหลื่อมการทุ่ม
ตลาดในอัตราร้อยละ 72.57 ของราคา ซี ไอ เอฟ  

 9.2 ผลการพิจารณาการไต่สวนความเสียหาย  
   คณะกรรมการพิจารณาการทุ่ มตลาดและการอุดหนุนได้วินิ จฉัยความเสียหาย 
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดตามมาตรา 19 และมาตรา 20 และมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้ 
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 โดยผลการพิจารณาความเสียหายปรากฏ
ว่ามีความเสียหายอย่างส าคัญท่ีเกิดแก่อุตสาหกรรมภายในตามมาตรา 19 (1) ดังนี้ 
   9.2.1 ปริมาณของสินค้าทุ่มตลาดและผลของการทุ่มตลาดที่มีต่อราคาของสินค้าชนิด
เดียวกันในตลาดภายในประเทศ 

(1) ปริมาณของสินค้าทุ่มตลาด 
    ปริมาณการน าเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียม

และสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี จากประเทศที่ถูกพิจารณามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 – 
2561 และเมื่อเปรียบเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ช่วง PP (กรกฎาคม 2560 – มิถุนายน 2561) และ 
ช่วง IP (กรกฎาคม 2561 – มิถุนายน 2562)  พบว่ามีปริมาณการน าเข้าเพ่ิมขึ้น และเมื่อพิจารณาสัดส่วน
การน าเข้าของประเทศที่ถูกพิจารณาตั้งแต่ปี 2559 – มิถุนายน 2562 จะพบว่าประเทศที่ถูกพิจารณา 
มีสัดส่วนการน าเข้าร้อยละ 77.61 – 93.06 ของปริมาณการน าเข้ารวม  

(2) ผลของการทุ่มตลาดที่มีต่อราคาสินค้าชนิดเดียวกันภายในประเทศ 
    ในการพิจารณาผลกระทบด้านราคา ได้เปรียบเทียบราคาขายสินค้าที่ถูกพิจารณาจาก 

สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐเกาหลีกับราคาขายสินค้าชนิดเดียวกันของอุตสาหกรรมภายใน  
ณ ระดับการค้าเดียวกัน ปรากฏว่าสินค้าทุ่มตลาดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐเกาหลีมีการ 
ตัดราคา และยับยั้งการขึ้นราคา ส่งผลกระทบต่อราคาขายของอุตสาหกรรมภายใน 

 9.2.2 ผลกระทบของการทุ่มตลาดที่มีต่ออุตสาหกรรมภายใน 
(1) ยอดจ าหน่าย ปริมาณขายในประเทศ และราคาขายในประเทศ 

   ปริมาณและมูลค่าการขายภายในประเทศของอุตสาหกรรมภายในมีแนวโน้มลดลง
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 – 2561 และเมื่อเปรียบเทียบช่วง PP และ IP พบว่าปริมาณและมูลค่าการขาย
ลดลง ส าหรับราคาขายในประเทศของอุตสาหกรรมภายในมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 – 
2561 และเมื่อเปรียบเทียบช่วง PP และ IP พบว่าราคาขายเพิ่มขึ้น  

(๒) ก าไร/ขาดทุน 
    อุตสาหกรรมภายในมีก าไรจากการขายสินค้าชนิดเดียวกันในประเทศลดลงอย่าง

ต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2559 – 2561 และเม่ือเปรียบเทียบช่วง PP และ IP พบว่าก าไรลดลง 
(๓) ก าลังการผลิตและอัตราการใช้ก าลังการผลิต 

    ก าลังการผลิตของสินค้าชนิดเดียวกันมีแนวโน้มลดลงทุกปี ตั้งแต่ปี 2559 – 2561 
และเมื่อเปรียบเทียบช่วง PP และ IP พบว่ามีก าลังการผลิตเพ่ิมขึ้น อัตราการใช้ก าลังการผลิตลดลงในปี 2560 
และเพ่ิมข้ึนในปี 2561 และเมื่อเปรียบเทียบช่วง PP และ IP พบว่ามีอัตราการใช้ก าลังการผลิตลดลง 

(๔) ผลผลิต 
    ผลผลิตของอุตสาหกรรมภายใน ปี 2559 -2561 มีแนวโน้มในทิศทางเดียวกับ

อัตราการใช้ก าลังการผลิต และเม่ือเปรียบเทียบช่วง PP และ IP พบว่ามีผลผลิตเพ่ิมข้ึน 
(๕)  ผลิตภาพ 

   อุตสาหกรรมภายในมีผลิตภาพค่อนข้างคงที่ 
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(๖)  ปริมาณความต้องการใช้ในประเทศและส่วนแบ่งตลาด 
     ความต้องการใช้สินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียม

และสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสีในประเทศเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 – 2561 และเมื่อ
เปรียบเทียบช่วง PP และ IP พบว่าความต้องการใช้ในประเทศก็เพ่ิมขึ้น ในขณะที่ส่วนแบ่งตลาดของ
อุตสาหกรรมภายในกลับลดลง 

   (7)  ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROA)  
      ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROA) ของอุตสาหกรรมภายในลดลงอย่างต่อเนื่อง 
ทุกปี และเม่ือเปรียบเทียบช่วง PP และ IP พบว่าผลตอบแทนจากการลงทุนติดลบ 
   (8)    กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน 
      อุตสาหกรรมภายในมีแนวโน้มของกระแสเงินสดจากการด าเนินงานลดลง 
ตั้งแต่ปี 2559 – 2561 และเมื่อเปรียบเทียบช่วง PP และ IP พบว่ากระแสเงินสดจากการด าเนินงานเพ่ิมข้ึน
อย่างมาก 
    (9)   สินค้าคงคลัง 
     อุตสาหกรรมภายในมีสินค้าคงคลังลดลงในปี 2560 และเพ่ิมขึ้นในปี 2561 และ
เมื่อเปรียบเทียบช่วง PP และ IP พบว่าสินค้าคงคลังเพ่ิมข้ึน 
    (10)  การจ้างงาน 
      การจ้างงานของอุตสาหกรรมภายในเพ่ิมขึ้นในปี 2560 และลดลงเล็กน้อย 
ในปี 2561และเมื่อเปรียบเทียบช่วง PP และ IP พบว่าการจ้างงานลดลง 
    (11)  ค่าจ้างแรงงาน 
     ค่าจ้างแรงงาน (บาท/ชั่วโมง) ของอุตสาหกรรมภายในลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 
ปี 2559 - 2561 แต่ค่าจ้างแรงงาน (บาท/ตัน) เพ่ิมขึ้นในปี 2560 และลดลงในปี 2561 และเมื่อ 
เปรียบเทียบช่วง PP และ IP พบว่าค่าจ้างแรงงาน (บาท/ชั่วโมง) และ ค่าจ้างแรงงาน (บาท/ตัน) เพ่ิมข้ึน 
    (12)  อัตราการเจริญเติบโตของกิจการ 
      อัตราการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมภายใน ในด้านรายได้รวมทั้งหมดของกิจการ
เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงปี 2559 – 2561 แต่มูลค่าการขายสินค้าชนิดเดียวกันกลับมีทิศทางตรงกัน
ข้าม และเมื่อเปรียบเทียบช่วง PP และ IP พบว่ารายได้รวมทั้งหมดของกิจการและมูลค่าการขายสินค้าชนิด
เดียวกันมีทิศทางเดียวกันคือลดลง 
     (13)  ความสามารถในการระดมทุนหรือลงทุน 
    สินทรัพย์และหนี้สินของอุตสาหกรรมภายในเพ่ิมขึ้นทุกปี ตั้งแต่ปี 2559 – 2561 
และเมื่อเปรียบเทียบช่วง PP และ IP พบว่ามีสินทรัพย์และหนี้สินเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาส่วนของผู้ถือหุ้น
พบว่ามีทิศทางตรงข้ามกับสินทรัพย์และหนี้สินคือลดลง 
       (14)  ผลกระทบต่อราคาสินค้าในประเทศ 
     ราคาสินค้าทุ่มตลาดจากประเทศที่ถูกพิจารณามีการขายตัดราคาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่
ปี 2559 – ช่วง IP แต่ไม่พบว่ามีการกดราคา ทั้งนี้เมื่อพิจารณาการยับยั้ งการขึ้นราคาพบว่าราคาขายและ
ต้นทุนของอุตสาหกรรมภายในปรับเพิ่มสูงขึ้น แต่ราคาขายเพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ ากว่าการเพ่ิมข้ึนของต้นทุน 
 (15)  ความมากน้อยของส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด 
     พบส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดจากประเทศที่ถูกพิจารณาในอัตราร้อยละ 4.27 – 
72.57 ของราคา ซี ไอ เอฟ ดังนี้ สาธารณรัฐประชาชนจีน อัตราร้อยละ 40.77 ของราคา ซี ไอ เอฟ และ
สาธารณรัฐเกาหลี อัตราร้อยละ 4.27 – 72.57 ของราคา ซี ไอ เอฟ 
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 9.2.3 การพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างสินค้าทุ่มตลาดกับความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายใน 
ตามมาตรา 21 
    9.2.3.1 ปัจจัยต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุตสาหกรรมภายในในเวลาเดียวกัน 

1) ปริมาณของสินค้าน าเข้าจากประเทศอ่ืน ๆ ไม่ได้ขายในราคาที่มีการทุ่มตลาด และ
เมื่อพิจารณาสัดส่วนปริมาณการน าเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและ
สังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสีจากประเทศอ่ืนๆ พบว่าลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 ถึงช่วง IP 

2) ราคาของสินค้าน าเข้าจากประเทศอ่ืน ๆ ไม่ได้ขายในราคาที่มีการทุ่มตลาดและเมื่อ 
เปรียบเทียบราคาน าเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน 
แล้วทาสีจากประเทศอ่ืน ๆ พบว่ามีราคาสูงกว่าราคาเฉลี่ยจากประเทศที่ถูกพิจารณา  

3) ปริมาณความต้องการใช้สินค้าภายในประเทศ (อุปสงค์) 
     ตั้งแต่ปี 2559 - ช่วง IP ความต้องการใช้สินค้าภายในประเทศเพ่ิมขึ้น ดังนั้น 
แสดงให้เห็นว่าไม่ได้เกิดจากการหดตัวของตลาด 

4) การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริโภค  
 มีพบว่ายังคงมีการบริโภคสินค้าชนิดเดียวกัน เห็นได้จากปริมาณความต้องการใช้

สินค้าท่ีถูกพิจารณาเพิ่มสูงขึ้น  
5) ประสิทธิภาพในการส่งออกของอุตสาหกรรมภายใน 

 อุตสาหกรรมภายในมีสัดส่วนการขายส่งออกสินค้าที่ถูกพิจารณาน้อยมาก เนื่องจาก
มีการผลิตและขายในประเทศเป็นหลัก 

9.2.3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างสินค้าทุ่มตลาดกับความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายใน 
    จากการพิจารณาความเสียหายข้างต้นสรุปได้ว่ามีความเสียหายอย่างส าคัญ              
ที่ เกิดแก่อุตสาหกรรมภายในตามมาตรา 19 (1) แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและ            
การอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 เนื่องจากปริมาณและสัดส่วนการน าเข้าสินค้าที่ถูกพิจารณา
จากประเทศที่ถูกพิจารณาเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 - ช่วง IP ในขณะที่สินค้าน าเข้าจากประเทศอ่ืนๆ 
มีปริมาณและสัดส่วนลดลงตั้งแต่ปี 2559 – ช่วง IP ปริมาณความต้องการใช้ในประเทศ พบว่ามีปริมาณ
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 ถึง ช่วง IP ดังนั้นความเสียหายของอุตสาหกรรมภายในจึงไม่ได้เกิดจาก
การหดตัวของตลาดหรืออุปสงค์ที่ลดลง นอกจากนี้ ราคาสินค้าจากประเทศอ่ืนในภาพรวม ยังสูงกว่าราคาสินค้า 
จากประเทศที่ถูกพิจารณา รวมทั้งเมื่อพิจารณาปัจจัยอ่ืน เช่น ความต้องการใช้ในประเทศ ประสิทธิภาพใน  
การส่งออกการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริโภค พบว่า ไม่ใช่ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายใน 
 

ข้อ 10 ผลค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน  
 คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนได้พิจารณาข้อมูลและพยานหลักฐาน          

ที่ได้รับในกระบวนการไต่สวนการทุ่มตลาดและความเสียหายข้างต้นแล้ว ได้มีค าวินิจฉัยชั้นที่สุดในการประชุม
ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 ว่ามีการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบ
ด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 
และสาธารณรัฐเกาหลี และก่อให้เกิดความเสียหายอย่างส าคัญที่เกิดแก่อุตสาหกรรมภายในตามมาตรา 19 
(1) แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 จึงมี
มติให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดเพ่ือขจัดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการน าเข้าสินค้าดังกล่าว  
โดยค านึงถึงความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจุบันของการค้าเหล็กของโลกและสถานการณ์การค้า
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เหล็กภายในประเทศที่มีความผันผวน รวมถึงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งส่ง 
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม  

 เพ่ือขจัดความเสียหายที่เกิดจากการน าเข้าสินค้าดังกล่าว อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 49 
แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 มาตรา 7 
และมาตรา 73 (1) แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ 
พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจาก
ต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562   
 10.1  ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการน าเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือ
เคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี ภายใต้พิกัดอัตราศุลกากรปี 2560 
ประเภทที ่
7210.7011.032 7210.7011.033 7210.7011.034 7210.7011.042 7210.7011.043 
7210.7011.044 7210.7011.090 7210.7091.020 7210.7091.030 7210.7091.040 
7210.7091.090 7212.4011.090 7212.4012.090 7212.4019.090 7212.4091.090 
7212.4092.090 7212.4099.090 7225.9990.072 7225.9990.073 7225.9990.074 
7225.9990.076 7225.9990.077 7225.9990.078 7225.9990.079 7225.9990.090 
  7226.9919.090 7226.9999.090  ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน  และสาธารณรัฐ  
เกาหลีในอัตราร้อยละ 0 ของราคา ซี ไอ เอฟ เป็นระยะเวลา ๖ เดือนนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับหรือ
เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนดเป็นอย่างอ่ืน เมื่อพ้นระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้ 
การทุ่มตลาด ในอัตราดังนี้ 

(1)  สินค้าที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ในอัตราร้อยละ 40.77 ของราคา  
ซี ไอ เอฟ 

(2)  สินค้าท่ีมีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี  
   (ก) ร้อยละ 7.00 ของราคา ซี ไอ เอฟ ส าหรับสินค้าที่ผลิตจาก บริษัท Dongkuk Steel 
Mill Co., Ltd. 
   (ข) ร้อยละ 4.27 ของราคา ซี ไอ เอฟ ส าหรับสินค้าที่ผลิตจาก บริษัท SeAH Coated 
Metal Corporation  

(ค) ร้อยละ 33.62 ของราคา ซี ไอ เอฟ ส าหรับสินค้าที่ผลิตจากรายอื่น  
 10.2 ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการน าเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือ
เคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชน
จีน และสาธารณรัฐเกาหลี ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 3 ในอัตราร้อยละ 0 ของราคา ซี ไอ เอฟ  ในกรณีดังนี้ 

   (1) กรณีสินค้าดังกล่าวที่น าเข้ามาผลิตเพ่ือการส่งออก ดังนี้ 
 (ก) ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้ประกอบพาณิชยกรรมเพ่ือส่งออกท่ีน าสินค้าดังกล่าวเข้า

มาใน ราชอาณ าจั ก รและน า เข้ า ไป ใน เขตประกอบการ เส รี  เพ่ื อ ใช้ ใน การผลิ ตสิ น ค้ าห รือ เพ่ื อ  
การพาณิชยกรรมเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 (ข) ผู้ได้รับการส่งเสริมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนน าสินค้าดังกล่าวเข้ามา
ผลิตเพ่ือการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน 

 (ค) ผู้น าสินค้าดังกล่าวเข้ามาผลิตเพ่ือการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยศุลกากร 
   การด าเนินการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดอัตราร้อยละ 0 ของราคา ซี ไอ เอฟ ตาม (ก) 
(ข) และ (ค ) ให้ปฏิบั ติตามหลัก เกณ ฑ์  วิ ธีการ และเงื่อน ไขในการได้ รับยกเว้นอากรขาเข้ าเพ่ื อ  
การส่งออกตามกฎหมายดังกล่าวแล้วแต่กรณี 
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   (2 ) กรณี สิ น ค้ าดั งกล่ าวที่ น า เข้ าม า  โดยมี กรรมวิ ธี ก ารเคลื อบและลั กษ ณ ะของ 
ชั้นเคลือบสีที่มีลวดลายจากการพิมพ์หมึกแบบอิงค์เจตลงบนแผ่นเหล็ก (Ink-printing) ตามรายละเอียดและ
เงื่อนไขการยกเว้นตามบัญชีท้ายประกาศนี้ 
    ทั้ งนี้  ห ากกรมศุ ลกากรมี ข้ อสงสั ยว่ าสินค้ าที่ น า เข้ ามาเป็ นสินค้ าตาม (2 ) หรือ ไม่  
ให้สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยเป็นผู้ด าเนินการตรวจสอบวิเคราะห์ และออกหนังสือรับรอง 

 
_____________________ 

               


