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ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ 
เร่ือง  แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสําคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณา 

ผลการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนดิเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน 
ที่มีแหล่งกําเนิดจากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล  สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน  และสาธารณรัฐตุรกี 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

ตามที่ได้มีประกาศกรมการค้าต่างประเทศ  เร่ือง  เปิดการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อน
ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกําเนิดจากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล  สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน  
และสาธารณรัฐตุรกี  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ลงวันที่  ๑๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และคณะกรรมการพิจารณา
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนได้มีคําวินิจฉัยเบ้ืองต้น  เม่ือวันที่  ๒๘  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  กําหนดให้ใช้
มาตรการชั่วคราวตอบโต้การทุ่มตลาดจากการนําเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน 
ที่มีแหล่งกําเนิดจากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล  สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน  และสาธารณรัฐตุรกี   
ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน  เร่ือง  การตอบโต้การทุ่มตลาด 
สินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกําเนิดจากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล  
สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน  และสาธารณรัฐตุรกี  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ลงวันที่  ๑๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙  
ให้เรียกเก็บอากรชั่วคราวหรือหลักประกันการชําระอากรชั่วคราวจากการนําเข้าสินค้าดังกล่าวในอัตรา 
ร้อยละ  ๗.๐๙  ถึงร้อยละ  ๓๘.๕๒  ของราคา  ซี  ไอ  เอฟ  และตามประกาศคณะกรรมการพิจารณา 
การทุ่มตลาดและการอุดหนุน  เร่ือง  การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและ 
ไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกําเนิดจากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล  สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน  และสาธารณรัฐตุรกี  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ลงวันที่  ๑๓  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ให้ขยายระยะเวลาการใช้มาตรการ
ชั่วคราวดังกล่าวออกไปอีกเป็นกําหนดเวลา  ๒  เดือน  และต่อมาคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาด
และการอุดหนุนได้มีคําวินิจฉัยชั้นที่สุด  เม่ือวันที่  ๓  เมษายน  ๒๕๖๐  กําหนดให้เรียกเก็บอากรตอบโต้
การทุ่มตลาดจากการนําเข้าสินค้าดังกล่าวที่มีแหล่งกําเนิดจากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล  สาธารณรัฐ
อิสลามอิหร่าน  และสาธารณรัฐตุรกี  ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน  
เร่ือง  การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกําเนิดจาก
สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล  สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน  และสาธารณรัฐตุรกี  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
ลงวันที่  ๑๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  นั้น   

เพื่อให้เป็นไปตามความในข้อ  ๑  ของกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔  (พ.ศ.  ๒๕๔๓)  ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๔๒   
อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศจึงออกประกาศแสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสําคัญ 
ที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาผลการไต่สวนเบ้ืองต้นไว้  ดังรายละเอียดตามเอกสารท้ายประกาศนี้ 
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ทั้งนี้  หากผู้ย่ืนคําขอให้ไต่สวนการทุ่มตลาด  ผู้นําเข้า  หรือผู้ส่งออกสินค้าทุ่มตลาด  ประสงค์ที่จะ
ทราบรายละเอียดเก่ียวกับข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นฐานในการกําหนดอากรตอบโต้การทุ่มตลาดดังกล่าว   
ให้ย่ืนคําขอต่อกองปกป้องและตอบโต้ทางการค้า  กรมการค้าต่างประเทศ  ภายใน  ๑  เดือน  นับแต่วันที่
มีประกาศฉบับนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในประกาศกระทรวงพาณิชย์  เร่ือง  การตอบโต้ 
การทุ่มตลาดและการอุดหนุน  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ลงวันที่  ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ดวงพร  รอดพยาธิ์ 
อธิบดีกรมการค้าตา่งประเทศ 



 

เอกสารท้ายประกาศกรมการค้าต่างประเทศ 
เรื่อง แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสําคัญที่ใช้เป็นพ้ืนฐานในการพิจารณา 

ผลการไต่สวนช้ันที่สุดการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผน่รีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน 
ที่มีแหล่งกําเนิดจากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และสาธารณรัฐตุรกี 

พ.ศ. ๒๕60 
----------------------------- 

ข้อ  ๑ การเปิดการไต่สวน 
 1.1 คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนตามพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาด

และการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 ได้มีคําวินิจฉัยให้กรมการค้าต่างประเทศเปิดการไต่สวนการ
ทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกําเนิดจากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล 
สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และสาธารณรัฐตุรกี เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ตามคําขอของบริษัท สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนผู้ผลิตสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน
ภายในประเทศอีก 3 ราย ได้แก่ บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัท 
สหวิริยาเพลทมิล จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นการย่ืนคําขอตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาด
และการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 

 1.2 อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศได้ออกประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง เปิดการไต่สวน   
การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกําเนิดจากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล 
สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และสาธารณรัฐตุรกี พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2559 และประกาศใน  
ราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2559 โดยกรมการค้าต่างประเทศได้ดําเนินการไต่สวนประเด็น  
การทุ ่มตลาดและความเสียหายตามหลัก เกณฑ์ภายใต้พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ ่มตลาดและ          
การอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 

ข้อ  ๒  สินค้าที่ถูกพิจารณา 
  สินค้าที่ถูกพิจารณา คือ สินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีความหนา 0.9 ถึง 100 
มิลลิ เมตร และความกว้าง 100 ถึง 3,200 มิลลิ เมตร ภายใต้พิ กัดอัตราศุลกากรปี  พ.ศ. 2555 ประเภทที่ 
7208.10.00.020 7208.10.00.030 7208.10.00.040 7208.10.00.090 7208.36.00.011 
7208.36.00.012 7208.36.00.013 7208.36.00.021 7208.36.00.022 7208.36.00.023 
7208.36.00.031  7208.36.00.032  7208.36.00.033 7208.36.00.041 7208.36.00.042 
7208.36.00.043 7208.36.00.090 7208.37.00.041 7208.37.00.042 7208.37.00.043 
7208.37.00.051 7208.37.00.052 7208.37.00.053 7208.37.00.071 7208.37.00.072 
7208.37.00.073  7208.37.00.090  7208.38.00.041 7208.38.00.042 7208.38.00.043 
7208.38.00.051  7208.38.000.52  7208.38.00.053 7208.38.00.071 7208.38.00.072 
7208.38.00.073  7208.38.00.090  7208.39.00.041  7208.39.00.042 7208.39.00.043 
7208.39.00.051  7208.39.00.052  7208.39.00.053 7208.39.00.071 7208.39.00.072 
7208.39.00.073  7208.39.00.081  7208.39.00.082 7208.39.00.083 7208.39.00.090 
7208.40.00.020  7208.40.00.030  7208.40.00.040 7208.40.00.090 7208.51.00.011 
7208.51.00.012  7208.51.00.013  7208.51.00.021 7208.51.00.022 7208.51.00.023 
7208.51.00.031  7208.51.00.032  7208.51.00.033 7208.51.00.041 7208.51.00.042 
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7208.51.00.043  7208.51.00.051  7208.51.00.052 7208.51.00.053 7208.52.00.011 
7208.52.00.012  7208.52.00.013  7208.52.00.021  7208.52.00.022 7208.52.00.023 
7208.52.00.031  7208.52.00.032  7208.52.00.033 7208.53.00.011 7208.53.00.012 
7208.53.00.013  7208.53.00.021  7208.53.00.022 7208.53.00.023 7208.53.00.090 
7208.54.00.011  7208.54.00.012  7208.54.00.013 7208.54.00.021 7208.54.00.022 
7208.54.00.023  7208.54.00.041  7208.54.00.042 7208.54.00.043 7208.54.00.051 
7208.54.00.052  7208.54.00.053  7208.54.00.090 7208.90.00.010 7208.90.00.090 
7211.13.10.000  7211.13.90.000  7211.14.11.030 7211.14.11.090 7211.14.19.010 
7211.14.19.020  7211.14.19.030  7211.14.19.090  7211.14.21.010 7211.14.21.020 
7211.14.21.030  7211.14.21.090  7211.14.29.010  7211.14.29.020 7211.14.29.030 
7211.14.29.090  7211.19.11.010  7211.19.11.020  7211.19.11.030 7211.19.11.090 
7211.19.19.000  7211.19.21.010  7211.19.21.020   7211.19.21.030  7211.19.21.090 
และ 7211.19.29.000 รวม 126 พิกัด ที่มีแหล่งกําเนิดจากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐอิสลาม
อิหร่าน และสาธารณรัฐตุรกี 
  ต่อมา กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงพิกัดอัตราศุลกากรตามพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559 ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560  ปรากฏรายละเอียดพิกัดอัตราศุลกากร
ประเภทย่อยตามบัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาด
สินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกําเนิดจากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐ
อิสลามอิหร่าน และสาธารณรัฐตุรกี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕60  

ข้อ  ๓   ผู้มีส่วนได้เสีย 
3.1 อุตสาหกรรมภายในที่ผลิตสินค้าชนิดเดียวกันกับสินค้าที่ถูกพิจารณา ได้แก่ 
 3.1.1 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) 
 3.1.2 บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) 
 3.1.3 บริษทั จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) 
 3.1.4 บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จํากัด (มหาชน) 
 3.1.5 บริษัท แอล พี เอ็น เพลทมิล จํากัด (มหาชน) 
3.2 ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากต่างประเทศ 3 ประเทศ ได้แก่ 
 3.2.1 ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ได้แก่ 
  (1) Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) 
  (2) Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. (Usiminas) 
 3.2.2  ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ได้แก่ 
  (1) Mobarakeh Steel Company 
 3.2.3  ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐตุรกี ได้แก่ 
  (1) Çolakoğlu Metalurji A.Ş. และ Çolakoğlu Diş Ticaret A.Ş. 
  (2) Eregli Demir ve Celik Fabrikalari T.A.S. และ Iskenderun Demir ve Celik A.S.  
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3.3 รัฐบาลประเทศผู้ส่งออก ได้แก่  
 3.3.1 สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล 
 3.3.2 สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน 
 3.3.3 สาธารณรัฐตุรกี 
3.4 ผู้นําเข้าหรือผู้ซื้อ ได้แก่ 

  3.4.1 บริษัท เมทลัลคิ สตีล เซ็นเตอร์ จํากัด 
 3.4.2 บริษัท มารูเบนิ-อีโตชู สตีล พีทีอี ลิมิเต็ด จํากัด 
 3.4.3 บริษัท เมทัลลิค ไพพ์ มิลล์ จํากัด 
 3.4.4 บริษัท ค้าเหล็กไทย จํากัด 
 3.4.5 บริษัท แปซิฟิก ไพพ์ จํากัด 
 3.4.6 บริษัท เอเชีย เมทัล จํากัด (มหาชน) 
 3.4.7 บริษัท เพ่ิมสินสตีลเวิคส์ จํากัด (มหาชน) 
 3.4.8 บริษัท เวอร์ช่ันวัน จํากัด 
 3.4.9 บริษัท สยามมิลเลนเนี่ยม สตีล โปรดักส์ จํากัด 
 3.4.10 บริษัท ไทยคูณการเหล็ก จํากัด 
 3.4.11 บริษัท โตโยต้า  ทูโช  (ไทยแลนด์) จํากัด 
 3.4.12 บริษัท เบสท์เทคแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 
3.5 กลุ่มอุตสาหกรรมและสมาคมที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 
 3.5.1 กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 3.5.2 สมาคมเหล็กแผ่นรีดร้อนไทย 
 3.5.3 สมาคมต่อเรือและซ่อมเรือไทย 
 3.5.4 สมาคมท่อโลหะและแปรรูปเหล็กแผ่น  
 3.5.5 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

ข้อ  ๔  ระยะเวลาของข้อมูลที่ใช้ในการไต่สวน 
4.1 ใช้ข้อมูลระหว่าง วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ในการพิจารณา

การทุ่มตลาด 
4.2 ใช้ข้อมูลระหว่าง วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ในการพิจารณา

ความเสียหาย 

ข้อ 5 การส่งแบบสอบถาม 
   วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2559 กรมการค้าต่างประเทศได้ส่งแบบสอบถามไปยังผู้มีส่วนได้เสีย
เพ่ือให้แจ้งข้อมูลและเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไต่สวนการทุ่มตลาด จํานวน 29 ราย ปรากฏว่าเมื่อครบ
กําหนดระยะเวลาส่งคืนคําตอบแบบสอบถาม กรมการค้าต่างประเทศได้รับคําตอบแบบสอบถามจากผู้มีส่วนได้เสีย
ประกอบด้วย 

5.1 อุตสาหกรรมภายใน จํานวน 4 ราย คือ 
 5.1.1  บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) 
 5.1.2 บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) 
 5.1.3 บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) 
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 5.1.4 บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จํากัด (มหาชน) 
5.2 ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากต่างประเทศ รวม 3 ราย คือ 
 5.2.1 ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน จํานวน 1 ราย ได้แก่ 
  (1) Mobarakeh Steel Company 
 5.2.2 ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐตุรกี จํานวน 2 ราย ได้แก่ 
  (1) กลุ่มบริษัท Çolakoğlu Metalurji A.Ş. และ Çolakoğlu Diş Ticaret A.Ş. 
  (2) ก ลุ่ ม บ ริ ษั ท  Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.Ş. แล ะ  Iskenderun 

Demir ve Çelik A.Ş. 

 ข้อ  6 ข้อคิดเห็นและข้อโต้แย้งจากผู้มีส่วนได้เสียต่อการเปิดไต่สวนการทุ่มตลาด 
 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 กรมการค้าต่างประเทศได้จัดรับฟังข้อคิดเห็นและข้อโต้แย้งต่อ

การเปิดไต่สวนการทุ่มตลาดจากผู้มีส่วนได้เสีย สรุปได้ดังน้ี 
6.1 สถานะผู้ย่ืนคําขอ  
 6.1.1 กระทรวงเศรษฐกิจสาธารณรัฐตุรกี ขอให้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับสัดส่วนการยื่น

คําขอของผู้ผลิตในประเทศให้เปิดไต่สวนการทุ่มตลาด และสถานะความเป็นอุตสาหกรรมภายในว่าเป็นไปตาม
ข้อกําหนดของ WTO Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994 หรือไม่ 

  ข้อช้ีแจงต่อประเด็นข้อคิดเห็น 
  บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนผู้ผลิตสินค้าเหล็ก

แผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนภายในประเทศอีก 3 ราย ได้แก่ บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) บริษัท 
จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัท สหวิริยาเพลทมิล จํากัด (มหาชน) ได้ยื่นคําขอต่อกรมการค้าต่างประเทศ
ให้ดําเนินการพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน โดยปริมาณการ
ผลิตของผู้ยื่นคําขอและฝ่ายสนับสนุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของผู้ที่ได้แสดงความเห็นทั้งส่วนที่สนับสนุนและส่วนที่
คัดค้านรวมกัน และไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของปริมาณการผลิตสินค้าชนิดเดียวกันทั้งหมดในประเทศ ซึ่งปริมาณ
การผลิตในปี พ.ศ. 2557 ของผู้ยื่นคําขอ 4 รายดังกล่าว มีสัดส่วนการผลิตครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดใน
มาตรา 33 และมีสถานะเป็นอุตสาหกรรมภายในตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาด
และการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 และข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องของ WTO Agreement on 
Implementation of Article VI of GATT 1994 

6.2 ข้อมูลการทุ่มตลาดและความเสียหายตามคําขอ 
 6.2.1 กระทรวงเศรษฐกิจสาธารณรัฐตุรกี แสดงความเห็น ดังน้ี  

ความเสียหายที่อุตสาหกรรมภายในกล่าวอ้างน้ันเกิดขึ้นก่อนการเพ่ิมขึ้นของปริมาณการ
นําเข้าสินค้าจากสาธารณรัฐตุรกี ดังน้ันจึงไม่สามารถอ้างได้ว่าความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการเพ่ิมขึ้นของสินค้าที่
นําเข้าจากสาธารณรัฐตุรกี ตาม Article 3.5 ของ WTO Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994 

ความเสียหายของอุตสาหกรรมภายในเกิดจากความไม่มีประสิทธิภาพของตลาด
สินค้าเหล็กในประเทศไทย รวมถึงการตัดสินใจลงทุนในต่างประเทศที่ผิดพลาดของผู้ผลิตในประเทศ ประกอบ
กับภัยพิบ ัต ิทางธรรมชาติ และวิกฤตการณ์ทางการเมืองของไทยที ่เป ็นปัจจัยก่อให้เกิดความเสียหายแก่
อุตสาหกรรมภายใน จึงไม่อาจกล่าวอ้างได้ว่าความเสียหายเกิดจากการนําเข้าสินค้าจากสาธารณรัฐตุรกี ตาม 
Article 3.5 ของ WTO Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994 
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ปริมาณการนําเข้าสินค้าจากสาธารณรัฐตุรกีที่ผ่านมาลดลงและมีแนวโน้มที่จะลดลง
อีกในอนาคต ดังน้ันจึงไม่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อตลาดสินค้าเหล็กของไทย 

 6.2.2 สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจําประเทศไทย แสดงความเห็น ดังน้ี 
ขอให้พิจารณาข้อมูลตามคําตอบแบบสอบถามของผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐตุรกี

อย่างรอบคอบก่อนที่จะพิจารณาว่ามีการทุ่มตลาดตามข้อกล่าวหาของอุตสาหกรรมภายใน  
ขอให้พิจารณาปัยจัยต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายในประเทศ

อย่างรอบคอบ และไม่กล่าวอ้างว่าความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการนําเข้าสินค้าจากสาธารณรัฐตุรกี โดยให้
พิจารณาตามหลักการใน  Article 3.5 และ Article 5.2 ของ WTO Agreement on Implementation of 
Article VI of GATT 1994 

 6.2.3 Turkish Steel Exporters’ Associationได ้แ สด งข ้อค ิด เห ็น และข ้อ โต ้แ ย ้งว ่า    
ความเสียหายที่เกิดแก่อุตสาหกรรมภายใน (บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) บริษัท จี สตีล จํากัด 
(มหาชน) บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัท สหวิริยาเพลทมิล จํากัด (มหาชน) ไม่ได้มีสาเหตุมาจาก
การนําเข้าสินค้าที่ถูกพิจารณาจากสาธารณรัฐตุรกี แต่เกิดจากปัจจัยอ่ืน ๆ ดังน้ี  

ความเสียหายของอุตสาหกรรมภายในเกิดจากการนําเข้าสินค้าที ่ถ ูกพิจารณา      
จากสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านที ่เพิ ่มขึ ้น ไม่ใช่การนําเข้าสินค้าจากสาธารณรัฐตุรกีโดยสินค้าที ่ถูกพิจารณา      
จากสาธารณรัฐตุรกีมีปริมาณการนําเข้าลดลงจาก 65,747 ตันในปี พ.ศ. 2556 เป็น 61,063 ตันในปี พ.ศ. 2557 
รวมทั้งในช่วงครึ่งปีแรกของปี พ.ศ. 2558 การนําเข้าสินค้าจากสาธารณรัฐตุรกีมีปริมาณลดลงเมื่อเทียบกับ
ช่วงเวลาเด ียวกันของปี พ .ศ . 2557 ซึ ่งค ิดเป ็นเพ ียงร้อยละ 5.42 ในขณะที ่ปริมาณการนําเข ้าส ินค ้า            
จากสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านคิดเป็นร้อยละ 29.12 และเพิ ่มสูงขึ ้นจาก 25,258 ตันในปี พ .ศ. 2557      
เป็น 121,837 ตันในปี พ.ศ. 2558 ด้วย และเมื่อพิจารณาด้านราคาพบว่า สินค้านําเข้าจากสาธารณรัฐตุรกี   
มีราคาสูงกว่าสินค้าจากประเทศที ่ถูกพิจารณารายอื่นประกอบกับมีปริมาณการนําเข้าจากสาธารณรัฐตุรกี
ค่อนข้างน้อยและไม่พบว่ามีปริมาณเพิ่มขึ้นในช่วงระยะเวลาการไต่สวน ดังนั้นกรมการค้าต่างประเทศ จึงไม่ควร
พิจารณาข้อมูลการนําเข้าของสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และสาธารณรัฐตุรกี รวมกัน   
ในการไต่สวนผลกระทบที่มีต่ออุตสาหกรรมภายใน แต่ควรแยกพิจารณาเป็นรายประเทศ ตาม Article 3.3 และ 
Article 5 .2  ของ  WTO Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994 และไม ่ค วร    
รวมสินค้าที่ถูกพิจารณาจากสาธารณรัฐตุรกีในการพิจารณาไต่สวนครั้งนี้ โดยควรพิจารณาเฉพาะสินค้านําเข้า
จากสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน เน่ืองจากมีปริมาณการนําเข้าที่เพ่ิมขึ้นสูง  

อุตสาหกรรมภายในขาดทุนจนล้มละลายจากการลงทุนโรงงานถลุงเหล็กที่ประเทศ
อังกฤษ (บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด) 

อุตสาหกรรมภายในประสบปัญหาต่าง ๆ จากสถานการณ์โลก ได้แก่ วิกฤติเศรษฐกิจ 
ในยุโรป และการทะลักของสินค้าจากจีนในช่วงปี พ.ศ. 2557 ถึงปี พ.ศ. 2558 ทําให้อุตสาหรรมภายในและ       
ผู้ส่งออกสินค้าที่ถูกพิจารณาจากประเทศอ่ืนได้รับผลกระทบด้านยอดจําหน่าย 

อุตสาหกรรมภายในประสบปัญหาต่าง ๆ ภายในประเทศ ได้แก่ ปัญหาอุทกภัย       
ในปี พ.ศ. 2554 และวิกฤติการเมืองในปี พ.ศ. 2556 ทําให้การบริโภคในประเทศปรับลดลงอย่างมีนัยสําคัญ 

ขาดหลักฐานที่บ่งช้ีว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างสินค้านําเข้าจากสาธารณรัฐตุรกีและ
ความเสียหายของอุตสาหกรรมภายใน 

ส่วนแบ่งตลาดของอุตสาหกรรมภายในเพ่ิมขึ้นในช่วงพิจารณาความเสียหาย โดยในคําขอ
ฉบับเปิดเผยอุตสาหกรรมภายในอ้างว่าส่วนแบ่งตลาดลดลง แต่รายงานประจําปี พ.ศ. 2557 ของ บริษัท สหวิริยา
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สตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) ระบุว่าส่วนแบ่งตลาดของผู้ผลิตสินค้าชนิดเดียวกันรายอ่ืนเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 9 ในปี 
พ.ศ. 2556 เป็นร้อยละ 20 ในปี พ.ศ. 2557 ในขณะที่ส่วนแบ่งตลาดของสินค้าที่ถูกพิจารณาลดลงจากร้อยละ 62 
ในปี พ.ศ. 2556 เป็นร้อยละ 59 ในปี พ.ศ. 2557 ดังน้ันการสูญเสียส่วนแบ่งตลาดของอุตสาหกรรมภายในจึงเกิดจาก
การแข่งขันกันเองของผู้ผลิตในประเทศมากกว่าการนําเข้าสินค้าจากประเทศที่ถูกพิจารณา อีกทั้งความต้องการของ
ตลาดที่ลดลงก็เป็นอีกสาเหตุหน่ึงของความเสียหายของอุตสาหกรรมภายใน 

 ข้อช้ีแจงต่อประเด็นข้อคิดเห็น 
กรมการค้าต่างประเทศได้พิจารณาข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างละเอียดรอบคอบและ

เป็นธรรม รวมทั้งได้ดําเนินการไต่สวนการทุ่มตลาดตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่กําหนดในพระราชบัญญัติการตอบโต้
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 รวมถึงอนุบัญญัติที่เก่ียวข้อง และสอดคล้องกับ 
WTO Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994 ทุกประการ  

ในการพิจารณาข้อมูลผลกระทบของการทุ่มตลาดที่มีต่ออุตสาหกรรมภายในเพื่อประกอบการ
ไต่สวนของกรมการค้าต่างประเทศ เป็นการใช้ข้อมูลที่ได้รับตามคําตอบแบบสอบถามซึ่งข้อมูลกําไรขาดทุนของ
อุตสาหกรรมภายในเป็นข้อมูลเฉพาะการขายสินค้าชนิดเดียวกันในประเทศเท่าน้ัน รวมถึงได้พิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับสถานะผลประกอบการของอุตสาหกรรมภายในแล้ว สําหรับกรณีผลการดําเนินงานของบริษัท สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด น้ัน ข้อมูลผลประกอบการดังกล่าวจะปรากฏอยู่ในงบการเงินรวมของกิจการ แต่ข้อมูลตาม
คําตอบแบบสอบถามเป็นข้อมูลที่เก่ียวข้องกับผลการดําเนินงานของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) 
ดังปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งไม่ได้รวมข้อมูลการลงทุนในบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรียูเค จํากัด ไว้ด้วย 
อย่างไรก็ตามข้อมูลของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) เป็นข้อมูลของผู้ผลิตในประเทศเพียง 1 รายเท่าน้ัน 
โดยการพิจารณาสถานะผลประกอบการของอุตสาหกรรมภายในยังประกอบไปด้วยข้อมูลของผู้ผลิตในประเทศอีก 3 ราย
รวมกัน ซึ่งจากการพิจารณาข้อมูลรวมของอุตสาหกรรมภายในทั้งหมดพบว่าอุตสาหกรรมภายในได้รับความเสียหาย
จากการทุ่มตลาดสินค้านําเข้าจากประเทศที่ถูกพิจารณาซึ่งรวมถึงสาธารณรัฐตุรกีด้วย เช่น ส่วนแบ่งตลาดของ
อุตสาหกรรมภายในลดลง ในขณะท่ีส่วนแบ่งตลาดจากสินค้าทุ่มตลาดที่นําเข้าจาก 3 ประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง
ประกอบกับเมื่อพิจารณาปัจจัยอ่ืน ๆ ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน
ซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 ที่อาจเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายต่อผู้ย่ืนคําขอนอกจากสินค้าทุ่มตลาด
แล้วพบว่าไม่ใช่สาเหตุของความเสียหายของอุตสาหกรรมภายใน 

จากข้อมูลสถิติการนําเข้าสินค้าที่ถูกพิจารณาจากสาธารณรัฐตุรกีในช่วงระยะเวลาการพิจารณา
ความเสียหายพบว่ามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก 1,024 ตัน ในปี พ.ศ. 2555 เป็น 47,554 ตัน ในปี พ.ศ. 2558 หรือ
คิดเป็นการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4,543.95 

เน่ืองจากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดและปริมาณการนําเข้าจากแต่ละ
ประเทศ ทั้ง 3 ประเทศ มีจํานวนมากกว่าเกณฑ์ขั้นตํ่าตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาด
และการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 ดังน้ัน การพิจารณาความเสียหายอย่างสําคัญที่เกิดแก่
อุตสาหกรรมภายในจึงสามารถประเมินผลของการนําเข้าจากแต่ละประเทศรวมกันได้ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 
2542 และสอดคล้องกับหลักการของ Article 3.3 รวมถึงข้อมูลในการยื่นคําขอตาม Article 5.2 แห่ง WTO 
Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994 
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6.3 การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าถึงข้อมูลและแสดงข้อคิดเห็นและข้อโต้แย้ง 
 6.3.1 กระทรวงเศรษฐกิจสาธารณรัฐตุรกี แจ้งว่า สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกี

ประจําประเทศไทยได้รับหนังสือแจ้งการเปิดไต่สวนการทุ่มตลาดและเอกสารอื่น ๆ แต่ไม่ได้รับเอกสารคําขอให้
เปิดไต่สวนการทุ่มตลาดของอุตสาหกรรมภายใน  
 6.3.2 สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจําประเทศไทย ขอให้เปิดโอกาสให้สาธารณรัฐตุรกีได้
ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศอย่างเพียงพอโดยการแสดงความคิดเห็นที่มรีายละเอียดอย่างครบถ้วน ภายใต้เง่ือนไขที่
กําหนดใน Article 6.2 ของ WTO Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994 

 ข้อช้ีแจงต่อประเด็นข้อคิดเห็น 
เมื่อ วันที่  21 มกราคม  พ .ศ . 2559 กรมการค้าต่างประเทศ  ได้ส่งหนังสือถึงสถาน

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจําประเทศไทยเพ่ือแจ้งเปิดการไต่สวนการทุ่มตลาด พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารต่าง ๆ 
ประกอบด้วย ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง เปิดการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วน
และไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกําเนิดจากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และสาธารณรัฐตุรกี        
พ.ศ. 2559  เอกสารคําขอฉบับเปิดเผย แบบสอบถามสําหรับผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากต่างประเทศ และแผ่นบันทึก
ข้อมูล CD-ROM สําหรับแบบสอบถามและเอกสารประกอบ 

ในระหว่างการไต่สวนกรมการค้าต่างประเทศได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิดําเนินการ
เพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของตน รวมทั้งสิทธิในการดําเนินการขอให้จัดประชุมเพ่ือแสดงข้อคิดเห็นและข้อโต้แย้งการ
นําเสนอข้อมูล รวมถึงการขอดูข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการไต่สวน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในพระราชบัญญัติ
การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 และกฎกระทรวงฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2543) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 
และสอดคล้องกับหลักการของ WTO Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994 

6.4 ขอบเขตสินค้าที่ถูกพิจารณา  
 6.4.1 อุตสาหกรรมภายใน แสดงความเห็นว่า “เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนชนิดม้วนและแผ่น 

ความหนา 0.9 มิลลิเมตรถึง 100 มิลลิเมตรและความกว้าง 100 มิลลิเมตรถึง 3,200 มิลลิเมตร” มีความ
เหมาะสมแล้ว โดยเป็นขอบเขตของสินค้าที่กลุ่มผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศ ได้แก่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัส
ตรี จํากัด (มหาชน) บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จํากัด 
(มหาชน) และ บริษัท แอล พี เอ็น เพลทมิล จํากัด (มหาชน) สามารถผลิตได้ 

 ข้อช้ีแจงต่อประเด็นข้อคิดเห็น 
 ขอบเขตของสินค้าที่ถูกพิจารณาเป็นไปตามคําขอของอุตสาหกรรมภายใน  
6.5 การใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด 
 6.5.1 กระทรวงเศรษฐกิจสาธารณรัฐตุรกี เห็นว่า การใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดในกรณีน้ี

จะเป็นการกีดกันกลไกการแข่งขันของตลาด ซึ่งได้ถูกบิดเบือนไปแล้วจากการใช้มาตรการปกป้องสําหรับสินค้า
ประเภทเดียวกัน และมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสําหรับสินค้าที่นําเข้าจาก 14 ประเทศ   

 6.5.2 สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจําประเทศไทย เห็นว่า หากมีการใช้มาตรการ
ตอบโต้การทุ่มตลาดจะก่อให้เกิดการบิดเบือนสภาพการแข่งขันในตลาดการค้า ซึ่งได้เคยเกิดขึ้นแล้วจากการใช้
มาตรการปกป้องกับสินค้าเหล็กสองประเภท ดังน้ัน ประเทศไทยจึงไม่ควรใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดซึ่งรวมถึง
มาตรการช่ัวคราวกับสินค้าที่มีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐตุรกี  

 6.5.3 Turkish Steel Exporters’ Association เห็นว่า อุตสาหกรรมภายในได้รับการปกป้องจาก
กรมการค้าต่างประเทศอย่างเกินขอบเขตและเป็นระยะเวลานาน โดยได้รับการช่วยเหลือจากมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
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และมาตรการปกป้องมาอย่างยาวนานต้ังแต่ปี พ.ศ. 2546 ซึ่งขัดกับวัตถุประสงค์ของ WTO ที่ต้องการให้มีการขยายตัว   
ทางการค้าเสรีและใช้มาตรการในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมเพียงเพ่ือขจัดความเสียหาย และแม้ว่าจะมีการใช้มาตรการเยียวยา
ทางการค้าเป็นระยะเวลานานแต่ก็ยังไม่สามารถเยียวยาอุตสาหกรรมภายในได้ จึงเห็นได้ว่าความเสียหายของอุตสาหกรรม
ภายในเกิดจากความไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการธุรกิจและปัจจัยอ่ืนซึ่งไม่เก่ียวข้องกับสินค้าที่ถูกพิจารณา 

 6.5.4 อุตสาหกรรมภายใน เห็นว่า เน่ืองจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกทําให้ปริมาณการใช้
เหล็กโลกเติบโตน้อยกว่าปริมาณการผลิตเหล็กโลกที่เพ่ิมขึ้น และการที่จีนซึ่งเป็นประเทศที่มีกําลังการผลิตสินค้า
เหล็กมากกว่าร้อยละ 50 ของกําลังการผลิตเหล็กของโลกได้ส่งออกสินค้าเหล็กในราคาถูกเพ่ือระบายสินค้า ส่งผลให้
ประเทศที่ถูกพิจารณาต้องปรับตัวเพ่ือให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้โดยการลดราคาและทุ่มตลาดสินค้าดังกล่าว
ไปยังภูมิภาคต่าง ๆ เช่น กลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งยังคงมีปริมาณความต้องการใช้สินค้าเหล็กสูง โดยเฉพาะประเทศไทย
ซึ่งมีการนําเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนจากประเทศที่ถูกพิจารณาเพ่ิมขึ้น นอกจากน้ี บางประเทศในภูมิภาคอาเซียน
ได้ให้ความสําคัญกับอุตสาหกรรมผู้ผลิตเหล็กในประเทศซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและมีการคุ้มครองอุตสาหกรรม
ภายในโดยการประกาศเพ่ิมภาษีนําเข้า ซึ่งหากประเทศอ่ืนใดยังไม่มีการใช้มาตรการคุ้มครองอุตสาหกรรมใน 
ประเทศดังกล่าวอาจจะตกเป็นเป้าหมายของประเทศที่มีกําลังการผลิตส่วนเกินในการดําเนินธุรกิจด้วยการแข่งขันที่
ไม่เป็นธรรม ดังน้ัน การมีมาตรการคุ้มครองอุตสาหกรรมภายในจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมจึงมีความจําเป็นอย่างมาก 

 ข้อช้ีแจงต่อประเด็นข้อคิดเห็น 
 มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดเป็นมาตรการที่ นํามาใช้สําหรับการค้าที่ไม่เป็นธรรม โดย

วัตถุประสงค์ของการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด คือ เยียวยาความเสียหายของอุตสาหกรรมภายในจากการค้า
ที่ไม่เป็นธรรมเพ่ือนําไปสู่ภาวะตลาดที่มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ขณะที่การใช้มาตรการปกป้องกับสินค้าเหล็กแผ่น
รีดร้อนเป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์ในการปกป้องอุตสาหกรรมภายในจากการนําเข้าสินค้าที่เพ่ิมขึ้น เพ่ือให้อุตสาหกรรม
ภายในมีระยะเวลาในการปรับตัวเพ่ือให้สามารถแข่งขันกับสินค้านําเข้าได้ โดยมีระยะเวลาและการเรียกเก็บอากร
ปกป้องที่ผ่อนคลายลงตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในพระราชบัญญัติมาตรการปกป้องจากการนําเข้าสินค้าที่เพ่ิมขึ้น 
พ.ศ. 2550 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกับมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด 

ข้อ 7 การขอให้เรียกหลักประกันอากร 
 เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2559 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) ได้มีหนังสือถึง

กรมการค้าต่างประเทศขอให้กําหนดมาตรการตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาด
และการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 สําหรับการนําเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วน
และไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกําเนิดจากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน สาธารณรัฐตุรกีซึ่ง
คณะกรรมการพิจารณาการทุ ่มตลาดและการอุดหนุน ได้มีมติในการประชุมครั้งที ่ 3/2559 เมื ่อวันที ่ 29 
เมษายน พ.ศ. 2559 ไม่ให้เรียกหลักประกันอากรตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาด
และการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 เน่ืองจากไม่พบข้อมูลว่ามีการเร่งนําเข้าสินค้าทุ่มตลาดจาก
ประเทศที่ถูกพิจารณาเป็นจํานวนมากภายในเวลาอันสั้น 

ข้อ 8 การตรวจสอบข้อเท็จจรงิของข้อมูล 
 ในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 กรมการค้าต่างประเทศได้จัดส่งเจ้าหน้าที่

เดินทางไปตรวจสอบขอ้เท็จจริงของข้อมลู ณ ที่ทําการและโรงงานของผูม้ีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้ผลิตในประเทศรวม 4 ราย 
คือ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) 
และบริษัท  สหวิริยาเพลทมิล  จํากัด  (มหาชน ) และผู้ ผลิตหรือผู้ ส่ งออกจากต่างประเทศรวม  1  ราย                 
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คือ Mobarakeh Steel Company (สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน) ซึ่งได้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

ข้อ 9 คําวินิจฉัยเบื้องตน้และการกาํหนดมาตรการชั่วคราว 
 9.1 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2559 คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนได้
มีคําวินิจฉัยเบ้ืองต้น ดังน้ี 
  9.1.1 พบว่ามีการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกําเนิด
จากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และสาธารณรัฐตุรกี ในอัตราร้อยละ 7.09 ถึงร้อยละ 
38.52 ของราคา ซี ไอ เอฟ และการทุ่มตลาดดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายอย่างสําคัญแก่อุตสาหกรรมภายใน
ตามมาตรา 19 (1) มาตรา 20 และมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน พ.ศ. 2542  
  9.1.2 เห็นชอบให้ใช้มาตรการชั่วคราวตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าดังกล่าวตามมาตรา 41 
แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน พ.ศ. 2542 เน่ืองจากมีความจําเป็นต้องป้องกัน  
ความเสียหายอย่างสําคัญที่ เกิดแก่อุตสาหกรรมภายใน จึงเห็นสมควรให้เรียกเก็บอากรช่ัวคราวหรือให้วาง
หลักประกันการชําระอากรช่ัวคราวการนําเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีความหนา        
0.9 มิลลิเมตร ถึง 100 มิลลิเมตร และความกว้าง 100 มิลลิเมตร ถึง 3,200 มิลลิเมตร ที่มีแหล่งกําเนิดจาก
สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และสาธารณรัฐตุรกี ในอัตราส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด ดังน้ี  

    (1) สินค้าที่มีแหล่งกําเนิดจากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ร้อยละ 34.40 ของราคา ซี ไอ เอฟ 
     (2) สินค้าที่มีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน 
       1) ร้อยละ 7.37 ของราคา ซี ไอ เอฟ สําหรับสินค้าที่ผลิตจาก Mobarakeh Steel 
Company 
       2) ร้อยละ 38.27 ของราคา ซี ไอ เอฟ สําหรับสินค้าที่ผลิตจากรายอ่ืน 
     (3) สินค้าที่มีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐตุรกี 
       1) ร้อยละ 7.09 ของราคา ซี ไอ เอฟ สําหรับสินค้าที่ผลิตจากบริษัท Çolakoğlu 
Metalurji A.Ş. หรือ Çolakoğlu Diş Ticaret A.Ş. 
       2) ร้อยละ 28.34 ของราคา ซี ไอ เอฟ สําหรับสินค้าที่ผลิตจากบริษัท Ereğli 
Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.Ş. หรือ Iskenderun Demir ve Çelik A.Ş. 
       3) ร้อยละ 38.52 ของราคา ซี ไอ เอฟ สําหรับสินค้าที่ผลิตจากรายอ่ืน 
  9.2 คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนได้ออกประกาศ เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาด
สินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกําเนิดจากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐ
อิสลามอิหร่าน และสาธารณรัฐตุรกี พ.ศ. ๒๕๕9 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เพ่ือกําหนดมาตรการช่ัวคราวตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าดังกล่าวตามมาตรา 41 
แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน พ.ศ. 2542 
  9.3 ต่อมาเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน 
ได้มีมติให้ขยายระยะเวลาการใช้มาตรการช่ัวคราวออกไปอีกเป็นกําหนดเวลา 2 เดือน โดยออกประกาศ
คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วน
และไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกําเนิดจากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และสาธารณรัฐตุรกี (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. ๒๕60 ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560 
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 ข้อ 10 ข้อคิดเห็นและข้อโต้แย้งต่อการใช้มาตรการชั่วคราวของผู้มีส่วนได้เสีย 
 เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2560 กรมการค้าต่างประเทศได้จัดรับฟังข้อคิดเห็นและข้อโต้แย้งจาก

ผู้มีส่วนได้เสีย สรุปได้ดังน้ี 
      10.1 ผลกระทบต่อความสัมพันธ์ด้านการค้าระหว่างไทยกับประเทศที่ถูกพิจารณา 
      10.1.1 ผู้แทนรัฐบาลสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน เห็นว่า การเปิดไต่สวนการทุ่มตลาดของ
กรมการค้าต่างประเทศอาจทําให้เป็นอุปสรรคในการเจรจาการค้าระหว่างสองประเทศได้ จึงขอให้กรมการค้า
ต่างประเทศ พิจารณาข้อคิดเห็นและข้อโต้แย้งของผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ที่ไม่เห็นด้วย
กับผลการไต่สวนเบ้ืองต้น 
       10.1.2 ผู้แทนรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี เห็นว่า มูลค่าการค้าขายระหว่างไทยและสาธารณรัฐ
ตุรกีในช่วงที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น โดยการกําหนดมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดอาจส่งผลกระทบต่อการค้าระหว่างสอง
ประเทศซึ่งไทยได้ดุลการค้า 
  ข้อช้ีแจงต่อประเด็นข้อคิดเห็น 
      กรมการค้าต่างประเทศ ได้ดําเนินการไต่สวนการทุ่มตลาดภายใต้หลักเกณฑ์ที่กําหนดใน
พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542  และอนุบัญญัติที่
เก่ียวข้อง รวมท้ังสอดคล้องกับหลักการของ WTO Agreement on Implementation of Article VI of GATT 
1994  ทุกประการ โดยมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดเป็นมาตรการท่ีนํามาใช้สําหรับตอบโต้การค้าที่ไม่เป็นธรรม 
ภายใต้หลักการของ WTO Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994  โดยวัตถุประสงค์
ของการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด คือ เยียวยาความเสียหายของอุตสาหกรรมภายในจากการค้าที่ไม่เป็นธรรม
เพ่ือนําไปสู่ภาวะตลาดท่ีมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ซึ่งจากผลการไต่สวนเบ้ืองต้นพบว่า สินค้าจากสาธารณรัฐ
อิสลามอิหร่านมีการทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 7.37 ถึง ร้อยละ 38.27 และสินค้าจากสาธารณรัฐตุรกีมีการทุ่มตลาด
ในอัตราร้อยละ 7.09 ถึง ร้อยละ 38.52 ของราคา ซี ไอ เอฟ และการทุ่มตลาดดังกล่าวได้ก่อให้เกิดความเสียหาย
กับอุตสาหกรรมภายใน 
     10.2 กรมการค้าต่างประเทศ ไม่ได้แสดงข้อมูลความเสียหายของอุตสาหกรรมภายในในการพิจารณา
ผลการไต่สวนเบื้องต้นตาม Article 7.1 แห่ง Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994   
     10.2.1 ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน เห็นว่า กรมการค้าต่างประเทศไม่ได้
แสดงข้อมูลหลักฐานความเสียหายของอุตสาหกรรมภายในที่เพียงพอในการพิจารณาผลการไต่สวนเบ้ืองต้นตาม 
Article 7.1 แห่ง WTO Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994  
     10.2.2 ผู้แทนรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี เห็นว่า ในการกําหนดมาตรการชั่วคราวขอให้
กรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยข้อมูลปัจจัยด้านความเสียหายของอุตสาหกรรมภายในระหว่างการดําเนิน
กระบวนการไต่สวนในปี พ.ศ. 2559 เน่ืองจากสินค้านําเข้าจากสาธารณรัฐตุรกีมีปริมาณลดลงในช่วงดังกล่าว 
      10.2.3 Turkish Steel Exporters’ Association เห็นว่า ไม่ควรมีการกําหนดมาตรการ
ช่ัวคราวเน่ืองจากไม่สอดคล้องกับ Article 7.1 iii แห่ง WTO Agreement on Implementation of Article VI of 
GATT 1994  อีกทั้งยังไม่ปรากฏความสัมพันธ์ระหว่างการทุ่มตลาดและความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายใน 
เนื่องจากในช่วงที ่มีการดําเนินการไต่สวนในปี พ.ศ. 2559 พบว่าปริมาณการนําเข้าสินค้าที่ถูกพิจารณาจาก
สาธารณรัฐตุรกีมีเพียงเล็กน้อย และการนําเข้าสินค้าดังกล่าวจากประเทศที่ถูกพิจารณาก็ลดลงอย่างต่อเน่ือง รวมท้ัง
กรมการค้าต่างประเทศไม่ได้รายงานสถานะของอุตสาหกรรมภายในในช่วงเวลาดังกล่าวไว้ในผลการไต่สวนเบ้ืองต้นด้วย 
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 ข้อช้ีแจงต่อประเด็นข้อคิดเห็น 
       กรมการค้าต่างประเทศได้มีการกําหนดช่วงระยะเวลาการไต่สวนของข้อมูลสําหรับการ
พิจารณาความเสียหายไว้ คือ ปี พ.ศ. 2555 ปี พ.ศ. 2556 ปี พ.ศ. 2557 และปี พ.ศ. 2558 ดังน้ันข้อมูลในปี 
พ.ศ. 2559 จึงไม่อยู่ในขอบเขตที่จะใช้พิจารณาความเสียหายในกระบวนการไต่สวน  
     10.3 กรมการค้าต่างประเทศไม่ได้แสดงข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับผลการไต่สวนเบื้องต้น
อย่างเพียงพอ 
       10.3.1 ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน เห็นว่ากรมการค้าต่างประเทศควร
จัดทําเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นภาษาสากลเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการแปลเอกสาร นอกจากน้ี 
กรมการค้าต่างประเทศไม่ได้จัดส่งและชี้แจงข้อมูลรวมทั้งวิธีการในการทดสอบกําไรให้กับบริษัทตามสิทธิที่ควร
ได้รับ ซึ ่งเป็นการกระทําที ่ขัดกับหลักการตาม Article 6 แห่ง WTO Agreement on Implementation of 
Article VI of GATT 1994  

 ช้ีแจงต่อประเด็นข้อคิดเห็น 
       กรมการค้าต่างประเทศได้ช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกับผลการไต่สวนเบ้ืองต้นไว้ในรายละเอียด
ข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นพ้ืนฐานในการกําหนดมาตรการชั่วคราวฯ (ฉบับเปิดเผย) ซึ่งออกภายใต้หลักเกณฑ์ตามประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 โดยได้อธิบายรายละเอียด
เก่ียวกับผลการไต่สวนความเสียหายเบื้องต้นพร้อมทั้งแสดงตัวเลขที่เก่ียวข้องในรูปแบบดัชนีประกอบ และได้จัดส่ง
รายละเอียดดังกล่าวให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกรายแล้ว อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ เป็นความลับทางธุรกิจของผู้เข้าร่วม
กระบวนการไต่สวนในการตอบแบบสอบถามน้ันได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542   โดยพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาด
และการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542  และ WTO Agreement on Implementation of Article 
VI of GATT 1994  ไม่ได้มีข้อกําหนดให้ต้องจัดทํารายละเอียดที่เก่ียวกับข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นพ้ืนฐานในการกําหนด
มาตรการช่ัวคราว การกําหนดอากร หรือการทบทวนอากร เป็นภาษาใด ประกอบกับกรมการค้าต่างประเทศมีแนว
ปฏิบัติในการจัดทําเอกสารดังกล่าวเป็นภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาราชการ นอกจากน้ี กรมการค้าต่างประเทศได้อธิบาย
วิธีการทดสอบกําไรของธุรกรรมการขายไว้ในรายละเอียดที่เก่ียวกับข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นพ้ืนฐานในการกําหนด
มาตรการช่ัวคราวฯ (ฉบับปกปิด) โดยใช้ข้อมูลตามคําตอบแบบสอบถามของบริษัทซึ่งได้ตรวจสอบแล้วพบว่ามีความ
สอดคล้องกับงบการเงินสามารถแจกแจงชนิดของรายการที่เก่ียวข้องได้ และมีความถูกต้องสามารถยอมรับได้ พร้อม
ทั้งจัดส่งให้กับผู้มีส่วนได้เสียแล้ว ตามที่กําหนดในประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดและการ
อุดหนุน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 อย่างไรก็ตาม Article 6.9 แห่ง WTO Agreement on Implementation of 
Article VI of GATT 1994  ซึ่งสอดคล้องกับมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการ
อุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542  ได้กําหนดว่า ก่อนการประกาศผลการไต่สวนช้ันที่สุด กรมการค้า
ต่างประเทศต้องแจ้งข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นพ้ืนฐานในการพิจารณาวินิจฉัยผลช้ันที่สุด เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้มี
ส่วนได้เสียมีโอกาสย่ืนข้อโต้แย้งในการปกป้องผลประโยชน์ของตน ซึ่งเป็นคนละกรณีกับขั้นตอนการประกาศผลการ
ไต่สวนเบ้ืองต้น 
     10.4 การนําเข้าสินค้าที่ถูกพิจารณาไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายใน 
       10.4.1 ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน เห็นว่า ความเสียหายที่อุตสาหกรรม
ภายในได้รับไม่ได้เกิดจากสินค้านําเข้าจากสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน  นอกจากน้ีในปี พ.ศ. 2558 บริษัทมีการส่งออก
สินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนมาไทยในปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่าน้ัน 
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       10.4.2 Turkish Steel Exporters’ Association เห็นว่า ไม่ควรพิจารณาความเสียหายจาก
สินค้านําเข้าจากสาธารณรัฐตุรกีรวมกับการพิจารณาความเสียหายจากการนําเข้าสินค้าจากสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน  
เน่ืองจากปริมาณการนําเข้าสินค้าสาธารณรัฐตุรกีลดลง ขณะที่ปริมาณการนําเข้าสินค้าจากสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน 
เพ่ิมขึ้นอย่างมากเน่ืองจากมีสินค้าส่วนเกินในสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน  นอกจากน้ีเมื่อเปรียบเทียบราคาสินค้าจาก
สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน กับราคาสินค้าจากประเทศที่ถูกพิจารณาแล้วพบว่า สินค้าจากสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน มี
ราคาตํ่าสุดในปี พ.ศ. 2557 และปี พ.ศ. 2559 รวมทั้งมีราคาตํ่ากว่าสินค้าจากสาธารณรัฐตุรกีในปี พ.ศ. 2558 
จึงเห็นว่าสินค้านําเข้าจากสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายใน 

 ข้อช้ีแจงต่อประเด็นข้อคิดเห็น 
      จากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดและปริมาณการนําเข้าจากแต่ละประเทศ 
ทั้ง 3 ประเทศมีจํานวนมากกว่าเกณฑ์ขั้นตํ่าตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการ
อุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542  ดังน้ัน การพิจารณาความเสียหายอย่างสําคัญที่เกิดแก่อุตสาหกรรม
ภายในจึงสามารถประเมินผลของการนําเข้าจากแต่ละประเทศรวมกันได้ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดตาม
มาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542  
และสอดคล้องกับหลักการของ Article 3.3 แห่ง WTO Agreement on Implementation of Article VI of 
GATT 1994  ซึ่งเมื่อพิจารณาปริมาณการนําเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนจากประเทศที่
ถูกพิจารณาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ถึงช่วงระยะเวลาการไต่สวนแล้วพบว่า มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คือ 
จากร้อยละ 0.22 ในปี พ.ศ. 2555 เป็นร้อยละ 4.38 ร้อยละ 21.08 และร้อยละ 24.92 ของปริมาณการนําเข้า
ทั้งหมด ในปี พ.ศ. 2556 ปี พ.ศ. 2557 และปี พ.ศ. 2558 ตามลําดับ ขณะที่สัดส่วนปริมาณการนําเข้าจากประเทศ
อ่ืน ๆ ลดลงอย่างต่อเน่ือง 
      10.4.3 ผู้แทนรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี เห ็นว ่าเนื ่องจากปริมาณการนําเข ้าส ินค ้าจาก
สาธารณรัฐตุรกีมีปริมาณเพียงเล็กน้อย จึงไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายในของไทย 
      10.4.4 Turkish Steel Exporters’ Association และผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกสาธารณรัฐตุรกี เห็นว่า
ผลการไต ่ส วน เบื ้อ งต ้น ด ้านความ เส ียห าย ไม ่สอดคล ้อ งก ับ  Article 3.2 แห ่ง  WTO Agreement on 
Implementation of Article VI of GATT 1994  เนื่องจากกรมการค้าต่างประเทศ ได้ใช้ข้อมูลปี พ.ศ. 2555 
เป็นปีฐานจึงทําให้ดูเหมือนสินค้านําเข้าจากสาธารณรัฐตุรกีเพ่ิมขึ้นอย่างมาก ในขณะที่ปริมาณการนําเข้าของ
สาธารณรัฐตุรกีปี พ.ศ. 2556 เพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกันกับปริมาณนําเข้าโดยรวม แต่ลดลงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 
ถึงปี พ.ศ. 2559 ถึงร้อยละ 30 จึงเห็นว่าไม่เป็นธรรมและไม่เหมาะสม รวมทั้งไม่สอดคล้องกับความเห็นของ 
WTO ซึ่งเน้นว่าข้อมูลในช่วงปัจจุบันมีความเก่ียวข้องและสําคัญต่อการไต่สวน ซึ่งหากเปรียบเทียบปริมาณนําเข้า
สินค้าจากสาธารณรัฐตุรกีกับปริมาณนําเข้าทั้งหมด จะพบว่าสินค้านําเข้าจากสาธารณรัฐตุรกีมีเพียงเล็กน้อย จึง
ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายใน นอกจากนี้ สาธารณรัฐตุรกีได้มุ่งเน้นการส่งออกไปยังประเทศ
แถบใกล้เคียง เช่น สหภาพยุโรป อียิปต์ มากกว่าการที่จะส่งออกมายังประเทศไทย 

 ข้อช้ีแจงต่อประเด็นข้อคิดเห็น 
      กรมการค้าต่างประเทศเปิดการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนจาก 3 ประเทศ เมื่อ
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2559 จึงกําหนดระยะเวลาของข้อมูลในการไต่สวนการทุ่มตลาด คือวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 
2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และความเสียหาย คือวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมากที่สุด ซึ่งจากการไต่สวนพบว่าข้อมูลสถิติการนําเข้าสินค้าที่ถูก
พิจารณาจากสาธารณรัฐตุรกีในช่วงระยะเวลาการพิจารณาความเสียหายมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก 1,024 ตัน ในปี 
พ.ศ. 2555 เป็น 47,554 ตัน ในปี พ.ศ. 2558 หรือคิดเป็นการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4,543.95 และจากผลการไต่สวน
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เบ้ืองต้นพบว่า สินค้าจากสาธารณรัฐตุรกีมีการทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 7.09 ถึงร้อยละ 38.52 โดยการทุ่มตลาด
ดังกล่าวได้ก่อให้เกิดความเสียหายกับอุตสาหกรรมภายใน ขณะที่เมื่อพิจารณาจากปริมาณการส่งออกสินค้าเหล็ก
แผ่นรีดร้อนของสาธารณรัฐตุรกีในภาพรวมพบว่า มีการส่งออกเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสําคัญจาก 802,908 ตัน ในปี 
พ.ศ. 2555 เป็น 1,548,142 ตัน ในปี พ.ศ. 2558 หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 92.81 ซึ่งเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับปริมาณการนําเข้าสินค้าที่ถูกพิจารณาจากสาธารณรัฐตุรกีของไทย นอกจากน้ี พบว่าไทยถือเป็นตลาด
ส่งออกหลักของสาธารณรัฐตุรกี โดยติดสิบอันดับแรกของการส่งออกของสาธารณรัฐตุรกีต้ังแต่ปี พ.ศ. 2556       
จึงเห็นได้ว่าการนําเข้าที่เพ่ิมขึ้นของไทยเกิดจากปัจจัยการส่งออกที่เพ่ิมขึ้นของสาธารณรัฐตุรกี ไม่ใช่ปัจจัยตามที่
บริษัทกล่าวอ้างแต่อย่างใด 
     10.5 กรมการค้าต่างประเทศไม่ควรนําความเสียหายจากปัจจัยอ่ืนมาพิจารณารวมกับความ
เสียหายจากสินค้านําเข้าจากประเทศที่ถูกพิจารณา 
       10.5.1 ผู้แทนรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี ขอให้กรมการค้าต่างประเทศช้ีแจงประเด็นตาม 
Article 3.5 แห่ง WTO Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994  ซึ่งกําหนดว่าการ
พิจารณาความเสียหายต้องไม่นําความเสียหายจากปัจจัยอ่ืน ๆ มาพิจารณารวมกับความเสียหายที่เกิดจากสินค้า
นําเข้าจากสาธารณรัฐตุรกี ได้แก่ สถานการณ์นํ้าท่วมในประเทศไทย แผ่นดินไหวในประเทศญี่ปุ่น และความไม่มั่นคง
ทางการเมือง นอกจากน้ียังเห็นว่ากรมการค้าต่างประเทศ ไม่ได้วิเคราะห์และแสดงข้อมูลอย่างถูกต้องและเป็นธรรม
ในประเด็นปริมาณขาย ราคาขาย ต้นทุน และค่าจ้างแรงงาน กําไรหรือขาดทุน การจ้างงาน ส่วนแบ่งตลาด และปัจจัย
อ่ืน ๆ โดยเห็นว่าปริมาณการนําเข้าจากประเทศอ่ืนเป็นสาเหตุหลักที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์เหล็กในประเทศไทย 
ไม่ใช่สินค้าที่ถูกพิจารณา 
      10.5.2 Turkish Steel Exporters’ Association เห็นว่า กรมการค้าต่างประเทศได้มีการ
พิจารณาปัจจัยอ่ืน ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ตาม Article 3.5 แห่ง WTO Agreement on Implementation of 
Article VI of GATT 1994  และมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้า
จากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 อย่างไม่สมเหตุสมผล ซึ่งเห็นว่าในผลการไต่สวนเบ้ืองต้น กรมการค้าต่างประเทศไม่ได้
ช้ีแจงข้อมูลอย่างเพียงพอ จึงขอยํ้าให้เห็นถึงประเด็นปัจจัยอ่ืน ๆ ที่ก่อให้เกิดความความเสียหายแก่อุตสาหกรรมภายใน 
ได้แก่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) ได้เผชิญปัญหาทั้งในและต่างประเทศ เช่น ราคาเหล็กลดลง 
ผลกระทบจากกําลังการผลิตส่วนเกินของสินค้าเหล็กจากจีน ผลกระทบจากนํ้าท่วมต่อห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ 
วิกฤติการณ์ทางการเมือง รวมทั้งแผนฟ้ืนฟูกิจการ 

 ข้อช้ีแจงต่อประเด็นข้อคิดเห็น 
       จากข้อมูลสถิติการนําเข้าสินค้าที ่ถ ูกพิจารณาจากสาธารณรัฐตุรกีในช่วงระยะเวลา     
การพิจารณาความเสียหายพบว่ามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก 1,024 ตัน ในปี พ.ศ. 2555 เป็น 47,554 ตัน ในปี พ.ศ. 
2558 หรือคิดเป็นการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4,543.95 ขณะที่เมื่อพิจารณาจากปริมาณการส่งออกในภาพรวมสินค้าเหล็ก
แผ่นรีดร้อนของสาธารณรัฐตุรกีพบว่า สาธารณรัฐตุรกีมีการส่งออกเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสําคัญจาก 802,908 ตัน ในปี 
พ.ศ. 2555 เป็น  1,548,142  ตัน ในปี พ.ศ. 2558 หรือคิดเป็นการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 92.81  ซึ่งเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับการเพ่ิมขึ้นของปริมาณการนําเข้าสินค้าที่ถูกพิจารณาจากสาธารณรัฐตุรกีของประเทศไทย นอกจากนี้
พบว่าประเทศไทยถือเป็นตลาดส่งออกหลักของสาธารณรัฐตุรกี โดยติดสิบอันดับแรกของการส่งออกของ
สาธารณรัฐตุรกีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 จึงเห็นได้ว่าการนําเข้าที่เพ่ิมขึ้นของประเทศไทยเกิดจากปัจจัยการส่งออก        
ที่เพ่ิมขึ้นของสาธารณรัฐตุรกี ไม่ใช่ปัจจัยตามที่บริษัทกล่าวอ้างแต่อย่างใด นอกจากน้ี จากข้อเท็จจริงปรากฏว่า   
ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดและปริมาณการนําเข้าจากแต่ละประเทศ ทั้ง 3 ประเทศมีจํานวนมากกว่าเกณฑ์ขั้นตํ่าตาม
มาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542  
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ดังน้ัน การพิจารณาความเสียหายอย่างสําคัญที่เกิดแก่อุตสาหกรรมภายในจึงสามารถประเมินผลของการนําเข้า      
จากแต่ละประเทศรวมกันได้ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาด
และการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542  และสอดคล้องกับหลักการของ Article 3.3 ของ WTO 
Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994    
       10.5.3 ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน เห็นว่า กรมการค้าต่างประเทศ ไม่ได้
พิจารณาผลกระทบจากการขาดทุนของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด อย่างครบถ้วน โดยงบการเงินเฉพาะ
กิจการในส่วนของงบกําไรขาดทุนของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) ได้แสดงรายการขาดทุนจาก     
การชําระบัญชีของบริษัทย่อย ประกอบกับในปี พ.ศ. 2558 บริษัทดังกล่าวมีส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 42 
ของผู้ผลิตในประเทศท้ังหมด ซึ่งคิดเป็นเกือบก่ึงหน่ึงของอุตสาหกรรมภายใน จึงถือได้ว่าข้อมูลของบริษัทดังกล่าวมี
ผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อการพิจารณาความเสียหาย นอกจากน้ี การท่ีประเทศไทยไม่มีสินแร่เหล็กต้นนํ้า ทําให้
ผู้ผลิตในประเทศต้องนําเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศซ่ึงเป็นคุณภาพทั่วไป ประกอบกับการที่บริษัทดังกล่าวอยู่ใน
สถานะขอฟ้ืนฟูกิจการซึ่งไม่สามารถทําธุรกิจทางการเงินได้ ทําให้ไม่สามารถจัดซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศ จึงไม่
สามารถผลิต จําหน่าย และจัดส่งสินค้าเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในทุกช้ันคุณภาพได้ ผู้บริโภคจึง
จําเป็นต้องนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศเพ่ือตอบสนองความต้องการในประเทศ 
       10.5.4 Turkish Steel Exporters’ Association เห็นว่า ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างความ
เสียหายของอุตสาหกรรมภายในกับสินค้านําเข้าจากสาธารณรัฐตุรกีตาม Article 3.5 แห่ง WTO Agreement on 
Implementation of Article VI of GATT 1994  และไม่มีข้อมูลเพียงพอเกี่ยวกับความเสียหาย โดยพบว่าจากข้อมูล
รายงานประจําปี พ.ศ. 2558 ของ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) ส่วนแบ่งตลาดของอุตสาหกรรม
ภายในที่ลดลงเกิดจากความไม่แน่นอนเก่ียวกับสถานการณ์การเงินของบริษัทในระหว่างการขอฟ้ืนฟูกิจการ ราคาขาย
ที่ลดลงเป็นผลมาจากต้นทุนการผลิตที่ลดลง ปริมาณขายของอุตสาหกรรมภายในเพ่ิมขึ้นและลดลงซ่ึงเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับสินค้านําเข้าจากสาธารณรัฐตุรกี ดังน้ัน การที่ปริมาณขายสินค้าของอุตสาหกรรมภายในลดลงไม่ได้มาจาก
การเพ่ิมขึ้นของสินค้านําเข้าจากสาธารณรัฐตุรกี รวมทั้ง อุตสาหกรรมภายในประสบภาวะขาดทุนต้ังแต่ก่อนปี พ.ศ. 
2555 ซึ่งยังไม่มีการนําเข้าสินค้าจากสาธารณรัฐตุรกี จึงเห็นว่าความเสียหายของอุตสาหกรรมภายในเกิดขึ้นก่อนการ
นําเข้าสินค้าที่ถูกพิจารณาจากสาธารณรัฐตุรกี และแม้ปริมาณการนําเข้าสินค้าจากสาธารณรัฐตุรกีจะลดลง  แต่สถานะ
ของอุตสาหกรรมภายในก็ไม่ได้ดีขึ้น ดังน้ัน สินค้านําเข้าจากสาธารณรัฐตุรกีไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
อุตสาหกรรมภายใน 

 ข้อช้ีแจงต่อประเด็นข้อคิดเห็น 
       การพ ิจารณาข ้อม ูลผลกระทบของการทุ ่มตลาดที ่ม ีต ่ออ ุตสาหกรรมภายในเพื ่อ
ประกอบการไต่สวนของกรมการค้าต่างประเทศ เป็นการใช้ข้อมูลที่ได้รับตามคําตอบแบบสอบถามทุกรายของ
อุตสาหกรรมภายใน ซึ่งข้อมูลกําไรหรือขาดทุนของอุตสาหกรรมภายในเป็นข้อมูลเฉพาะการขายสินค้าชนิดเดียวกัน
ในประเทศเท่าน้ัน รวมถึงได้พิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับสถานะผลประกอบการของอุตสาหกรรมภายใน
แล้ว สําหรับกรณีผลการดําเนินงานของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) เป็นข้อมูลของผู้ผลิตใน
ประเทศเพียง 1 รายเท่าน้ัน โดยการพิจารณาสถานะผลประกอบการของอุตสาหกรรมภายในยังประกอบไปด้วย
ข้อมูลของผู้ผลิตในประเทศอีก 3 รายรวมกัน ซึ่งจากการพิจารณาข้อมูลรวมของอุตสาหกรรมภายในทั้งหมด พบว่า
อุตสาหกรรมภายในได้รับความเสียหายจากการทุ่มตลาดสินค้านําเข้าจากประเทศที่ถูกพิจารณาซึ่งรวมถึงสาธารณรัฐ
ตุรกีด้วย เช่น ส่วนแบ่งตลาดของอุตสาหกรรมภายในลดลง ในขณะที่ส่วนแบ่งตลาดจากสินค้าทุ่มตลาดที่นําเข้าจาก     
3 ประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง ประกอบกับเมื่อพิจารณาปัจจัยอ่ืน ๆ ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้
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การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 ที่อาจเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหาย           
ต่ออุตสาหกรรมภายในแล้วพบว่าไม่ใช่สาเหตุของความเสียหายของอุตสาหกรรมภายใน 
     10.6 การคํานวณมูลค่าปกติ 
       10.6.1 ผู้แทนรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี และ Turkish Steel Exporters’ Association เห็นว่า
ในส่วนของการพิจารณาส่วน เหลื ่อมการทุ ่มตลาดสําหรับผู ้ผล ิตหรือผู ้ส ่งออกสาธารณรัฐตุรกีที ่ตอบ
แบบสอบถาม ขอให้กรมการค้าต่างประเทศ ช้ีแจงเหตุผลที่ไม่ใช้ข้อมูลการขายภายในประเทศของผู้ผลิตหรือ
ผู้ส่งออกดังกล่าวในการคํานวณส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด ทั้ง ๆ ที่ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกดังกล่าวมีการขายสินค้า
ชนิดเดียวกันในตลาดภายในประเทศ โดยสินค้าชนิดเดียวกันหมายรวมถึงสินค้าที ่คล้ายคลึงกันอย่างมากกับ
สินค้าที่ถูกพิจารณา รวมทั้งพิจารณาข้อคิดเห็นของผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกสาธารณรัฐตุรกีอย่างละเอียดรอบคอบ
โดยเฉพาะในประเด็นการคํานวณมูลค่าปกติใหม่ (Constructed Normal Value) 
       10.6.2 ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกสาธารณรัฐตุรกี เห็นว่า กรมการค้าต่างประเทศ ไม่ควรคํานวณ
มูลค่าปกติขึ้นใหม่ (Constructed Normal Value) เนื่องจากสินค้าที่บริษัทขายในประเทศ มีความคล้ายคลึง
เป็นอย่างมากกับสินค้าที่ส่งออกมาประเทศไทย อย่างไรก็ตาม หากว่ากรมการค้าต่างประเทศยืนยันจะคํานวณมูลค่า
ปกติขึ้นมาใหม่ก็ควรใช้ข้อมูลการขายในประเทศตามคําตอบแบบสอบถามของบริษัทในการคํานวณมูลค่าปกติมิ
เช่นนั้นจะขัดต่อแห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 
และ WTO Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994  

 ข้อช้ีแจงต่อประเด็นข้อคิดเห็น 
       ในการพิจารณาส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดโดยการเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าปกติและราคา
ส่งออกน้ัน ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ 
พ.ศ. 2542  และ Article 2.4 แห่ง WTO Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994  
กําหนดให้ ต้องเปรียบเทียบอย่างเป็นธรรมโดยคํานึงถึงบรรดาข้อแตกต่างที่มีผลกระทบต่อการเปรียบเทียบราคา
ประกอบด้วย โดยเมื่อสินค้าที่บริษัทขายในประเทศเป็นสินค้าแตกต่างกับเกรดที่ส่งออกมาประเทศไทย กรมการค้า
ต่างประเทศจึงได้คํานวณมูลค่าปกติขึ้นใหม่ (Constructed Normal Value) โดยการปรับลดปัจจัยความแตกต่าง
ดังกล่าวที่มีผลกระทบต่อการเปรียบเทียบราคาสินค้าน้ันออก ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด 
       10.6.3 ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกสาธารณรัฐตุรกี ขอให้กรมการค้าต่างประเทศคํานวณมูลค่าปกติ
ใหม่ (Constructed Normal Value) โดยใช้ต้นทุนเฉลี่ยรายไตรมาส และเปรียบเทียบมูลค่าปกติกับราคาส่งออก
ตาม  Article 2.4 แห่ง WTO Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994 ซึ่ งกําหนดให้
เปรียบเทียบมูลค่าปกติและราคาส่งออกในเวลาที่ใกล้เคียงกันตามที่เป็นไปได้  

 ข้อช้ีแจงต่อประเด็นข้อคิดเห็น 
       ในกระบวนการไต่สวน ได้มีการกําหนดระยะเวลาของข้อมูลที่ใช้ในการไต่สวนการทุ่มตลาด 
ไว้อย่างชัดเจนแล้ว คือวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
มากที่สุด ประกอบกับหลักการแห่ง WTO Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994  
(Footnote 4) ได้วางหลักไว้ว่า กรณีปกติทั ่วไประยะเวลาของการพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุน คือ 1 ปี      
แต่ต้องไม่น้อยกว่า 6 เดือน ดังนั้น กรมการค้าต่างประเทศจึงคํานวณมูลค่าปกติจากข้อมูลตามช่วงระยะเวลา
การไต่สวนที่ได้กําหนดไว้อย่างชัดเจนแล้ว ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาเดียวกันกับข้อมูลของราคาส่งออกด้วย 
       10.6.4 ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน เห็นว่า กรมการค้าต่างประเทศควร
ปรับทอนปัจจัยความแตกต่างของมูลค่าปกติ เพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบกับราคาส่งออกได้อย่างเป็นธรรม มิเช่นน้ัน
จะขัดกับ Article 2.4 แห่ง WTO Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994   
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 ข้อช้ีแจงต่อประเด็นข้อคิดเห็น 
       กรมการค้าต่างประเทศ พิจารณามูลค่าปกติจากข้อมูลตามแบบสอบถามของบริษัท และได้
ปรับทอนปัจจัยความแตกต่างเพ่ือให้อยู่ในระดับการค้าเดียวกันกับราคาส่งออก ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้อย่างเป็น
ธรรมตามที่กําหนดในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจาก
ต่างประเทศ พ.ศ. 2542   
    10.7 การคํานวณกําไร 
       10.7.1 ผู้แทนรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี ขอให้กรมการค้าต่างประเทศพิจารณาข้อคิดเห็นของ
ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกสาธารณรัฐตุรกีอย่างละเอียดรอบคอบโดยเฉพาะการใช้กําไรอย่างเหมาะสม 
       10.7.2 ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกสาธารณรัฐตุรกี เห็นว่า กรมการค้าต่างประเทศช้ีแจงข้อมูล
เ ก่ี ย ว กั บ ก า รคํ าน วณ กํ า ไร ไม่ เ พี ย งพ อ ต าม ที่ กํ า ห น ด ใน  Article 12.2 แ ห่ ง  WTO Agreement on 
Implementation of Article VI of GATT 1994  และมีการคํานวณกําไรผิดพลาดทําให้กําไรสูงเกินไปและส่งผล
ให้อัตราส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดสูงตามไปด้วย จึงขอให้กรมการค้าต่างประเทศใช้อัตรากําไรที่บริษัทคํานวณได้แทน 
นอกจากน้ี บริษัทเห็นว่า กําไรที่กรมการค้าต่างประเทศคํานวณได้ไม่สะท้อนความเป็นจริง เน่ืองจากเป็นอัตราที่สูงกว่า
อัตรากําไรทั่วไปของอุตสาหกรรมเหล็กทั้งในสาธารณรัฐตุรกีและกลุ่มประเทศสมาชิกองค์การเพ่ือความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) โดยผู้ผลิต
หรือผู้ส่งออกสาธารณรัฐตุรกีบางรายขอให้กรมการค้าต่างประเทศคํานวณกําไรจากสินค้าในกลุ่มเดียวกันกับสินค้าที่
ส่งออกมาประเทศไทย 

  ข้อช้ีแจงต่อประเด็นข้อคิดเห็น 
       กรมการค้าต่างประเทศได้มีการพิจารณาว่าสินค้าที่บริษัทขายในประเทศกับสินค้าที่ส่งออก
มาประเทศไทยเป็นสินค้าชนิดเดียวกัน แต่เกรดสินค้าต่างกัน จึงได้คํานวณมูลค่าปกติขึ้นใหม่โดยการปรับลดปัจจัย         
ความแตกต่างดังกล่าวที่มีผลกระทบต่อการเปรียบเทียบราคาสินค้าน้ันออกตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด ทั้งน้ี 
สําหรับการคํานวณกําไรเฉลี่ยสําหรับการคํานวณมูลค่าปกติใหม่ กรมการค้าต่างประเทศได้พิจารณาจากข้อมูล    
ตามคําตอบแบบสอบถามของบริษัทโดยใช้ข้อมูลการขายสินค้าชนิดเดียวกันในประเทศเปรียบเทียบกับต้นทุน      
การขายเฉพาะรายการขายที่มีกําไร 
     10.8 การคํานวณค่าใช้จ่ายในการจัดการ การขายและค่าใช้จ่ายอ่ืน 
       10.8.1 ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน เห็นว่ากรมการค้าต่างประเทศควร
รวมรายการตามที่บริษัทได้ช้ีแจงรายละเอียดและจัดส่งข้อมูลให้กรมการค้าต่างประเทศแล้วเข้าไปในการทดสอบกําไร  

  ข้อช้ีแจงต่อประเด็นข้อคิดเห็น 
      กรมการค้าต่างประเทศ ได้พิจารณาใช้ข้อมูลของบริษัทตามคําตอบแบบสอบถามและข้อมูลที่
จัดส่งเพ่ิมเติมระหว่างการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อผลการไต่สวนเบ้ืองต้นในการทดสอบกําไร 
       10.8.2 ผู้แทนรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี ขอให้กรมการค้าต่างประเทศพิจารณาข้อคิดเห็นของ
ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกสาธารณรัฐตุรกีอย่างละเอียดรอบคอบโดยเฉพาะในการใช้ค่าใช้จ่ายในการจัดการ การขายและ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เหมาะสม 
      10.8.3 ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกสาธารณรัฐตุรกี ขอให้กรมการค้าต่างประเทศพิจารณา
ค่าใช้จ่ายในการจัดการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนใหม่โดยใช้ข้อมูลที่บริษัทรายงาน โดยเห็นว่ากรมการค้าต่างประเทศ        
ได้เลือกใช้ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการจัดการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่สูงเกินไปและไม่เก่ียวข้องกับข้อมูลต้นทุนและค่าใช้จ่าย   
ที่แท้จริงของบริษัท รวมทั้งสูงกว่างบการเงินของบริษัทโดยไม่ได้แจ้งให้บริษัททราบในประเด็นดังกล่าวในช่วงการขอข้อมูล
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เพ่ิมเติม ซึ่ งตาม Article 6 of Annex II แห่ ง WTO Agreement on Implementation of Article VI of GATT 
1994 กําหนดไว้ว่าหน่วยงานไต่สวนต้องแจ้งให้บริษัททราบข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนถูกต้อง 

  ข้อช้ีแจงต่อประเด็นข้อคิดเห็น 
       จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ เก่ียวข้องกับค่าใช้จ่ายในการขาย บริหารและอ่ืน ๆ         
ตามคําตอบแบบสอบถามและเอกสารเพ่ิมเติม พบว่าข้อมูลไม่สมบูรณ์และไม่อยู่ในรูปแบบท่ีกําหนดตาม
แบบสอบถาม จึงทําให้ไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวได้ โดยกรมการค้าต่างประเทศได้เคยแจ้ง
ให้บริษัทแก้ไขข้อมูลและขอให้แสดงกระดาษทําการกระทบยอดเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้ว ซึ่งเป็น
การปฏิบัติตามหลักการที่กําหนดใน Article 6 of Annex II แห่ง WTO Agreement on Implementation of 
Article VI of GATT 1994  อย่างไรก็ตาม ต่อมาบริษัทได้จัดส่งข้อมูลเพ่ิมเติม และถึงแม้บางบริษัทจะมีการแสดง
กระดาษทําการกระทบยอดข้อมูลตามคําตอบแบบสอบถามกับงบทดลอง แต่ก็พบข้อมูลเพียงบางรายการท่ีมีความ
เก่ียวข้องและสอดคล้องกับรายการค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามงบการเงิน ดังน้ัน กรมการค้าต่างประเทศ จึง
พิจารณาเฉพาะรายการที่มีความเกี่ยวข้องกับการดําเนินงานและต้นทุนทางการเงินตามงบการเงินรวมเป็นส่วนหน่ึง
ของต้นทุนการดําเนินงาน  
     10.9 การคํานวณต้นทุน 
       10.9.1 ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน เห็นว่า วิธีการปันส่วนต้นทุนของ
กรมการค้าต่างประเทศไม่เหมาะสม และบิดเบือนการคํานวณต้นทุน เน่ืองจากไม่มีความเช่ือมโยงกับแหล่งของข้อมูล
ต้นทุน กรมการค้าต่างประเทศควรใช้ข้อมูลที่เหมาะสมในการปันส่วนต้นทุน  
       ข้อชี้แจงต่อประเด็นข้อคิดเห็น กรมการค้าต่างประเทศพิจารณาข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการปัน
ส่วนต้นทุนบางรายการของบริษัทแล้วพบว่า มีความไม่สอดคล้องของข้อมูลในคําตอบแบบตามสอบถาม ดังน้ัน กรมการ
ค้าต่างประเทศจึงพิจารณาไม่ใช้วิธีการปันส่วนต้นทุนบางรายการของบริษัทที่ไม่สอดคล้องกันให้เป็นวิธีการเดียวกันกับ
การปันส่วนรายการอ่ืน 
       10.9.2 ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกสาธารณรัฐตุรกี เห็นว่า กรมการค้าต่างประเทศควรใช้ข้อมูล
ต้นทุนของบริษัทที่รายงานไม่ใช่ข้อมูลจากงบการเงิน ซึ่งบริษัทยืนยันว่าได้จัดส่งข้อมูลการกระทบยอดต้นทุนการผลิต
กับงบทดลองแล้ว การที่กรมการค้าต่างประเทศไม่ได้คํานวณต้นทุนการผลิตจากข้อมูลต้นทุนที่แท้จริงของสินค้า         
ที่ถูกพิจารณาตามที่บริษัทรายงานเป็นการดําเนินการที่ไม่สอดคล้องกับ Article 2 แห่ง WTO Agreement on 
Implementation of Article VI of GATT 1994  

  ข้อช้ีแจงต่อประเด็นข้อคิดเห็น 
       จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับต้นทุนการผลิต พบว่าต้นทุนการผลิตตามคําตอบ
แบบสอบถามและเอกสารเพิ่มเติมมีความสอดคล้องกันในมูลค่าต้นทุนการผลิตรวม แต่พบความไม่สอดคล้องรายข้อมูล 
ประกอบกับกระดาษทําการแสดงการกระทบยอดกับงบการเงินได้ใช้ต้นทุนขายที่รวมต้นทุนขายอ่ืน จึงทําให้ไม่สามารถ
อ้างอิงถึงต้นทุนการผลิตได้ ดังน้ัน กรมการค้าต่างประเทศจึงพิจารณาใช้ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับต้นทุนการผลิตดังที่ปรากฏ
ในงบการเงิน 
     10.10 การคํานวณราคาส่งออก 
        10.10.1  ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน เห็นว่า กรมการค้าต่างประเทศควร
ปรับทอนปัจจัยความแตกต่างของราคาส่งออกเพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบกับมูลค่าปกติได้อย่างเป็นธรรม มิเช่นน้ัน
จะขัดกับ Article 2.4 แห่ง WTO Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994   
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  ข้อช้ีแจงต่อประเด็นข้อคิดเห็น 
       กรมการค้าต่างประเทศพิจารณามูลค่าปกติจากข้อมูลตามคําตอบแบบสอบถามของบริษัท
และได้ปรับทอนปัจจัยความแตกต่างเพ่ือให้อยู่ในระดับการค้าเดียวกันกับราคาส่งออก ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้
อย่างเป็นธรรมตามที่กําหนดในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้า
จากต่างประเทศ พ.ศ. 2542   
        10.10.2  ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกสาธารณรัฐตุรกี เห็นว่า กรมการค้าต่างประเทศควรนําข้อมูล 
Duty drawback มาประกอบการคํานวณราคาส่งออก เพ่ือให้เป็นไปตามข้อกําหนดใน Article 2.4 แห่ง WTO 
Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994  โดยบริษัทได้เคยส่งกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขของ Duty drawback ของสาธารณรัฐตุรกี ซึ่งมีแบบฟอร์มสําแดงการส่งออกสินค้าที่ถูกไต่สวน
มาไทยที่ได้ส่งให้กับหน่วยงานศุลกากรของสาธารณรัฐตุรกี โดยมีข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าการส่งออกสินค้าตามที่
สําแดงในแบบฟอร์มดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขของ Duty drawback regime ให้กับกรมการค้า
ต่างประเทศแล้ว นอกจากน้ีภายใต้ GATT VI ข้อ 4 ได้กําหนดว่า ไม่ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการ
อุดหนุนกับสินค้านําเข้าที่ได้รับการยกเว้นหรือการคืนอากรหรือภาษี สําหรับเพ่ือการบริโภคในประเทศหรือส่งออก 
ดังน้ันการที่กรมการค้าต่างประเทศ ไม่พิจารณา Duty drawback เพ่ือบวกกลับเข้าไปในราคาส่งออกจึงเป็นการขัด
ต่อหลักการของ WTO  

  ข้อช้ีแจงต่อประเด็นข้อคิดเห็น 
       กรมการค้าต่างประเทศได้พิจารณาข้อมูลเก่ียวกับต้นทุนการผลิต และข้อมูล Duty drawback 
ของบริษัทแล้วพบความไม่สอดคล้องของข้อมูล จึงไม่มีการบวกค่าอากรนําเข้ากลับไปในราคาส่งออกตามท่ีบริษัทร้องขอ  
        10.10.3  ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกสาธารณรัฐตุรกี ในการคํานวณราคาส่งออก กรมการค้า
ต่างประเทศควรหักค่าใช้จ่ายหรือกําไรเฉพาะส่วนของการนําเข้าและขายต่อให้ผู้ซื้ออิสระ 

  ข้อช้ีแจงต่อประเด็นข้อคิดเห็น 
       กรมการค้าต่างประเทศได้พิจารณาข้อมูลตามคําตอบแบบสอบถามของบริษัทแล้วพบว่า
ข้อมูลการขายส่งออกผ่านบริษัทที่ เก่ียวข้องกันไม่น่าเช่ือถือเพราะไม่ใช่ลักษณะทางการค้าปกติ กรมการค้า
ต่างประเทศจึงคํานวณราคาส่งออกโดยวิธีเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก และทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน 
    10.11 การเดินทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูล ณ ที่ทําการบริษัท 
       10.11.1 ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกสาธารณรัฐตุรกี เห็นว่า กรมการค้าต่างประเทศไม่มีความ
เสมอภาคโดยได้เดินทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูล ณ ที่ทําการของผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกสาธารณรัฐอิสลาม
อิหร่าน  ซึ่งเป็นประเทศที่ไม่มีความปลอดภัยหรือความสะดวกด้านธุรกิจ แต่กลับไม่ได้เดินทางไปตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงของข้อมูล ณ สาธารณรัฐตุรกี ทั้งที่บริษัทได้จัดส่งข้อมูลตามแบบสอบถามครบถ้วน เน่ืองจากประเด็นต่าง ๆ 
สามารถมาตรวจสอบได้ ณ ที่ทําการของบริษัท รวมท้ังขอให้กรมการค้าต่างประเทศเดินทางมาตรวจสอบข้อเท็จจริง
ของข้อมูล ณ ที่ทําการของบริษัทตามพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจาก
ต่างประเทศ พ.ศ. 2542 ประกอบกับหลักการ WTO Agreement on Implementation of Article VI of GATT 
1994  รวมทั้งแนวปฏิบัติระหว่างประเทศ ซึ่งกรมการค้าต่างประเทศเคยแจ้งว่าจะเดินทางไปตรวจสอบข้อมูลแต่ได้
เลื่อนการเดินทางไปจนกว่าจะแจ้งให้ทราบ จึงมีข้อผูกพันที่จะต้องเดินทางมาตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลก่อนที่
การดําเนินการไต่สวนจะเสร็จสิ้น ทั้งน้ี ขอให้กรมการค้าต่างประเทศพิจารณาจัดให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงของ
ข้อมูล ณ กรมการค้าต่างประเทศ โดยให้ผู้แทนของบริษัทได้มาช้ีแจงเก่ียวกับข้อมูลข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่ใช้ในการ
พิจารณาไต่สวนการทุ่มตลาด เพ่ือความเป็นธรรม โปร่งใส และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการไต่สวนครั้งน้ี  
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  ข้อช้ีแจงต่อประเด็นข้อคิดเห็น 
       ตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจาก
ต่างประเทศ พ.ศ. 2542  ได้กําหนดให้เป็นอํานาจของกรมการค้าต่างประเทศที่จะดําเนินการตรวจสอบความเป็น
จริงของข้อกล่าวอ้างหรือพยานหลักฐานอันเก่ียวกับการพิจารณาในระหว่างขั้นตอนใดของกระบวนการพิจารณาตอบ
โต้การทุ่มตลาด โดยกระทําในประเทศไทย ประเทศผู้ส่งออก หรือประเทศท่ีเก่ียวข้องก็ได้  ซึ่งสอดคล้องกับหลักการ
ตาม Article 6.7 แห่ง WTO Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994  อย่างไรก็ตาม 
เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบและไม่ปลอดภัยในสาธารณรัฐตุรกี กรมการค้าต่างประเทศจึงได้มีหนังสือแจ้งเลื่อน
การเดินทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูล ณ ที่ทําการของบริษัทจนกว่ากรมการค้าต่างประเทศจะแจ้งให้ทราบ
อีกครั้ง แต่จากข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีเหตุการณ์ความไม่สงบและไม่ปลอดภัยที่ทวีความรุนแรงเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
ประกอบกับกรอบระยะเวลาการไต่สวนที่จํากัด กรมการค้าต่างประเทศจึงไม่พิจารณาส่งเจ้าหน้าที่เดินทางไปปฏิบัติ
ราชการ ณ สาธารณรัฐตุรกี 
     10.12 อัตราส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดของผู้ผลิตสาธารณรัฐตุรกีและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน  
         10.12.1 อุตสาหกรรมภายใน เห็นว่า อัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสําหรับสินค้าจาก
สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลที่เรียกเก็บมีความเหมาะสมแล้ว อย่างไรก็ตาม อัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดข้ันตํ่าของ
สินค้าจากสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และสาธารณรัฐตุรกีตํ่าเกินไป ซึ่งอาจเป็นช่องทางให้สินค้าที่ถูกพิจารณาทะลัก
เข้ามาในประเทศได้ 
        10.12.2 Turkish Steel Exporters’ Association ประเด็นที่อุตสาหกรรมภายในกล่าวอ้าง
ว่า อัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดที่ตํ่าสุดของสาธารณรัฐตุรกีอาจทําให้มีการทะลักของสินค้าจากผู้ผลิตรายดังกล่าว 
และพร้อมที่จะสนับสนุนข้อมูลเพื่อการกําหนดอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดที่เหมาะสมสําหรับการค้าที่เป็น
ธรรมขัดกับ Article 9.3 แห่ง WTO Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994  ที่
กําหนดให้อัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดไม่เกินอัตราส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด ดังน้ัน กรมการค้าต่างประเทศจึง
ควรกําหนดอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดตามส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดที่คํานวณได้ตามหลักเกณฑ์ของ WTO 
Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994  แทนท่ีจะพิจารณาส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด
ตามความต้องการของผู้ย่ืนคําขอ 

  ข้อช้ีแจงต่อประเด็นข้อคิดเห็น 
       กรมการค้าต่างประเทศพิจารณาส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดของผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจาก
สาธารณรัฐตุรกีที่เข้าร่วมกระบวนการไต่สวนจากข้อมูลตามคําตอบแบบสอบถามของผู้ผลิตแต่ละราย โดยกําหนด
อัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดเพียงเพ่ือขจัดความเสียหายของอุตสาหกรรมภายในภายใต้หลักเกณฑ์แห่ง
พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 และอนุบัญญัติที่
เก่ียวข้อง รวมถึงหลักการแห่ง  WTO Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994  
     10.13 อัตราส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดของผู้ผลิตสาธารณรัฐตุรกีรายอ่ืน 
         10.13.1 ผู้แทนรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี และ Turkish Steel Exporters’ Association 
ขอให้กรมการค้าต่างประเทศช้ีแจงเหตุผลที่อัตราส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดของผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกรายอ่ืนสูงกว่า
อัตราส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดของผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกสาธารณรัฐตุรกี 2 รายที่ให้ความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามครบถ้วน ซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกีเช่ือว่าอัตราส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดของรายอ่ืนไม่ควรสูงกว่า
อัตราส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดของผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกสาธารณรัฐตุรกี 2 รายดังกล่าว ทั้งน้ี เมื่อพิจารณาอัตราส่วน
เหลื่อมการทุ่มตลาดของผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลที่ไม่ได้ตอบแบบสอบถาม กลับมีส่วนเหลื่อม
การทุ่มตลาดในอัตราที่ตํ่ากว่าผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกสาธารณรัฐตุรกีที่ตอบแบบสอบถามครบถ้วน  
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 ข้อช้ีแจงต่อประเด็นข้อคิดเห็น 
       กรมการค้าต่างประเทศได้คํานวณส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดของผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกของ
สาธารณรัฐตุรกี 2 รายจากข้อมูลผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกรายน้ัน ๆ ที่เข้าร่วมกระบวนการไต่สวนโดยให้ความร่วมมือใน
การตอบแบบสอบถาม และสําหรับผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกรายอ่ืนที่ไม่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจะ
พิจารณาโดยใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงเท่าที่มีอยู่ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการ
อุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542  โดยใช้ข้อมูลของผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกของสาธารณรัฐตุรกีที่เข้าร่วม
กระบวนการไต่สวน และเปรียบเทียบมูลค่าปกติในประเทศกับราคาส่งออกมายังประเทศไทย ณ ระดับการค้า
เดียวกัน คือ ราคา ณ หน้าโรงงาน ซึ่งผลการไต่สวนเบ้ืองต้นปรากฏส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 38.52 
ของราคา ซี ไอ เอฟ  
     10.14 การขยายกําลังการผลิตสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อน 
         10.14.1 อุตสาหกรรมภายใน เห็นว่า จากข้อมูลของกลุ่มประเทศสมาชิกองค์การเพ่ือความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา(Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) 
มีการแสดงให้เห็นว่า ประเทศที่ถูกพิจารณามีแผนที่จะขยายกําลังการผลิตให้เพ่ิมขึ้นอีกประมาณ 50 ล้านตัน       
ในปี พ.ศ. 2560 ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเกิดการผลิตส่วนเกิน โดยอาจเป็นปัจจัยที่จะก่อให้เกิดการทุ่มตลาดท่ีเพ่ิมขึ้น   
ในอนาคต 
        10.14.2 Turkish Steel Exporters’ Association เห็นว่า ประเด็นที่อุตสาหกรรมภายใน
กล่าวอ้างเก่ียวกับการขยายกําลังการผลิตของประเทศที่ถูกพิจารณาในปี พ.ศ. 2560 ตามรายงานองค์การเพ่ือความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา(Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) 
ไม่เป็นความจริง เน่ืองจากตามรายงานดังกล่าวพบว่ากําลังการผลิตของสาธารณรัฐตุรกีคงที่ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2557 
และไม่คาดว่าจะเพ่ิมขึ้นในอีก 2 ปีถึง 3 ปี ข้างหน้า อีกทั้งความต้องการใช้สินค้าเหล็กแผ่นในสาธารณรัฐตุรกีเพ่ิมขึ้น
อย่างมากและไม่มีการผลิตสินค้าดังกล่าวอย่างเพียงพอ ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกสาธารณรัฐตุรกีจึงมุ่งเน้นที่จะตอบสนอง
ความต้องการใช้ในสาธารณรัฐตุรกีมากกว่าส่งออกสินค้ามายังประเทศไทย จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีการทะลักของสินค้า
จากสาธารณรัฐตุรกีมายังตลาดประเทศไทย 

  ข้อช้ีแจงต่อประเด็นข้อคิดเห็น 
       จากรายงานขององค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา(Organisation for 
Economic Co-operation and Development: OECD)  พบว่า มีการคาดการณ์ปี พ.ศ. 2559 ถึงปี พ.ศ. 2561 
ว่าสาธารณรัฐตุรกีจะมีกําลังการผลิตคงที่จากท่ีได้มีการขยายกําลังการผลิตมาแล้วในอดีตและช่วงระยะเวลาการไต่สวน 
ขณะที่สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน จะมีกําลังการผลิตเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตามสําหรับการคาดการณ์ระยะยาว 
พบว่า สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน  และสาธารณรัฐตุรกี มีแผนขยายกําลังการผลิตที่เพ่ิมขึ้น
อย่างมาก และเมื่อพิจารณาปริมาณการส่งออกในภาพรวมสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนของสาธารณรัฐตุรกีพบว่า มีการ
ส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญจาก 802,908 ตันในปี พ.ศ. 2555 เป็น  1,548,142 ตันในปี พ.ศ. 2558 หรือ
คิดเป็นการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 92.81  ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับปริมาณการนําเข้าสินค้าที่ถูกพิจารณาจาก
สาธารณรัฐตุรกีของประเทศไทย นอกจากน้ีพบว่าประเทศไทยถือเป็นตลาดส่งออกหลักของสาธารณรัฐตุรกี โดยติดสิบ
อันดับแรกของการส่งออกของสาธารณรัฐตุรกีต้ังแต่ปี 2556 จึงเห็นได้ว่าสาธารณรัฐตุรกียังคงมีความต้องการท่ีจะ
ส่งออกสินค้ามายังประเทศไทยอย่างต่อเน่ือง 
     10.15 การใช้มาตรการเยียวยาทางการค้ากับสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อน 
         10.15.1 ผู้แทนรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี เห็นว่าไทยมีการใช้มาตรการเยียวยาทางการค้า    
หลายมาตรการกับสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อน จึงขอให้กรมการค้าต่างประเทศอธิบายการปกป้องตลาดสินค้าเหล็กแผ่น    
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รีดร้อนที่มากเกินไปโดยอ้างว่าเพ่ือการค้าที่เป็นธรรม ซึ่งส่งผลกระทบด้านลบต่ออุตสาหกรรมต่อเน่ืองที่มีความต้องการ
ใช้สินค้าดังกล่าว 
         10.15.2 อุตสาหกรรมภายใน เห็นด้วยกับการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดช่ัวคราว 
เน่ืองจากมีการนําเข้าสินค้าที่ถูกพิจารณาจาก 3 ประเทศเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งมีหลักฐานที่แสดงว่าสินค้าที่
นําเข้าจาก 3 ประเทศมีการทุ่มตลาดและสร้างความเสียหายให้กับอุตสาหกรรมภายใน ทั้งน้ีที่ผ่านมาประเทศท่ีถูก
พิจารณาต่างก็ถูกประเทศอ่ืน ๆ บังคับใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดกับสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนด้วยเช่นกัน โดยขอ
ยืนยันว่าการบังคับใช้มาตรการทางการค้าเป็นสิ่งที่จําเป็น และมีการบังคับใช้มาตรการดังกล่าวทั่วโลกตาม WTO 
Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994  ซึ่งแม้แต่ญี่ ปุ่นก็มีแนวโน้มที่จะย่ืนขอบังคับใช้
มาตรการทางการค้าด้วย และขอให้กรมการค้าต่างประเทศ สนับสนุน และผลักดันให้มีการบังคับใช้มาตรการทางการค้า
สําหรับกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับความเดือดร้อนจากสินค้าที่มีการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรมด้วย ทั้งน้ี เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาอย่างย่ังยืนต่อไปในอนาคต 
         ในส่วนของข้อมูลในรายงานโครงการศึกษาผลกระทบการใช้มาตรการตอบโต้การ
ทุ่มตลาดและมาตรการปกป้องจากการนําเข้าสินค้าที่เพ่ิมขึ้นจากงานสัมมนา “ผลกระทบจากการประกาศใช้มาตรการ 
AD/CVD/SG กับเหล็กแผ่นรีดร้อนและเหล็กรูปพรรณรีดร้อนต่ออุตสาหกรรมผู้ใช้เหล็กภายในประเทศไทย” ที่อ้างว่า
การใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดส่งผลให้อุตสาหกรรมต่อเน่ืองที่ใช้เหล็กเป็นส่วนประกอบมีต้นทุนสูงขึ้นและมีขีด
ความสามารถในการแข่งขันตํ่าลงน้ัน พบว่าเป็นรายงานท่ีจัดทําขึ้น โดยใช้ข้อมูลจากผู้นําเข้าหรือผู้ใช้เป็นส่วนใหญ่ ซึ่ง
แตกต่างจากในทางปฏิบัติปกติที่มีผลการวิเคราะห์จากหน่วยงานภาครัฐที่จะทําให้ผลการศึกษามีความน่าเช่ือถือ และ
เป็นรายงานที่มองภาพรวมของอุตสาหกรรมเหล็กและสภาวะเศรษฐกิจของประเทศอย่างแท้จริง 

 ข้อช้ีแจงต่อประเด็นข้อคิดเห็น 
       มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดเป็นมาตรการท่ีนํามาใช้สําหรับตอบโต้การค้าที่ไม่เป็นธรรม 
ภายใต้หลักการของ WTO Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994  โดยวัตถุประสงค์ของ
การใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด คือ เยียวยาความเสียหายของอุตสาหกรรมภายในจากการค้าที่ไม่เป็นธรรมเพื่อ
นําไปสู่ภาวะตลาดที่มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ซึ่งสามารถใช้ได้ตราบเท่าที่ยังเกิดภาวะการค้าที่ไม่เป็นธรรมอยู่ 

   ข้อ 11 การแจ้งข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นพื้นฐานในการไต่สวนชั้นที่สุด 
     กรมการค้าต่างประเทศได้จัดส่งข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นพ้ืนฐานในการพิจารณาวินิจฉัยผลการ
ไต่สวนช้ันที่สุดให้กับผู้มีส่วนได้เสีย เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 และได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้มีส่วนได้เสียต่อร่างผลการไต่สวนช้ันที่สุดตามที่มีผู้มีส่วนได้เสียร้องขอเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560   ซึ่ง
สรุปประเด็นข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและข้อช้ีแจงของคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน ดังน้ี 
     11.1 กรมการค้าต่างประเทศไม่ได้แสดงข้อมูลการไต่สวนอย่างเพียงพอ 
    11.1.1 ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน เห็นว่า ในรายละเอียดข้อเท็จจริง
ที่ใช้เป็นพ้ืนฐานในการกําหนดมาตรการช่ัวคราวฯ กรมการค้าต่างประเทศไม่ได้แสดงว่ามีหลักฐานที่แสดงถึงผลของ
ความเสียหายหรือไม่ ดังน้ันประกาศกรมการค้าต่างประเทศเกี่ยวกับการกําหนดมาตรการชั่วคราวจึงเป็นการขัดต่อ 
Article 7.1 แห่ง WTO Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994  และมาตรา 41 แห่ง
พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 รวมทั้งกรมการค้า
ต่างประเทศไม่ได้แสดงข้อมูลตัวเลขและวิธีการคํานวณมูลค่าปกติและราคาส่งออกที่ใช้เป็นพ้ืนฐานในการพิจารณา
วินิจฉัยผลการไต่สวนการทุ่มตลาดช้ันที่สุดฯ อีกด้วย ซึ่งเป็นการขัดต่อ Article 6.9 แห่ง WTO Agreement on 
Implementation of Article VI of GATT 1994  แ ล ะ  WTO Panel Report, China-Anti-Dumping and 
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Countervailing Duties on Certain Automobiles from the United State, WT/DS440/R, adopted 23 
May 2014, page 32 
   ข้อช้ีแจงต่อประเด็นข้อคิดเห็น 
   ในการกําหนดมาตรการชั่วคราว กรมการค้าต่างประเทศได้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
ในมาตรา 41 แห่ง พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 
ประกอบกับ Article 7.1 แห่ง WTO Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994  ทุกประการ 
โดยคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนได้มีคําวินิจฉัยในผลการไต่สวนเบ้ืองต้นว่า สินค้าที่ถูก
พิจารณาที่นําเข้าจากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และสาธารณรัฐตุรกี มีการทุ่มตลาดใน
อัตราร้อยละ 7.09 ถึงร้อยละ 38.52 และอุตสาหกรรมภายในได้รับความเสียหายจากการทุ่มตลาดสินค้าที่ถูก
พิจารณาดังกล่าว จึงมีความจําเป็นต้องป้องกันความเสียหายแก่อุตสาหกรรมภายในโดยการกําหนดมาตรการ
ช่ัวคราว โดยกรมการค้าต่างประเทศได้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณากําหนดมาตรการชั่วคราวไว้อย่าง
ชัดเจนและครบถ้วนแล้วในเอกสารข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นพ้ืนฐานในการพิจารณาวินิจฉัยผลการไต่สวน
เบ้ืองต้นการทุ่มตลาดดังกล่าว รวมถึงประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและ     
ข้อกฎหมายอันเป็นสาระสําคัญที่ใช้เป็นพ้ืนฐานในการพิจารณาผลการไต่สวนเบ้ืองต้นการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่น
รีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกําเนิดจากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน 
และสาธารณรัฐตุรกี พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี กรมการค้าต่างประเทศได้จัดส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นให้กับผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกรายแล้ว รวมถึงผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐตุรกีด้วย 
      สําหรับวิธีการคํานวณมูลค่าปกติและราคาส่งออกที่กรมการค้าต่างประเทศใช้ในการ
พิจารณาส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดนั้น ได้อธิบายรายละเอียดพร้อมแสดงข้อมูลที่เก่ียวข้องไว้ในเอกสารข้อมูลและ
ข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นพ้ืนฐานในการพิจารณาวินิจฉัยผลการไต่สวนการทุ่มตลาดเบื้องต้นฯ (ฉบับปกปิด) รวมถึงข้อมูล
และข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นพ้ืนฐานกําหนดอัตราส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดในการพิจารณาวินิจฉัยการไต่สวนการทุ่มตลาด
ช้ันที่สุดฯ (ฉบับปกปิด) พร้อมทั้งได้จัดส่งให้กับผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกที่เข้าร่วมกระบวนการไต่สวนเป็นการเฉพาะรายแล้ว 
ทั้งน้ี ข้อมูลในเอกสารท้ังสองฉบับดังกล่าวได้มีการแสดงข้อมูลตัวเลขและรายละเอียดอย่างเพียงพอที่ผู้เป็นเจ้าของ
ข้อมูลจะสามารถทําการตรวจสอบการดําเนินการของกรมการค้าต่างประเทศได้ตามที่กําหนดใน Article 6.9 แห่ง 
WTO Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994  
     11.2 การนําเข้าสินค้าที่ถูกพิจารณาไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายใน 
     11.2.1 Turkish Steel Exporters’ Association ช้ีแจงว่า ประเทศไทยไม่มีการนําเข้า
สินค้าจากสาธารณรัฐตุรกีเพ่ิมขึ้นในช่วงระยะเวลาการไต่สวน และความเสียหายของอุตสาหกรรมภายในเกิดจากปัจจัยอ่ืน
ไม่ใช่การนําเข้าสินค้าจากสาธารณรัฐตุรกี โดยกรมการค้าต่างประเทศได้เลือกปริมาณการนําเข้าในปี พ.ศ. 2555      
เป็นข้อมูลปีฐานเพ่ือที่จะแสดงให้เห็นว่ามีการนําเข้าเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งไม่มีความสมเหตุสมผล แทนที่จะเลือกพิจารณาข้อมูล
แนวโน้มการนําเข้าในภาพรวมระหว่างช่วงปี พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2559 รวมทั้ง ไม่ได้พิจารณาปัจจัยอ่ืนที่ก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่อุตสาหกรรมภายในประกอบด้วย เช่น การแข่งขันระหว่างผู้ผลิตในประเทศ ความต้องการใช้        
ที่ลดลง ปัญหาภายในของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) และเหตุการณ์ทางการเมืองในประเทศ เป็นต้น  
     ข้อช้ีแจงต่อประเด็นข้อคิดเห็น 
      เมื่อเริ่มกระบวนการไต่สวนในเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 กรมการค้าต่างประเทศได้กําหนด
ช่วงระยะเวลาการพิจารณาความเสียหายไว้ คือ ปี พ.ศ. 2555 ปี พ.ศ. 2556 ปี พ.ศ. 2557 และปี  พ.ศ. 2558 
ดังน้ัน เมื่อพิจารณาจากข้อมูลสถิติการนําเข้าสินค้าที่ถูกพิจารณาจากสาธารณรัฐตุรกีในช่วงระยะเวลาการพิจารณา
ความเสียหายพบว่ามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก 1,024 ตัน ในปี พ.ศ. 2555 เป็น 47,554 ตัน ในปี พ.ศ. 2558 หรือ



- 23 - 
 

คิดเป็นการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4,543.95 และจากผลการไต่สวนช้ันที่สุดพบว่า สินค้าจากสาธารณรัฐตุรกีมีการทุ่มตลาดใน
อัตราร้อยละ 6.88 ถึง ร้อยละ 38.23 โดยการทุ่มตลาดดังกล่าวได้ก่อให้เกิดความเสียหายกับอุตสาหกรรมภายใน  
     การพิจารณาข้อมูลผลกระทบของการทุ่มตลาดที่มีต่ออุตสาหกรรมภายในเพ่ือประกอบการ
ไต่สวนของกรมการค้าต่างประเทศเป็นการใช้ข้อมูลที่ได้รับตามคําตอบแบบสอบถามของอุตสาหกรรมภายในทุกราย 
ซึ่งข้อมูลกําไรหรือขาดทุนของอุตสาหกรรมภายในเป็นข้อมูลเฉพาะการขายสินค้าชนิดเดียวกันในประเทศเท่าน้ัน 
นอกจากน้ี กรมการค้าต่างประเทศได้มีการพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับสถานะผลประกอบการของ
อุตสาหกรรมภายในประกอบด้วย สําหรับกรณีผลการดําเนินงานของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) เป็น
ข้อมูลของผู้ผลิตในประเทศเพียง 1 รายเท่าน้ัน โดยการพิจารณาสถานะผลประกอบการของอุตสาหกรรมภายในยัง
ประกอบไปด้วยข้อมูลของผู้ผลิตในประเทศอีก 3 รายรวมกัน ซึ่งจากการพิจารณาข้อมูลรวมของอุตสาหกรรมภายใน
ทั้งหมดพบว่า อุตสาหกรรมภายในได้รับความเสียหายจากการทุ่มตลาดสินค้านําเข้าจากประเทศที่ถูกพิจารณา       
ซึ่งรวมถึงสาธารณรัฐตุรกีด้วย เช่น ส่วนแบ่งตลาดของอุตสาหกรรมภายในลดลง ในขณะที่ส่วนแบ่งตลาดจากสินค้า
ทุ่มตลาดที่นําเข้าจาก 3 ประเทศเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง  
      นอกจากน้ี กรมการค้าต่างประเทศได้มีการพิจารณาปัจจัยอ่ืน ๆ ตามท่ีกําหนดในมาตรา 21 
แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 ที่อาจเป็น
สาเหตุให้เกิดความเสียหายต่อผู้ย่ืนคําขอนอกจากสินค้าทุ่มตลาด ได้แก่ ปริมาณการนําเข้าสินค้าชนิดเดียวกัน      
จากประเทศอ่ืน ๆ ราคานําเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนจากประเทศอ่ืน ๆ ปริมาณ   
ความต้องการใช้สินค้าภายในประเทศ ประสิทธิภาพการส่งออก การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริโภค การผูกขาด
ตัดตอนทางการค้า การลงทุนและการเปลี่ยนแปลงการผลิต การเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบ และการแข่งขันของ
ผู้ผลิตทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจากการพิจารณาข้อมูลที่เก่ียวข้องแล้วพบว่า ปัจจัยดังกล่าวข้างต้นไม่ใช่สาเหตุของ
ความเสียหายของอุตสาหกรรมภายใน 
    11.3 การคํานวณมูลค่าปกติ 
    11.3.1 ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน เห็นว่า กรมการค้าต่างประเทศ 
ควรคํานวณมูลค่าปกติโดยการเปรียบเทียบอย่างเป็นธรรมเพ่ือให้เป็นไปตามหลักการของ Article 2.4 แห่ง WTO 
Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994  
     ข้อช้ีแจงต่อประเด็นข้อคิดเห็น 
    กรมการค้าต่างประเทศได้คํานวณมูลค่าปกติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 และอนุบัญญัติที่เก่ียวข้องทุกประการ รวมท้ัง
สอดคล้องกับหลักการตาม Article 2 แห่ง WTO Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994    
     11.3.2 กระทรวงเศรษฐกิจสาธารณรัฐตุรกี และผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐตุรกี      
เห็นว่า กรณีที่กรมการค้าต่างประเทศพิจารณาว่าสินค้าที่ส่งออกมาประเทศไทยและที่ขายในประเทศเป็นสินค้าที่มี
เกรดแตกต่างกันจึงมีการคํานวณมูลค่าปกติขึ้นใหม่น้ัน ไม่มีเหตุผลเพียงพอท่ีจะตัดสินว่าสินค้าดังกล่าวไม่ใช่สินค้าที่มี      
ความคล้ายคลึ งกัน  ตาม  Article 4 แห่ง WTO Agreement on Implementation of Article VI of GATT 
1994  ดังนั้นการพิจารณาดังกล่าวของกรมการค้าต่างประเทศจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย พร้อมทั้งขอให้กรมการค้า
ต่างประเทศอธิบายเหตุผลว่า เหตุใดความแตกต่างของเกรดสินค้าที่ถูกพิจารณาจึงทําให้ไม่สามารถใช้ข้อมูลมูลค่า
ปกติและราคาส่งออกตามแบบสอบถามในการเปรียบเทียบราคาอย่างเป็นธรรมได้ และขอให้กรมการค้าต่างประเทศ
ทบทวนใหม่อีกคร้ัง  
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     ข้อช้ีแจงต่อประเด็นข้อคิดเห็น 
    กรมการค้าต่างประเทศได้พิจารณาใช้ข้อมูลตามคําตอบแบบสอบถามของบริษัทซึ่งพบว่า
สินค้าที่บริษัทขายในสาธารณรัฐตุรกีและส่งออกมาไทยเป็นสินค้าชนิดเดียวกันตามคํานิยามในมาตรา 4 แห่ง 
พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 และArticle 2.6 
แห่ง WTO Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994  อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลตาม
คําตอบแบบสอบถามของบริษัท พบว่า สินค้าเกรดท่ีบริษัทส่งออกมาขายในไทยไม่มีขายในสาธารณรัฐตุรกี ดังน้ัน
เพ่ือให้เกิดการเปรียบเทียบราคาที่เหมาะสม กรมการค้าต่างประเทศจึงคํานวณมูลค่าปกติขึ้นใหม่โดยใช้ข้อมูลตามคําตอบ
แบบสอบถามของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในหมวด 2 แห่ง พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาด
และการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 และสอดคล้องกับ Article 2 แห่ง WTO Agreement on 
Implementation of Article VI of GATT 1994   
   11.4 การคํานวณกําไร 
      11.4.1 ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน เห็นว่า กรมการค้าต่างประเทศ
ควรนํารายการที่บริษัทร้องขอใช้ในการคํานวณกําไรด้วย 
      ข้อช้ีแจงต่อประเด็นข้อคิดเห็น 
    ในการคํานวณกําไรสําหรับผลการไต่สวนเบ้ืองต้น กรมการค้าต่างประเทศใช้ข้อมูลจากคําตอบ
แบบสอบถามของบริษัท ซึ่งจากการจัดรับฟังความคิดเห็นต่อผลการไต่สวนเบ้ืองต้นการทุ่มตลาดดังกล่าว เมื่อวันที่ 9 
มกราคม พ.ศ. 2560 บริษัทได้จัดส่งข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการคํานวณกําไร กรมการค้าต่างประเทศ จึงได้พิจารณา
ข้อมูลดังกล่าวเพ่ิมเติมเพ่ือใช้ในการคํานวณกําไรสําหรับผลการไต่สวนช้ันที่สุด  
     11.4.2 กระทรวงเศรษฐกิจสาธารณรัฐตุรกี ขอให้กรมการค้าต่างประเทศแสดงตัวเลขที่ใช้ใน
การคํานวณกําไรซึ่งได้จากคําตอบแบบสอบถามของแต่ละบริษัทพร้อมอธิบายว่าเหตุใดกําไรที่กรมการค้าต่างประเทศ
คํานวณได้จึงสูงมาก พร้อมทั้งแสดงวิธีการคํานวณประกอบให้แก่บริษัทผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกแต่ละรายทราบด้วย ตาม
หลักการที่กําหนดใน Article 6 แห่ง WTO Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994   
     11.4.3 ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐตุรกี เห็นว่า กรมการค้าต่างประเทศไม่มีมาตรฐาน
ในการจัดการข้อมูลรายละเอียดข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นพ้ืนฐานในการพิจารณาวินิจฉัยผลการไต่สวนการทุ่มตลาด
ช้ันที่สุดฯ นอกจากน้ีการที่กรมการค้าต่างประเทศไม่เปิดเผยข้อมูลการคํานวณกําไรอย่างเพียงพอ เพราะเกรงว่าบริษัท
จะพบความผิดพลาดในการคํานวณ 
     ข้อช้ีแจงต่อประเด็นข้อคิดเห็น 
      กรมการค้าต่างประเทศได้แสดงข้อมูลรายละเอียดพร้อมคําอธิบายวิธีการคํานวณกําไร 
มูลค่าปกติ และราคาส่งออกที่กรมการค้าต่างประเทศใช้ในการพิจารณาส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดไว้ ในเอกสารข้อมูล
และข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นพ้ืนฐานในการพิจารณาวินิจฉัยผลการไต่สวนการทุ่มตลาดเบ้ืองต้น (ฉบับปกปิด) ซึ่งจัดทํา
ภายใต้ข้อกําหนดในประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 
รวมถึงข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นพ้ืนฐานกําหนดอัตราส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดในการพิจารณาวินิจฉัยการไต่สวน
การทุ่มตลาดช้ันที่สุดฯ (ฉบับปกปิด) ตามท่ีกําหนดในมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและ
การอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 ซึ่งสอดคล้องกับ Article 6.9 แห่ง WTO Agreement on 
Implementation of Article VI of GATT 1994  พร้อมทั้งได้จัดส่งให้กับบริษัทเป็นการเฉพาะรายแล้ว ทั้งน้ี 
ข้อมูลในเอกสารท้ังสองฉบับดังกล่าวได้มีการแสดงข้อมูลตัวเลขและรายละเอียดอย่างเพียงพอที่บริษัทผู้เป็นเจ้าของ
ข้อมลูจะสามารถทําการตรวจสอบการดําเนินการของกรมการค้าต่างประเทศได้ 
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    11.5 การคํานวณต้นทุน 
    11.5.1 ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน เห็นว่า กรมการค้าต่างประเทศ
ควรคํานวณต้นทุนใหม่ให้ถูกต้องโดยใช้วิธีการปันส่วนที่เหมาะสม 
   ข้อช้ีแจงต่อประเด็นข้อคิดเห็น 
    กรมการค้าต่างประเทศได้ตรวจสอบข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการปันส่วนต้นทุนบางรายการของ
บริษัทแล้วพบว่า มีความไม่สอดคล้องของข้อมูลในคําตอบตามแบบสอบถาม ดังน้ัน กรมการค้าต่างประเทศจึง
พิจารณาไม่ใช้วิธีการปันส่วนต้นทุนบางรายการของบริษัทที่ไม่สอดคล้องกัน โดยกรมการค้าต่างประเทศได้เลือกใช้
วิธีการปันส่วนต้นทุนให้เป็นวิธีการเดียวกันกับวิธีการปันส่วนรายการอ่ืนซึ่งมีความเหมาะสมและถูกต้อง 
   11.5.2 ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐตุรกี เห็นว่า กรณีที่กรมการค้าต่างประเทศปฏิเสธ
ข้อโต้แย้งของบริษัทเก่ียวกับประเด็นระยะเวลาของการใช้ข้อมูลต้นทุนเฉลี่ย โดยกรมการค้าต่างประเทศได้อ้าง
หลักการ WTO Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994  (Footnote 4) ซึ่งกําหนดว่า 
กรณีปกติทั่วไประยะเวลาของการพิจารณาข้อมูลเก่ียวกับต้นทุน คือ 1 ปี แต่ต้องไม่น้อยกว่า 6 เดือน น้ัน บริษัท
โต้ แ ย้ ง ว่ า  ไม่ มี ข้ อ กํ าหนด ใด ใน  WTO Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994         
ห้ามไม่ให้ใช้ช่วงระยะเวลาการพิจารณาข้อมูลต้นทุนที่สั้นกว่า 6 เดือน ในทางกลับกัน Article 2.4 ได้ระบุว่า          
การเปรียบเทียบราคาพึงกระทําในระดับการค้าเดียวกัน ซึ่งปกติจะเปรียบเทียบราคา ณ หน้าโรงงาน และช่วง
ระยะเวลาการขายท่ีใกล้เคียงกันเท่าที่จะเป็นไปได้ ทั้งน้ีบริษัทได้เคยช้ีแจงไปอย่างชัดเจนแล้วว่าต้นทุนการผลิต       
มีความแตกต่างกันเป็นอย่างมากในช่วงระยะเวลาของข้อมูลที่กรมการค้าต่างประเทศเลือกใช้ ซึ่งทําให้เกิดการบิดเบือน
ข้อมูลส่วนเหล่ือมการทุ่มตลาด ดังน้ันบริษัทจึงขอยํ้าอีกครั้งว่า กรมการค้าต่างประเทศมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม Article 2.4 
แห่ง WTO Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994  โดยเปรียบเทียบมูลค่าปกติและ
ราคาส่งออกอย่างเป็นธรรม ซึ่งในความเป็นจริงการเปรียบเทียบราคากับข้อมูลต้นทุนโดยใช้ช่วงระยะเวลาของข้อมูล
ที่สั้นกว่าน้ัน เป็นวิธีการปกติของประเทศอ่ืนใด ซึ่งรวมถึงสหรัฐอเมริกาด้วย ดังน้ัน กรมการค้าต่างประเทศจึงควร
พิจารณาประเด็นดังกล่าวน้ีอีกครั้ง  
   ข้อช้ีแจงต่อประเด็นข้อคิดเห็น 
    ในกระบวนการไต่สวน ได้มีการกําหนดระยะเวลาของข้อมูลที่ใช้ในการไต่สวนการทุ่มตลาด 
ไว้อย่างชัดเจนแล้ว คือ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันมากที่สุด ประกอบกับหลักการแห่ง WTO Agreement on Implementation of Article VI of GATT 
1994  (Footnote 4) ได้วางหลักไว้ว่า กรณีปกติทั่วไประยะเวลาของการพิจารณาข้อมูลเก่ียวกับต้นทุน คือ 1 ปี 
แต่ต้องไม่น้อยกว่า 6 เดือน ดังน้ัน กรมการค้าต่างประเทศจึงคํานวณมูลค่าปกติจากข้อมูลตามช่วงระยะเวลาการไต่สวน
ที่ได้กําหนดไว้อย่างชัดเจนแล้ว ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาเดียวกันกับข้อมูลของราคาส่งออกด้วย ทั้งน้ี การเลือกใช้
ระยะเวลาการพิจารณาข้อมูลต้นทุนที่สั้นกว่าตามที่บริษัทร้องขอน้ัน เป็นการเลือกใช้ข้อมูลที่จะทําให้ข้อมูลที่ได้ไม่
สะท้อนความจริงของราคาต้นทุนเฉลี่ยทั้งปีซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาการพิจารณาการทุ่มตลาด และส่งผลให้การ
เปรียบเทียบมูลค่าปกติกับราคาส่งออกเกิดการบิดเบือนด้วย 
    11.5.3 ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐตุรกี เห็นว่า เป็นครั้งแรกที่กรมการค้า
ต่างประเทศระบุถึงความไม่สอดคล้องของข้อมูลต้นทุนของบริษัท โดยบริษัทขอยืนยันว่า ข้อมูลต้นทุนที่รายงานตาม
คําตอบแบบสอบถามมีความถูกต้องสอดคล้องกับระบบบัญชี ดังน้ัน กรมการค้าต่างประเทศจึงไม่มีเหตุผลในการ
ปฏิเสธข้อมูลดังกล่าวและควรพิจารณาข้อมูลใหม่อีกคร้ัง  
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    ข้อช้ีแจงต่อประเด็นข้อคิดเห็น 
   จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับต้นทุนการผลิตตามคําตอบแบบสอบถามพบว่า 

ข้อมูลของกลุ่มบริษัทในส่วนที่ เก่ียวข้องกับต้นทุนการผลิตไม่สอดคล้องกันกับข้อมูลในส่วนอ่ืนของคําตอบ
แบบสอบถาม โดยกรมการค้าต่างประเทศได้เคยแจ้งให้บริษัทแก้ไขข้อมูลและขอให้แสดงกระดาษทําการกระทบยอด
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้ว ซึ่งต่อมาพบว่า ต้นทุนการผลิตตามคําตอบแบบสอบถามและเอกสาร
เพ่ิมเติมมีความสอดคล้องกันในมูลค่าต้นทุนการผลิตรวม แต่ไม่มีความสอดคล้องกันในรายข้อมูล ประกอบกับ
กระดาษทําการแสดงการกระทบยอดกับงบการเงินไม่สามารถอ้างอิงถึงต้นทุนการผลิตได้ ดังน้ัน กรมการค้า
ต่างประเทศจึงพิจารณาใช้ข้อมูลที่เก่ียวขอ้งกับต้นทุนการผลิตดังที่ปรากฏในงบการเงิน 
   11.6 การคํานวณราคาส่งออก 
    11.6.1 ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ขอให้กรมการค้าต่างประเทศ
คํานวณราคาส่งออกใหม่โดยใช้การเปรียบเทียบข้อมูลอย่างเป็นธรรม ตามหลักการที่กําหนดใน Article 2.4 แห่ง WTO 
Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994  
   ข้อช้ีแจงต่อประเด็นข้อคิดเห็น  
    กรมการค้าต่างประเทศคํานวณราคาส่งออกตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 และอนุบัญญัติที่เก่ียวข้องทุกประการ รวมท้ัง
สอดคล้องกับหลักการตาม Article 2.4 แห่ง WTO Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994    
     11.6.2 ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐตุรกี เห็นว่า กรมการค้าต่างประเทศไม่ได้มีการ
ช้ีแจงต่อข้อคิดเห็นของบริษัทในประเด็น Duty drawback และการกระทําของกรมการค้าต่างประเทศขัดกับ
หลักการของ GATT ที่กําหนดว่า ไม่ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนกับสินค้านําเข้าที่ได้รับ
การยกเว้นหรือการคืนอากรหรือภาษี สําหรับเพ่ือการบริโภคในประเทศหรือส่งออก พร้อมทั้งขอให้กรมการค้า
ต่างประเทศเปลี่ยนคําตัดสินใหม่ หรือต้องอธิบายให้ชัดเจนว่าเหตุใด Duty drawback regime ของสาธารณรัฐตุรกีซึ่ง
เป็นที่ยอมรับโดยสากล กรมการค้าต่างประเทศจึงไม่พิจารณาใช้ในการคํานวณส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด  
     ข้อช้ีแจงต่อประเด็นข้อคิดเห็น 
      กรมการค้าต่างประเทศได้มีการช้ีแจงประเด็น Duty drawback ไว้ในเอกสารข้อมูลและ
ข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นพื้นฐานกําหนดอัตราส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดในการพิจารณาวินิจฉัยการไต่สวนการทุ่มตลาด
ช้ันที่สุดฯ (ฉบับปกปิด) ซึ่งได้จัดส่งเป็นการเฉพาะรายให้กับบริษัทแล้ว โดยกรมการค้าต่างประเทศได้พิจารณาข้อมูล
จากหลักฐานของบริษัทในการคํานวณราคาส่งออก ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในมาตรา 14 และมาตรา 18 แห่ง 
พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 ซึ่งสอดคล้องกับ 
Article 2.4 แห่ง WTO Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994  รวมทั้งไม่ได้ขัดกับ
หลักการของ GATT ตามท่ีบริษัทกล่าวอ้างแต่อย่างใด 
    11.6.3 ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐตุรกี เห็นว่า กรมการค้าต่างประเทศไม่ได้มีการ
แสดงข้อคิดเห็นของบริษัทในกรณีที่มีการหักกําไรสําหรับการขายระหว่างบริษัทที่มีความเก่ียวข้องกันไว้ใน
รายละเอียดเก่ียวกับผลการไต่สวนเบ้ืองต้น รวมทั้งกรมการค้าต่างประเทศยังคงยืนยันข้อช้ีแจงเดิมซึ่งไม่ชอบด้วย
กฎหมาย โดยการหักกําไรดังกล่าวไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ดังน้ัน การกระทําอันไม่เป็นธรรมดังกล่าวน้ี จึงเป็นเหตุให้
กรมการค้าต่างประเทศสามารถหาส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดจากสินค้าส่งออกของบริษัทได้  
    ข้อช้ีแจงต่อประเด็นข้อคิดเห็น 
     ตามท่ีบริษัทอ้างว่าได้มีการโต้แย้งกรณีการหักกําไรสําหรับการขายระหว่างบริษัทที่มีความ
เก่ียวข้องกันในผลการไต่สวนเบ้ืองต้นน้ัน กรมการค้าต่างประเทศขอช้ีแจงว่า การแสดงความเห็นดังกล่าวของบริษัท 
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เป็นการแสดงความเห็นต่อผลการไต่สวนเบ้ืองต้นตามเอกสารรายละเอียดข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นฐานในการกําหนด
มาตรการชั่วคราวฯ ซึ่งกรมการค้าต่างประเทศได้จัดส่งให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกราย ดังน้ันข้อโต้แย้งของบริษัทใน
ประเด็นดังกล่าวจึงไม่มีปรากฏอยู่ในรายละเอียดข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นฐานในการกําหนดมาตรการชั่วคราว แต่มี
ปรากฏอยู่ในเอกสารข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นพ้ืนฐานกําหนดอัตราส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดในการพิจารณา
วินิจฉัยการไต่สวนการทุ่มตลาดช้ันที่สุด ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากรมการค้าต่างประเทศมีการพิจารณาข้อคิดเห็นหรือข้อโต้แย้ง
ของผู้มีส่วนได้เสียทุกรายอย่างละเอียดรอบคอบ 
     โดยจากการพิจารณาข้อมูลตามคําตอบแบบสอบถามของบริษัทแล้วพบว่า การที่บริษัทมี
การขายส่งออกมาประเทศไทยโดยผ่านผู้ซื้อที่มีความเกี่ยวข้องกันไปยังผู้ซื้ออิสระทอดแรกโดยไม่มีกําไรจากการซื้อ
ขายระหว่างกันน้ัน ไม่น่าเช่ือถือเพราะไม่ใช่ลักษณะทางการค้าปกติ กรมการค้าต่างประเทศจึงคํานวณราคาส่งออกโดย
วิธีเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก และทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน 
    11.7  การคํานวณส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดของผู้ผลิตสาธารณรัฐตุรกีและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน  
    11.7.1 กระทรวงเศรษฐกิจสาธารณรัฐตุรกี ขอให้กรมการค้าต่างประเทศช้ีแจงว่าได้ใช้ข้อมูล
ของผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐตุรกีที่ตอบแบบสอบถามรายใดในการคํานวณส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดรายอ่ืน 
พร้อมทั้งอธิบายว่าเหตุใดอัตราส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดรายอ่ืนจึงสูงกว่าผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐตุรกีที่
ตอบแบบสอบถาม ซึ่งตามหลักการของ Article 9 แห่ง WTO Agreement on Implementation of Article VI of 
GATT 1994  ประกอบกับหลักกฎหมายแห่ง WTO สาธารณรัฐตุรกีเช่ือว่าอัตราส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดรายอ่ืนไม่ควร
สูงกว่าอัตราส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดของผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐตุรกีที่ตอบแบบสอบถาม และขอให้
กรมการค้าต่างประเทศแสดงว่าได้อัตราดังกล่าวมาอย่างไร 
    ข้อช้ีแจงต่อประเด็นข้อคิดเห็น 
     กรมการค้าต่างประเทศได้พิจารณาอัตราส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดสําหรับผู้ผลิตหรือผู้ส่งออก
จากสาธารณรัฐตุรกีรายท่ีไม่ให้ความร่วมมือในกระบวนการไต่สวนตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในมาตรา 27 แห่ง
พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 ประกอบกับ Article 
6.8 แห่ง WTO Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994  ซึ่งจะใช้ข้อมูลข้อเท็จจริง
เท่าที่มีอยู่ โดยอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดที่เรียกเก็บกับผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐตุรกีรายอ่ืนน้ันเป็น
อัตราที่เพียงพอเพื่อขจัดความเสียหายของอุตสาหกรรมภายในและไม่เกินส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด อีกทั้งเป็นอัตราที่
เหมาะสมกับผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากต่างประเทศโดยไม่เลือกปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในมาตรา 49 แห่ง
พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 ประกอบกับ Article 9 
แห่ง WTO Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994  ดังน้ัน ผู้ที่ได้ให้ความร่วมมือใน
กระบวนการไต่สวนโดยการตอบแบบสอบถามน้ัน กรมการค้าต่างประเทศจะพิจารณาใช้ข้อมูลของบริษัทรายน้ัน ใน
การคํานวณส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด โดยบริษัทรายน้ันจะมีอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดเฉพาะตน และสําหรับผู้ที่
ไม่ให้ความร่วมมือในกระบวนการไต่สวน กรมการค้าต่างประเทศจะพิจารณาจากข้อเท็จจริงเท่าที่มีอยู่ในการคํานวณส่วน
เหลื่อมการทุ่มตลาดและกําหนดอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสําหรับรายอ่ืน อย่างไรก็ตามข้อมูลของผู้ที่เข้าร่วม
กระบวนการไต่สวนน้ันย่อมได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการ
อุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 ดังน้ัน กรมการค้าต่างประเทศจึงไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ 
     11.7.2 Turkish Steel Exporters’ Association เห็นว่า บริษัทผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจาก
สาธารณรัฐตุรกี 2 ราย ได้เคยโต้แย้งทั้งทางวาจาและลายลักษณ์อักษรแล้วว่า การคํานวณส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดมี
ความคลาดเคลื่อน แต่จากข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นพ้ืนฐานในการพิจารณาวินิจฉัยผลการไต่สวนการทุ่มตลาด
ชั้นที ่สุดปรากฏว่า กรมการค้าต่างประเทศไม่ได้พิจารณาข้อชี้แจงของบริษัททั้งสองราย และไม่ได้แก้ไขการ
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คํานวณส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดให้ถูกต้อง การท่ีกรมการค้าต่างประเทศกําหนดอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดท่ีสูง
เกินความเป็นจริง เป็นการคํานวณส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดที่ผิดพลาด รวมถึงขาดหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า
อุตสาหกรรมภายในได้รับความเสียหายอันเน่ืองมาจากการนําเข้าสินค้าที่ถูกพิจารณาเพ่ิมสูงขึ้น จึงเป็นการขัดต่อ 
Article 6 แห่ง WTO Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994  จึงขอให้กรมการค้า
ต่างประเทศทบทวนผลการไต่สวนใหม่และยุติการไต่สวนโดยไม่มีการกําหนดมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด 
     ข้อช้ีแจงต่อประเด็นข้อคิดเห็น 
      กรมการค้าต่างประเทศได้พิจารณาข้อช้ีแจง ข้อคิดเห็น และข้อโต้แย้งของผู้มีส่วนได้เสียทุก
ฝ่ายอย่างละเอียดรอบคอบ ซึ่งรวมถึงข้อโต้แย้งของผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐตุรกีทั้งสองรายด้วย ทั้งน้ี 
กรมการค้าต่างประเทศได้ช้ีแจงรายละเอียดและวิธีการคํานวณข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการคํานวณส่วนเหลื่อม
การทุ่มตลาดไว้ในข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นพ้ืนฐานกําหนดอัตราส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดในการพิจารณาวินิจฉัย
การไต่สวนการทุ่มตลาดช้ันที่สุดฯ (ฉบับปกปิด) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้มีส่วนได้เสียที่ตอบแบบสอบถามแต่ละรายแล้ว 
นอกจากน้ี กรมการค้าต่างประเทศได้มีการคํานวณส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดใหม่อีกครั้งในผลการไต่สวนชั้นที่สุด
สําหรับผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐตุรกีทั้งสองราย โดยพิจารณาจากข้อมูลที่บริษัทได้ช้ีแจงเพ่ิมเติม และ
กรมการค้าต่างประเทศเห็นว่าเป็นข้อมูลที่ยอมรับได้ ดังจะเห็นได้จากอัตราส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดในผลการไต่สวน
ช้ันที่สุดที่มีความแตกต่างจากผลการไต่สวนเบ้ืองต้น ซึ่งการดําเนินกระบวนการไต่สวนการทุ่มตลาดของกรมการค้า
ต่างประเทศเป็นไปตามข้อกําหนดในพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจาก
ต่างประเทศ พ.ศ. 2542 และอนุบัญญัติที่เก่ียวข้อง รวมถึงสอดคล้องกับหลักการแห่ง WTO Agreement on 
Implementation of Article VI of GATT 1994  ทุกประการ 
     11.7.3 อุตสาหกรรมภายใน เห็นด้วยกับผลการไต่สวนช้ันที่สุดและการใช้มาตรการตอบโต้
การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนที่มีแหล่งกําเนิดจากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน  และ
สาธารณรัฐตุรกี อย่างไรก็ตาม อัตราอากรข้ันตํ่าของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และสาธารณรัฐตุรกี เป็นอัตราอากรที่
ตํ่ามาก คาดว่าไม่สามารถตอบโต้การค้าที่ไม่เป็นธรรมของท้ังสองประเทศได้ และเป็นช่องว่างให้เกิดการนําเข้า
เพ่ิมขึ้นได้ โดยพิจารณาได้จากสถิติการนําเข้า พบว่ามีการนําเข้าเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปี 
พ.ศ. 2558 อย่างไรก็ตาม การนําเข้าลดลงในปี พ.ศ. 2559 เน่ืองจากมีการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าดังกล่าว  
     ข้อช้ีแจงต่อประเด็นข้อคิดเห็น 
      ในการพิจารณาส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดสําหรับผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐอิสลาม
อิหร่าน และสาธารณรัฐตุรกีที่เข้าร่วมกระบวนการไต่สวนโดยการตอบแบบสอบถาม กรมการค้าต่างประเทศจะ
พิจารณาจากข้อมูลตามคําตอบแบบสอบถามของแต่ละบริษัทซึ่งจะมีอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดเฉพาะราย 
    11.8 การขอให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ ๐ 
     11.8.1 สมาคมต่อเรือและซ่อมเรือไทย 

(1) ขอให้งดหรือยกเลิกการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสําหรับสินค้าเหล็ก
แผ่นรีดร้อนจากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และสาธารณรัฐตุรกี เช่นเดียวกันกับการเรียก
เก็บในอัตราร้อยละ 0 กรณีนําเข้ามาเพ่ือการส่งออก  

(2) ขอให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 0 กรณีการนําเข้า
เหล็กแผ่นรีดร้อนที่ใช้สําหรับส่วนประกอบ อุปกรณ์ประกอบ และวัสดุที่นําเข้ามาใช้ซ่อมหรือสร้างเรือ หรือส่วนของ
เรือ ที่ได้รับการยกเว้นอากรตามกฎหมายศุลกากรภาค 4 ประเภทที่ 7 แห่ง พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร 
พ.ศ. 2530 โดยต้องมีเง่ือนไขครบองค์ประกอบ ดังน้ี 
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 1)  ต้องเป็นเหล็กแผ่นต่อเรือ (Ship Plate) ที่ผ่านการรับรองเป็นหนังสือจาก
สมาคมจัดช้ันเรือ (Classification Society) ที่สากลยอมรับเท่าน้ัน 

 2)  ต้องนําเข้ามาเพ่ือเป็นวัสดุในการซ่อมหรือสร้างเรือ หรือส่วนประกอบของ
เรือเท่าน้ัน 

 3) ต้องได้รับการยกเว้นอากรตามกฎหมายศุลกากรภาค 4 ประเภทที่ 7    
แห่งพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 

 ทั้งน้ี การควบคุมการนําเข้าและการยกเว้นอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจะไม่เป็น
ภาระต่อกรมการค้าต่างประเทศ เน่ืองจากกรมศุลกากรมีหน้าที่ต้องควบคุมการนําเข้าและการยกเว้นอากรตาม
กฎหมายศุลกากรภาค 4 ประเภทที่ 7 แห่งพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 อยู่แล้ว จึงไม่ต้องมี
กระบวนการควบคุมเพ่ิมเติม  
       11.8.2 กลุ่มอุตสาหกรรมต่อเรือซอ่มเรือและก่อสร้างงานเหล็ก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
     ขอให้ยกเว้นการเรียกเก็บอากร หรือเรียกเก็บอากรในอัตราร้อยละ 0 สําหรับกรณี ดังน้ี 
    (1) เป็นเหล็กที่นําเข้ามาเป็นวัตถุดิบสําหรับการผลิตเพ่ือการส่งออก 
    (2) เป็นเหล็กที่นําเข้ามาเพ่ือใช้ในโครงการรัฐบาล 
    (3) เป็นเหล็กแผ่นต่อเรือ (Ship plate with class certificate) 
    (4) เป็นเหล็กแผ่นที่นําเข้ามาเพ่ือใช้ในการต่อเรือซึ่งได้รับการยกเว้นอากรตาม
กฎหมายศุลกากรภาค 4 ประเภทที่ 7 แห่งพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 
    11.8.3 อุตสาหกรรมภายใน ขอเสนอให้มีการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตรา
ร้อยละ 0 สําหรับการนําเข้าสินค้าที่ถูกพิจารณามาผลิตเพ่ือการส่งออก โดยมีหลักเกณฑ์ดังน้ี 

   (1) สําหรับการนําเข้ามาในราชอาณาจักรและนําเข้าไปในเขตอุตสาหกรรมส่งออก 
เพ่ือใช้ในการผลิตสินค้าหรือเพ่ือการค้าเพ่ือการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

   (2)  สําหรับผู้ได้รับการส่งเสริมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนที่นํา
สินค้าดังกล่าวเข้ามาเพ่ือการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน 

   (3)  สําหรับการนําเข้าสินค้าเพ่ือการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ภายใต้กฎหมาย
ว่าด้วยศุลกากร 

 ข้อช้ีแจงต่อประเด็นข้อคิดเห็น  
  กรมการค้าต่างประเทศได้นําประเด็นข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียเสนอต่อคณะกรรมการ

พิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน พิจารณาในการประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 โดยคณะกรรมการ 
มีคําวินิจฉัยเห็นควรให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการนําเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและ ไม่
เป็นม้วน ที่มีแหล่งกําเนิดจากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และสาธารณรัฐตุรกีในอัตราร้อย
ละ 0 ของราคา ซี ไอ เอฟ ในกรณีดังต่อไปน้ี 

  (1) ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการค้าเพ่ือส่งออกที่นําสินค้าดังกล่าวเข้ามา       
ในราชอาณาจักรและนําเข้าไปในเขตอุตสาหกรรมส่งออก เพ่ือใช้ในการผลิตสินค้าหรือเพ่ือการค้าเพ่ือการส่งออก    
ไปนอกราชอาณาจักรภายใต้กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

  (2) ผู้ได้รับการส่งเสริมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนที่นําสินค้าดังกล่าวเข้ามา
ผลิตเพ่ือการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรภายใต้กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน 
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  (3) ผู้นําสินค้าดังกล่าวเข้ามาผลิตเพ่ือการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรภายใต้กฎหมาย      
ว่าด้วยศุลกากร 

  สําหรับกรณีการนําเข้ามาเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือ ภายใต้กฎหมาย
ศุลกากรภาค 4 ประเภทที่ 7 แห่งพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ในการประชุมเมื่อวันที่ 21 
มีนาคม พ.ศ. 2560 คณะอนุกรรมการพิจารณารายละเอียดทางเทคนิคของสินค้าเหล็กมีความเห็นว่า  ผู้ผลิตสินค้า
เหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศสามารถผลิตสินค้าเหล็กแผ่นต่อเรือ (Ship Plate) ที่มีหนังสือรับรองจากสมาคมจัดช้ัน
เรือ (Classification Society) ได้ ซึ่งสินค้าเหล็กแผ่นต่อเรือ (Ship Plate) ประกอบไปด้วยหลากหลายช้ันคุณภาพ 
หากเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 0 อาจมีผู้นําเข้าสินค้าเหล็กแผ่นต่อเรือมาจําหน่ายเป็นสินค้า
เหล็กแผ่นมาตรฐานได้ ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการ
อุดหนุน ได้พิจารณาข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียในประเด็นดังกล่าว รวมทั้งความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณา
รายละเอียดทางเทคนิคของสินค้าเหล็กแล้ว จึงมีคําวินิจฉัยไม่เห็นควรให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการ
นําเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกําเนิดจากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล 
สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และสาธารณรัฐตุรกีในอัตราร้อยละ 0 ของราคา ซี ไอ เอฟ สําหรับกรณีการนําเข้ามาเพ่ือ
ใช้ในอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือ ภายใต้กฎหมายศุลกากรภาค 4 ประเภทที่ 7 แห่งพระราชกําหนดพิกัดอัตรา
ศุลกากร พ.ศ. 2530 เน่ืองจากอุตสาหกรรมภายในสามารถผลิตสินค้าเหล็กแผ่นต่อเรือ (Ship Plate) ที่มีหนังสือ
รับรองจากสมาคมจัดช้ันเรือ (Classification Society) ได้ 

  สําหรับกรณีการนําเข้ามาเพ่ือใช้ในงานโครงการรัฐบาล คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาด
และการอุดหนุนมีคําวินิจฉัยเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 ว่า ไม่เห็นควรให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด จาก
การนําเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกําเนิดจากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล 
สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และสาธารณรัฐตุรกีในอัตราร้อยละ 0 ของราคา ซี ไอ เอฟ เน่ืองจากอุตสาหกรรมภายใน
สามารถผลิตสินค้าชนิดเดียวกันได้ 

   11.9 ประเด็นอ่ืน ๆ อุตสาหกรรมภายใน มีความเห็น ดังน้ี     
     11.9.1 ข้อมูลจาก Steel Statistical Yearbook 2016 ของ World Steel Association 
ได้รายงานว่าการส่งออก Flat Product ของประเทศที่ถูกพิจารณามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ปี พ.ศ. 2555 
ถึง พ.ศ. 2558 นอกจากน้ี สาธารณรัฐอิสลามอิหร่านยังมีเป้าหมายที่จะขยายการส่งออกให้ได้ 20 ล้านตัน ถึง 25 
ล้านตันในปี พ.ศ. 2568 ด้วย ประกอบกับข้อมูลการเพ่ิมกําลังการผลิตของประเทศท่ีถูกพิจารณาที่เคยเสนอข้อมูล
ไปแล้วน้ัน แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการเพิ่มกําลังการผลิตและเพิ่มการส่งออก และเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้มีการทุ่มตลาด
มากขึ้นด้วย 
     11.9.2 ประเทศที่ ถู ก พิ จารณ าได้ ถู ก ใช้ มาตรการทางการค้ าจากประเทศ อ่ืนๆ                  
โดยสหรัฐอเมริกามีการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดกับสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลในอัตราร้อยละ 74.52 และ
สาธารณรัฐตุรกีในอัตราร้อยละ 42.02 ถึง ร้อยละ 50รวมทั้งสหภาพยุโรปก็มีการเปิดการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้า
เหล็กแผ่นรีดร้อนจากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซลิและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ด้วยเช่นกัน จึงมีพฤติกรรมและแนวโน้ม
ที่จะมีการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมเพ่ิมขึ้น จึงขอความอนุเคราะห์ให้กรมการค้าต่างประเทศใช้มาตรการตอบโต้การทุ่ม
ตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกําเนิดจากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐ
อิสลามอิหร่าน  และสาธารณรัฐตุรกี 

 ข้อช้ีแจงต่อประเด็นข้อคิดเห็น  
     มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดเป็นมาตรการที่นํามาใช้สําหรับตอบโต้การค้าที่ไม่เป็นธรรม 
ภายใต้หลักการของ WTO Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994  โดยวัตถุประสงค์
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ของการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด คือ เยียวยาความเสียหายของอุตสาหกรรมภายในจากการค้าที่ไม่เป็นธรรม
เพ่ือนําไปสู่ภาวะตลาดที่มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ซึ่งจากผลการไต่สวน พบว่า สินค้าจาก 3 ประเทศมีการทุ่มตลาด 
และก่อให้เกิดความเสียหายกับอุตสาหกรรมภายใน ทั้งน้ี จากการไต่สวนพบว่ามีการทุ่มตลาดจากสหพันธ์สาธารณรัฐ
บราซิลในอัตราร้อยละ 34.40 สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ร้อยละ 7.25 ถึงร้อยละ 38.27 และสาธารณรัฐตุรกี
ร้อยละ 6.88 ถึงร้อยละ 38.23 

  ข้อ 12 การพิจารณาผลการไต่สวนชั้นที่สุด   
     กรมการค้าต่างประเทศได้นําข้อมูลที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและผลตรวจสอบข้อเท็จจริงของ
ข้อมูล รวมทั้งข้อคิดเห็นต่อการเปิดไต่สวนมาพิจารณาและจัดทํารายงานผลการไต่สวนช้ันที่สุดเสนอต่อ
คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 ซึ่ง
คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นดังน้ี 
     12.1 ผลการพิจารณาการไต่สวนการทุ่มตลาด 
      การพิจารณาส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในมาตรา 18 แห่ง
พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ.2542 สําหรับผู้ให้ความร่วมมือ
ตอบแบบสอบถามจะพิจารณาข้อมูลตามคําตอบแบบสอบถามท่ีได้รับจากผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกแต่ละราย ส่วนกรณีของผู้
ที่ตอบแบบสอบถามไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม หรือกรณีผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกรายอ่ืน
จะพิจารณารับฟังเพียงข้อเท็จจริงเท่าที่มีอยู่หรืออาจรับฟังในทางที่ไม่เป็นคุณแก่ผู้น้ันก็ได้ตามหลักเกณฑ์มาตรา 27 แห่ง
พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 โดยสรุปการคํานวณ
มูลค่าปกติและราคาส่งออกเพ่ือพิจารณาส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดของสินค้าที่ถูกพิจารณาจาก 3 ประเทศ ได้ดังน้ี 
      12.1.1  สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล 
        จากการส่งแบบสอบถามไปยังผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกที่ทราบช่ือจํานวน 2 ราย ปรากฏว่า
ไม่มีผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกรายใดให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ซึ่งพิจารณาได้ว่าไม่มีระดับการให้ความ
ร่วมมือของประเทศ จึงใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงเท่าที่มีอยู่ซึ่งเป็นไปตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 ดังน้ี 
        (1) มูลค่าปกติ 
         คํานวณตามหลักเกณฑ์ภายใต้มาตรา 15 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติ
การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 โดยพิจารณาจากข้อมูลราคาขาย ณ 
หน้าโรงงาน ภายในสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล  
        (2) ราคาส่งออก 
         คํานวณตามหลักเกณฑ์ภายใต้มาตรา 14 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติการ
ตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 โดยพิจารณาจากข้อมูลราคานําเข้า ซี ไอ เอฟ 
จากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลจากสถิติกรมศุลกากร และทอนเป็นราคาส่งออกถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนัก ณ หน้าโรงงาน 
        (3) ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด 
         คํานวณตามหลักเกณฑ์ภายใต้มาตรา 18 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติ
การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 โดยการเปรียบเทียบระหว่างมูลค่า
ปกติตาม (1) และราคาส่งออกตาม (2) ซึ่งเป็นราคา ณ ระดับการค้าเดียวกัน คือ ราคา ณ หน้าโรงงาน ซึ่งพบส่วนเหลื่อม
การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 34.40 ของราคา ซี ไอ เอฟ 
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      12.1.2 สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน 
        จากการส่งแบบสอบถามไปยังผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกที่ทราบช่ือจํานวน 1 ราย ปรากฏว่ามี
ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกให้ความร่วมมือในกระบวนการไต่สวนโดยการตอบแบบสอบถามรวม 1 ราย คือ บริษัท 
Mobarakeh Steel Company จึงพิจารณาได้ว่ามีระดับการให้ความร่วมมือของประเทศค่อนข้างมากโดยสามารถ
แสดงผลการคํานวณส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดได้ ดังน้ี 
        (1) บริษัท Mobarakeh Steel Company 
        1) มูลค่าปกติ 
         คํานวณตามหลักเกณฑ์ภายใต้มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 โดยพิจารณาจากข้อมูลราคาขายภายใน
สาธารณรัฐอิสลามอิหร่านจากคําตอบแบบสอบถาม โดยวิธีถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนัก และทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน 
        2) ราคาส่งออก 
         คํานวณตามหลักเกณฑ์ภายใต้มาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 โดยพิจารณาจากข้อมูลราคาส่งออกมายัง
ประเทศไทยจากคําตอบแบบสอบถาม โดยวิธีถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนัก และทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน  
        3) ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด 
         คํานวณตามหลักเกณฑ์ภายใต้มาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 โดยการเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าปกติ ตาม 1) 
และราคาส่งออก ตาม 2) ซึ่งเป็นราคา ณ ระดับการค้าเดียวกัน คือ ราคา ณ หน้าโรงงานพบส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด
ในอัตราร้อยละ 7.25 ของราคาซี ไอ เอฟ 
        (2)  ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกรายอ่ืน 
         พิจารณาโดยใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงเท่าที่มีอยู่ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติ
การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 โดยใช้ข้อมูลของผู้ผลิตหรือผู้ส่งออก
ที่เข้าร่วมกระบวนการไต่สวนและข้อมูลจากสถิติกรมศุลกากรโดยเปรียบเทียบมูลค่าปกติในประเทศกับราคาส่งออก
มายังประเทศไทยเฉลี่ย ณ ระดับการค้าเดียวกัน คือ ราคา ณ หน้าโรงงาน ปรากฏส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดในอัตรา
ร้อยละ 38.27 ของราคา ซี ไอ เอฟ 
      12.1.3 สาธารณรัฐตุรกี 
        จากการส่งแบบสอบถามไปยังผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกที่ทราบช่ือจํานวน 1 ราย ปรากฏว่า 
มีผู้ที่ให้ความร่วมมือในกระบวนการไต่สวนโดยการตอบแบบสอบถามครบถ้วนจํานวน 2 ราย ได้แก่ กลุ่มบริษัท 
Çolakoğlu Metalurji A.Ş. แ ล ะ  Çolakoğlu Diş Ticaret A.Ş. แ ล ะ ก ลุ่ ม บ ริ ษั ท  Ereğli Demir ve Çelik 
Fabrikalari T.A.Ş. และ Iskenderun Demir ve Çelik A.Ş. จึงพิจารณาได้ว่ามีระดับการให้ความร่วมมือของ
ประเทศค่อนข้างมาก โดยสามารถแสดงผลการคํานวณส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดได้ ดังน้ี 
        (1) กลุ่มบริษทั Çolakoğlu Metalurji A.Ş. และ Çolakoğlu Diş Ticaret A.Ş. 
         1) มูลค่าปกติ 
          คํานวณตามหลักเกณฑ์ภายใต้มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 โดยคํานวณจากจากต้นทุนการผลิตรวมกับ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการ การขาย และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตลอดจนกําไรที่เกิดขึ้นและทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน 
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         2) ราคาส่งออก 
          คํานวณตามหลักเกณฑ์ภายใต้มาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 โดยพิจารณาจากข้อมูลราคาส่งออกมายัง
ประเทศไทยจากคําตอบแบบสอบถาม โดยวิธีถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนัก และทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน  
         3) ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด 
          คํานวณตามหลักเกณฑ์ภายใต้มาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 โดยการเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าปกติ ตาม 1) 
และราคาส่งออก ตาม 2) ซึ่งเป็นราคา ณ ระดับการค้าเดียวกัน คือ ราคา ณ หน้าโรงงาน พบส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด
ในอัตราร้อยละ 6.88 ของราคา ซี ไอ เอฟ 
        (2)  กลุ่มบริษัท Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.Ş. และ Iskenderun 
Demir ve Çelik A.Ş. 
        1) มูลค่าปกติ 
         คํานวณตามหลักเกณฑ์ภายใต้มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 โดยคํานวณจากต้นทุนการผลิตรวมกับ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการ การขาย และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตลอดจนกําไรที่เกิดขึ้น และทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน 
        2) ราคาส่งออก 
         คํานวณตามหลักเกณฑ์ภายใต้มาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 โดยพิจารณาจากข้อมูลราคาส่งออกมายัง
ประเทศไทยจากคําตอบแบบสอบถาม โดยวิธีถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนัก และทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน  
        3) ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด 
         คํานวณตามหลักเกณฑ์ภายใต้มาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 โดยการเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าปกติ ตาม 1)
และราคาส่งออก ตาม 2) ซึ่งเป็นราคา ณ ระดับการค้าเดียวกัน คือ ราคา ณ หน้าโรงงาน ซึ่งพบส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด
ในอัตราร้อยละ 27.27 ของราคา ซี ไอ เอฟ 
        (3)  ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกรายอ่ืน 
        พิจารณาโดยใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงเท่าที่มีอยู่ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติ
การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 โดยใช้ข้อมูลของผู้ผลิตหรือผู้ส่งออก
ที่เข้าร่วมกระบวนการไต่สวน และเปรียบเทียบมูลค่าปกติในประเทศกับราคาส่งออกมายังประเทศไทยเฉลี่ย ณ 
ระดับการค้าเดียวกัน คือ ราคา ณ หน้าโรงงาน ซึ่งปรากฏส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 38.23 ของราคา ซี ไอ เอฟ 
     12.2  ผลการพิจารณาการไต่สวนความเสียหาย 
      คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนได้วินิจฉัยความเสียหายตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดในมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒1 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่ง
สินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ ผลการพิจารณาความเสียหายปรากฏว่ามีความเสียหายอย่างสําคัญที่เกิดแก่
อุตสาหกรรมภายในตามมาตรา 19 (1) ดังน้ี 
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      12.2.1 ปริมาณของสินค้าทุ่มตลาดและผลของการทุ่มตลาดที่มีต่อราคาสินค้าชนิดเดียวกัน      
ในตลาดภายในประเทศ 
        (1) ปริมาณของสินค้าทุ่มตลาด 
         ปริมาณการนําเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนจาก
ประเทศที่ถูกพิจารณาเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองจากปี พ.ศ. 2555 ถึงปี พ.ศ. 2558 
        (2) ผลของการทุ่มตลาดที่มีต่อราคาสินค้าชนิดเดียวกันในตลาดภายในประเทศ 
         1)  การตัดราคา สินค้าจากประเทศที่ถูกพิจารณาได้เข้ามาขายตัดราคาสินค้า
ของอุตสาหกรรมภายในมาโดยตลอดต้ังแต่ปี พ.ศ.2556 และมีแนวโน้มตัดราคาเพ่ิมขึ้น 
         2)  การกดราคา พบการกดราคา โดยราคาขายของสินค้านําเข้าจากประเทศที่
ถูกพิจารณามีแนวโน้มลดลงและตํ่ากว่าราคาสินค้าของอุตสาหกรรมภายในมาโดยตลอดต้ังแต่ปี พ.ศ. 2556 ทําให้
อุตสาหกรรมภายในต้องลดราคาขายลงและขายตํ่ากว่าทุนเพ่ือให้สามารถแข่งขันกับสินค้านําเข้าจากประเทศที่ถูก
พิจารณาและเพ่ือรักษาส่วนแบ่งตลาด 
         3) การยับย้ังการขึ้นราคา อุตสาหกรรมภายในประสบภาวะการขายที่ตํ่ากว่า
ต้นทุนขายและพบการยับย้ังการขึ้นราคาต้ังแต่ปี 2555 เน่ืองจากราคาขายของสินค้านําเข้าจากประเทศที่ถูก
พิจารณามีราคาตํ่ากว่าราคาขายของอุตสาหกรรมภายในจึงเกิดการยับย้ังการขึ้นราคาขายของอุตสาหกรรมภายในให้
ถึงจุดคุ้มทุนได้  
      12.2.2 ผลกระทบของการทุ่มตลาดที่มีต่ออุตสาหกรรมภายใน 
        (1)  ปริมาณและมูลค่าการขายในประเทศ 
         อุตสาหกรรมภายในมีปริมาณขายและยอดจําหน่ายในประเทศลดลงอย่าง
ต่อเน่ืองต้ังแต่ปี พ.ศ. 2556 จนถึงปี พ.ศ. 2558 
        (2)  กําไร/ขาดทุนจากการขายสินค้า 
         อุตสาหกรรมภายในประสบภาวะขาดทุนมาโดยตลอดต้ังแต่ปี พ.ศ. 2555 ถึงปี 
พ.ศ. 2558 
        (3)  กําลังการผลิตและอัตราการใช้กําลังการผลิต 
         ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปี พ.ศ. 2558 อุตสาหกรรมภายในมีกําลังการผลิต
คงที่ และอัตราการใช้กําลังการผลิตมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง 
        (4)  ผลผลิต 
         ผลผลิตของอุตสาหกรรมภายในมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง 
        (5)   ผลิตภาพ  
         ผลิตภาพของอุตสาหกรรมภายในค่อนข้างคงที่ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2555 
        (6)  ปริมาณความต้องการใช้ในประเทศและส่วนแบ่งตลาด 
         ความต้องการใช้สินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนในประเทศ
เพ่ิมขึ้นในปี พ.ศ. 2556 จากน้ันลดลงในปี พ.ศ. 2557 และปี พ.ศ. 2558 นอกจากน้ี ส่วนแบ่งตลาดของ
อุตสาหกรรมภายในมีแนวโน้มลดลง ขณะที่ส่วนแบ่งตลาดของประเทศที่ถูกพิจารณามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
        (7)  ผลตอบแทนการลงทุน  
         ผลตอบแทนการลงทุนของอุตสาหกรรมภายในติดลบมาโดยตลอดต้ังแต่ปี พ.ศ. 2555 
 
 



- 35 - 
 

        (8)  กระแสเงินสด 
         อุตสาหกรรมภายในมีแนวโน้มของกระแสเงินสดจากการดําเนินงานลดลงในปี 
พ.ศ. 2556 จากน้ันเพ่ิมขึ้นในปี พ.ศ. 2557 และลดลงอีกคร้ังในช่วงปี พ.ศ. 2558 
        (9)  สินค้าคงคลัง 
         อุตสาหกรรมภายในมีสินค้าคงคลังเพ่ิมขึ้นในปี พ.ศ. 2556 และปี พ.ศ. 2557 
และลดลงในช่วงปี พ.ศ. 2558 
        (10) การจ้างงาน 
         การจ้างงานของอุตสาหกรรมภายในลดลงในปี พ.ศ. 2556 และมีการจ้างงาน
เพ่ิมขึ้นในปี พ.ศ. 2557 และปี พ.ศ. 2558 
        (11) ค่าจ้างแรงงาน 
          ค่าจ้างแรงงานเพ่ิมขึ้นในปี พ.ศ. 2556 และมีแนวโน้มลดลงในปี พ.ศ. 2557 
และปี พ.ศ. 2558 
        (12) อัตราการเจริญเติบโตของกิจการ 
          ความต้องการใช้ในประเทศมีความผันผวน ขณะที่อุตสาหกรรมภายในมีปริมาณ
ขายและยอดจําหน่ายในประเทศลดลงอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งประสบภาวะขาดทุนมาโดยตลอดต้ังแต่ปี พ.ศ. 2555 
        (13) ความสามารถในการระดมทุนหรือการลงทุน 
          อุตสาหกรรมภายในมีสินทรัพย์ของกิจการมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง สําหรับ
หน้ีสินของกิจการลดลงในปี พ.ศ. 2556 และเพ่ิมขึ้นในปี พ.ศ. 2557 และปี พ.ศ. 2558 
        (14) ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาสินค้าในประเทศ 
         สินค้าจากประเทศที่ถูกพิจารณาได้เข้ามาขายตัดราคาสินค้าและกดราคาตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2556 โดยสินค้าจากประเทศที่ถูกพิจารณามีการขายตํ่ากว่าราคาขายของอุตสาหกรรมภายใน นอกจากน้ี 
พบว่ามีการยับย้ังการขึ้นราคาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2555 เน่ืองจากราคาขายของสินค้าทุ่มตลาดตํ่ากว่าราคาสินค้าของ
อุตสาหกรรมภายในและราคาเฉลี่ยในประเทศต้ังแต่ปี พ.ศ. 2556 ถึงปี พ.ศ. 2558 ทําให้อุตสาหกรรมภายใน
จําเป็นต้องลดราคาขายลงเพ่ือให้สามารถแข่งขันกับสินค้านําเข้าจากประเทศที่ถูกพิจารณาได้ 
        (15) ความมากน้อยของส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด 
         พบส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดจากประเทศที่ถูกพิจารณาในอัตราร้อยละ 6.88 ถึง
ร้อยละ 38.27 ของราคา ซี ไอ เอฟ ดังน้ี สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลอัตราร้อยละ 34.40 สาธารณรัฐอิสลาม
อิหร่านอัตราร้อยละ 7.25 ถึงร้อยละ 38.27 และสาธารณรัฐตุรกีอัตราร้อยละ 6.88 ถึงร้อยละ 38.23 ของราคา 
ซี ไอ เอฟ 
      12.2.3 การพิจารณาปัจจัยอ่ืน ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายใน 
        (1) ปริมาณการนําเข้าสินค้าชนิดเดียวกันจากประเทศอ่ืน  
         เมื่อพิจารณาปริมาณการนําเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็น
ม้วนพบว่าปริมาณการนําเข้าสินค้าดังกล่าวจากประเทศท่ีถูกพิจารณาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2555 ถึงปี พ.ศ. 2558 มี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง คือ จากร้อยละ 0.22 ในปี พ.ศ 2555 เป็นร้อยละ 4.38 ร้อยละ 21.08 และร้อยละ 
24.92 ของปริมาณการนําเข้าทั้งหมด ในปี พ.ศ. 2556 ปี พ.ศ. 2557 และปี พ.ศ. 2558 ตามลําดับ ขณะที่
สัดส่วนปริมาณการนําเข้าจากประเทศอ่ืน ลดลงอย่างต่อเน่ืองเช่นกัน ดังน้ัน ปริมาณการนําเข้าสินค้าจากประเทศอ่ืน  
จึงไม่ใช่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายใน 
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        (2) ราคานําเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนจากประเทศอ่ืน 
         เมื่อเปรียบเทียบราคานําเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน
จากประเทศอ่ืน พบว่าสินค้ามีราคาสูงกว่าสินค้าที่นําเข้าจากประเทศท่ีถูกพิจารณา ซึ่งแสดงว่าการนําเข้าสินค้า
ดังกล่าวจากประเทศท่ีถูกพิจารณาก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุตสาหกรรมภายใน 
        (3) ปริมาณความต้องการใช้สินค้าภายในประเทศ 
         การที่ความต้องการใช้สินค้าภายในประเทศมีปริมาณเพ่ิมขึ้นในปี พ.ศ. 2556 
แต่อุตสาหกรรมภายในกลับมีปริมาณขายท่ีลดลง ขณะที่สินค้านําเข้าจากประเทศที่ถูกพิจารณาเพ่ิมสูงขึ้น และถึงแม้
ความต้องการใช้ในประเทศจะมีแนวโน้มลดลงต้ังแต่ปี พ.ศ. 2557 แต่อุตสาหกรรมภายในกลับมีส่วนแบ่งตลาด    
ในประเทศเพ่ิมขึ้นและมีอัตราการลดลงของปริมาณขายที่ตํ่ากว่าอัตราการลดลงของความต้องการใช้ในประเทศ 
ขณะที่มีสินค้านําเข้าจากประเทศที่ถูกพิจารณาเพ่ิมขึ้น ซึ่งแสดงว่าการนําเข้าสินค้าดังกล่าวจากประเทศที่ถูกพิจารณา
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุตสาหกรรมภายใน ดังน้ัน ความเสียหายของอุตสาหกรรมภายในจึงไม่ได้เกิดจากการหดตัว
ของตลาด 
        (4) ประสิทธิภาพการส่งออก 
         พบว่าความเสียหายของอุตสาหกรรมภายในไม่ได้เกิดจากปัจจัยดังกล่าว 
เน่ืองจากอุตสาหกรรมภายในมีการผลิตและขายในประเทศเป็นหลัก และพบว่าราคาขายส่งออกมีแนวโน้มลดลง 
        (5) การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริโภค 
         พบว่ายังคงมีการบริโภคสินค้าชนิดเดียวกันอยู่ โดยจะเห็นได้จากปริมาณการ
นําเข้าสินค้าที่ถูกพิจารณาที่เพ่ิมสูงขึ้น 
        (6) การผูกขาดตัดตอนทางการค้า 
         พบว่าความเสียหายของอุตสาหกรรมภายในไม่ได้เกิดจากปัจจัยดังกล่าว เน่ืองจาก
อุตสาหกรรมภายในมีช่องทางการจําหน่ายหลายรูปแบบจึงไม่เป็นการผูกขาดตัดตอนทางการค้าจากผู้ซื้อรายใดรายหน่ึง 
        (7) การลงทุนและการเปลี่ยนแปลงการผลิต 
         พบว่าการพิจารณาผลกระทบของสินค้าทุ่มตลาดต่ออุตสาหกรรมภายใน 15 
ปัจจัยน้ัน จะพิจารณาจากผลกระทบของสินค้าชนิดเดียวกัน และจากงบการเงินเฉพาะกิจการที่เก่ียวข้องเท่าน้ัน 
        (8) การเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบ 
         เน่ืองจากราคาวัตถุดิบเป็นไปตามกลไกตลาดโลก ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงก็จะ
ส่งผลต่อต้นทุนขายและราคาขายให้มีการเปล่ียนแปลงด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาผลกระทบด้านราคา 
พบว่าสินค้าทุ่มตลาดมีการยับย้ังการขึ้นราคาของสินค้าชนิดเดียวกันทําให้ไม่สามารถขึ้นราคาสินค้าจนถึงจุดคุ้มทุนได้ 
        (9) การแข่งขันของผู้ผลิตทั้งในและต่างประเทศ 
         เป็นลักษณะที่คาดเดาได้ในวงจรการค้าปกติและสอดคล้องกับสภาวะทั่วไปของ
อุตสาหกรรม 
        จากการพิจารณาข้างต้นสรุปได้ว่ามีความเสียหายอย่างสําคัญที่เกิดแก่อุตสาหกรรม
ภายในตามมาตรา 19 (1) แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ 
พ.ศ. 2542 โดยพบว่าสินค้าทุ่มตลาดจากประเทศที่ถูกพิจารณามีการตัดราคา กดราคา และยับย้ังการขึ้นราคาสินค้า
ชนิดเดียวกันของอุตสาหกรรมภายใน โดยมีผลกระทบต่อผลประกอบการของอุตสาหกรรมภายในในภาพรวมให้
เติบโตน้อยกว่าที่ควร  
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        ความเสียหายที่เกิดขึ้นพิจารณาได้ว่าเป็นความเสียหายที่เกิดจากการนําเข้าสินค้า
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกําเนิดจากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐอิสลาม
อิหร่าน และสาธารณรัฐตุรกี เน่ืองจากแม้ปริมาณความต้องการใช้ในประเทศจะลดลง แต่ปริมาณการนําเข้าสินค้าที่
ถูกพิจารณาจาก 3 ประเทศ มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ขณะที่การนําเข้าจากประเทศอ่ืนมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง 
        นอกจากน้ี ในช่วงระยะเวลาการไต่สวน (ปี พ .ศ . 2558) พบว่า สินค้านําเข้า       
จากประเทศอ่ืนมีราคาสูงกว่าราคาสินค้าจากประเทศที่ถูกพิจารณามาก รวมทั้ง เมื่อพิจารณาปัจจัยอ่ืน เช่น        
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริโภค การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี การแข่งขันกับผู้ผลิตในประเทศและต่างประเทศ 
ความต้องการใช้ในประเทศ ประสิทธิภาพในการส่งออก พบว่าไม่ใช่ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายใน 
        จากข้อมูลผลการไต่สวนความเสียหายดังกล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ความ
เสียหายของอุตสาหกรรมภายในที่เกิดขึ้นเป็นความเสียหายที่เกิดจากการนําเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วน
และไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกําเนิดจากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และสาธารณรัฐตุรกี 
เน่ืองจากแม้จะมีสัดส่วนปริมาณการนําเข้าจากประเทศอ่ืนมาก แต่พบว่ามีแนวโน้มการนําเข้าที่ลดลงอย่างต่อเน่ือง 
ขณะที่ปริมาณการนําเข้าจากประเทศที่ถูกพิจารณามีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างชัดเจน นอกจากน้ี ราคาสินค้าจาก
ประเทศอ่ืนยังสูงกว่าราคาสินค้าจากประเทศที่ถูกพิจารณา รวมทั้ง เมื่อพิจารณาปัจจัยอ่ืน เช่น การเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการบริโภคการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี การแข่งขันกับผู้ผลิตในประเทศและต่างประเทศ ความต้องการใช้
ในประเทศ ประสิทธิภาพในการส่งออก พบว่าไม่ใช่ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายใน 

ข้อ13 ผลคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน 
     คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนได้พิจารณาข้อมูลและพยานหลักฐานที่ได้รับ
จากกระบวนการไต่สวนการทุ่มตลาดและความเสียหายข้างต้นแล้ว และมีคําวินิจฉัยช้ันที่สุดในการประชุมครั้งที่ 
3/2560 เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 ว่าการนําเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มี
แหล่งกําเนิดจากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และสาธารณรัฐตุรกี มีการทุ่มตลาดและ
ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างสําคัญแก่อุตสาหกรรมภายในตามมาตรา 19 (1) แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การ
ทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542   
     เพ่ือขจัดความเสียหายที่เกิดจากการนําเข้าสินค้าดังกล่าว อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11 
มาตรา 49 มาตรา 51 มาตรา 57 และมาตรา 73 (1) แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการ
อุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคืนอากรหรือหลักประกัน
การชําระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2545 คณะกรรมการพิจารณา
การทุ่มตลาดและการอุดหนุน จึงกําหนดให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราเพียงเพ่ือขจัดความเสียหาย
และไม่เกินส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด สําหรับการนําเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มี
แหล่งกําเนิดจากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และสาธารณรัฐตุรกี เป็นระยะเวลาห้าปี ดังน้ี  
 13.1 ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการนําเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนที่มี
ความหนา 0.9 มิลลิเมตร ถึง 100 มิลลิเมตรและความกว้าง 100 มิลลิเมตร ถึง 3,200 มิลลิเมตร ที่มีแหล่งกําเนิดจาก
สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และสาธารณรัฐตุรกี ภายใต้พิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อย
ตามบัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้า
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกําเนิดจากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐอิสลาม
อิหร่าน และสาธารณรัฐตุรกี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕60 ในอัตราดังต่อไปน้ี 
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    (1) สินค้าที่มีแหล่งกําเนิดจากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ร้อยละ 34.40 ของราคา ซี ไอ เอฟ  
    (2) สินค้าที่มีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน 
      (ก) ร้อยละ 7.25 ของราคา ซี ไอ เอฟ สําหรับสินค้าที่ผลิตจากบริษัท Mobarakeh 
Steel Company  
      (ข) ร้อยละ 38.27 ของราคา ซี ไอ เอฟ สําหรับสินค้าที่ผลิตจากรายอ่ืน  
     (3) สินค้าที่มีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐตุรกี  
       (ก) ร้อยละ 6.88 ของราคา ซี ไอ เอฟ สําหรับสินค้าที่ผลิตจากบริษัท Çolakoğlu 
Metalurji A.Ş. หรือ Çolakoğlu Dış Ticaret A.Ş. 
       (ข) ร้อยละ 27.27 ของราคา ซี ไอ เอฟ สําหรับสินค้าที่ผลิตจากบริษัท Ereğli Demir 
ve Çelik Fabrikalari T.A.Ş. หรือ Iskenderun Demir ve Çelik A.Ş. 
        (ค) ร้อยละ 38.23 ของราคา ซี ไอ เอฟ สําหรับสินค้าที่ผลิตจากรายอ่ืน 
    13.2 ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการนําเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและ
ไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกําเนิดจากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และสาธารณรัฐตุรกี ตามที่ได้
ระบุไว้ในข้อ 13.1 ในอัตราร้อยละ 0 ของราคา ซี ไอ เอฟ ในกรณีดังต่อไปน้ี 
      (1) กรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการค้าเพ่ือส่งออกนําสินค้าดังกล่าวเข้ามาใน
ราชอาณาจักรและนําเข้าไปในเขตอุตสาหกรรมส่งออก เพ่ือใช้ในการผลิตสินค้าหรือเพ่ือการค้า เพ่ือการส่งออก
ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
      (2) กรณีที่ผู้ได้รับการส่งเสริมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนนําสินค้าดังกล่าวเข้า
มาผลิตเพ่ือการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน   
      (3) กรณีที่ผู้นําสินค้าดังกล่าวเข้ามาผลิตเพ่ือการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยศุลกากร 
      การเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 0 ของราคา ซี ไอ เอฟ ดังกล่าว      
ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการยกเว้นอากรขาเข้าเพ่ือการส่งออกตามที่กฎหมาย     
ว่าด้วยการน้ันกําหนดแล้วแต่กรณี  
     13.3  บรรดาอากรชั่วคราวท่ีเรียกเก็บหรือหลักประกันการชําระอากรช่ัวคราวที่วางไว้ระหว่างที่มี   
การใช้มาตรการช่ัวคราวตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง ตอบโต้การทุ่มตลาด
สินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกําเนิดจากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐอิสลาม
อิหร่าน และสาธารณรัฐตุรกี พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 และประกาศคณะกรรมการพิจารณา
การทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มี
แหล่งกําเนิดจากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และสาธารณรัฐตุรกี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕60 
ลงวันที่ 13 มีนาคม 2560 ให้เรียกเก็บเป็นอากรตอบโต้การทุ่มตลาดตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาด
และการอุดหนุน เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกําเนิด
จากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และสาธารณรัฐตุรกี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕60 ลงวันที่ 11 
พฤษภาคม พ.ศ. 2560       
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      กรณีที่ผู้นําเข้าได้ชําระอากรช่ัวคราวไว้เกินกว่าอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดที่เรียกเก็บ     
ตามข้อ 13.1 และข้อ 13.2 ให้คืนผลต่างของอากรส่วนที่เกินน้ัน แต่ถ้าผู้นําเข้ารายใดได้วางหลักประกันการชําระ
อากรช่ัวคราวไว้ เมื่อผู้นําเข้ารายน้ันได้ชําระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราที่กําหนดตามประกาศคณะกรรมการ
พิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่
เป็นม้วนที่มีแหล่งกําเนิดจากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และสาธารณรัฐตุรกี (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. ๒๕60 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 แล้วให้คืนหลักประกันดังกล่าวแก่ผู้นําเข้า 
   

 


