
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ 
เรื่อง  รายละเอียดข้อเท็จจรงิและข้อกฎหมายอนัเปน็สาระส าคญัที่ใช้เปน็พื้นฐานในการวนิิจฉัยชั้นที่สดุ 
เกี่ยวกบัการพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดสนิค้าเหลก็กล้าไร้สนิมรดีเยน็ชนดิมว้น  แผ่น  และแผ่นแถบ   

ที่มีแหล่งก าเนดิจากสาธารณรัฐอนิโดนีเซียและมาเลเซยี 
พ.ศ.  2566 

 
 

ตามที่ได้มีประกาศกรมการค้าต่างประเทศ  เรื่อง  เปิดการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กกล้า  
ไร้สนิมรีดเย็นชนิดม้วน  แผ่น  และแผ่นแถบ  ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียและสหพันธรัฐ
มาเลเซีย  พ.ศ.  2564  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  พ.ศ.  2564  ประกาศในราชกจิจานุเบกษาเมือ่วนัที่  
2  มิถุนายน  พ.ศ.  2564  และต่อมาคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน 
ได้มีค าวินิจฉัยชั้นที่สุดเมื่อวันที่  10  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2565  ก าหนดให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด 
จากการน าเข้าสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นชนิดม้วน  แผ่น  และแผ่นแถบ  ที่มีแหล่งก าเนิดจาก
สาธารณรัฐอินโดนีเซียและมาเลเซีย  ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน  
เรื่อง  การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นชนิดม้วน   แผ่น  และแผ่นแถบ   
ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียและมาเลเซีย  พ.ศ.  2565  ลงวันที่  25  พฤศจิกายน   
พ.ศ.  2565  ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่  29  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2565  นั้น 

เพ่ือให้เป็นไปตามความในข้อ  2  และข้อ  4  ของกฎกระทรวงการแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
การพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน  และการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและ  
การอุดหนุน  พ.ศ.  2563  ออกตามความในพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน 
ซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ  พ.ศ.  2542  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาด 
และการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2562  อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ 
ออกประกาศแสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระส าคัญที่ใช้เป็นพ้ืนฐาน 
ในการวินิจฉัยชั้นที่สุดเกี่ยวกับการพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดไว้  ดังรายละเอียดตามเอกสารท้ายประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  18  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕66 

รณรงค์  พูลพิพัฒน ์
อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ 

้หนา   ๓๒

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๒๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มกราคม   ๒๕๖๖
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เอกสารท้ายประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง รายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระส าคัญ
ที่ใช้เป็นพื้นฐานในการวินิจฉัยชั้นที่สุดเกี่ยวกับการพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็น
ชนิดม้วน แผ่น และแผ่นแถบ ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียและมาเลเซีย พ.ศ. ๒๕๖6 

ข้อ ๑ การเปิดไต่สวนการทุ่มตลาดและความเสียหาย 
       1.1 บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จ ำกัด (มหำชน) ผู้ผลิตสินค้ำเหล็กกล้ำไร้สนิมรีดเย็นชนิดม้วน แผ่น 
และแผ่นแถบ (เหล็กกล้ำไร้สนิมรีดเย็นฯ) ยื่นค ำขอในนำมของอุตสำหกรรมภำยในต่อกรมกำรค้ำต่ำงประเทศ
เพ่ือให้คณะกรรมกำรพิจำรณำกำรทุ่มตลำดและกำรอุดหนุน (คณะกรรมกำร ทตอ.) พิจำรณำตอบโต้กำรทุ่มตลำด
ตำมมำตรำ 33 แห่งพระรำชบัญญัติกำรตอบโต้กำรทุ่มตลำดและกำรอุดหนุนซึ่งสินค้ำจำกต่ำงประเทศ พ.ศ. 2542 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติกำรตอบโต้กำรทุ่มตลำดและกำรอุดหนุนซึ่งสินค้ำจำกต่ำงประเทศ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2562 และคณะกรรมกำร ทตอ. ได้มีค ำวินิจฉัยเมื่อวันที่ 17 พฤษภำคม 2564 ว่ำค ำขอมีมูลเกี่ยวกับ
กำรทุ่มตลำดและควำมเสียหำย  
       1.2 กรมกำรค้ำต่ำงประเทศได้ออกประกำศ เรื่อง เปิดกำรไต่สวนกำรทุ่มตลำดสินค้ำเหล็กกล้ำ  
ไร้สนิมรีดเย็นชนิดม้วน แผ่น และแผ่นแถบ ที่มีแหล่งก ำเนิดจำกสำธำรณรัฐอินโดนีเซียและสหพันธรัฐมำเลเซีย
พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 โดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเมื่อวันที่ 2 มิถุนำยน 2564 
และได้ลงโฆษณำประกำศดังกล่ำวในหนังสือพิมพ์รำยวันฉบับภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ฉบับวันที่                     
30 มิถุนำยน 2564 ได้แก่ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ และหนังสือพิมพ์บำงกอกโพสต์ เพ่ือให้สำธำรณชน
รับรู้และให้ผู้มีส่วนได้เสียสำมำรถด ำเนินกำรตำมที่กฎหมำยและกฎระเบียบก ำหนดด้วยควำมถูกต้องครบถ้วน  

  ข้อ 2 การไต่สวนการทุ่มตลาดและความเสียหาย 
          กรมกำรค้ำต่ำงประเทศได้ด ำเนินกำรไต่สวนกำรทุ่มตลำดและควำมเสียหำยกรณีสินค้ำเหล็กกล้ำ 
ไร้สนิมรีดเย็น ชนิดม้วน แผ่น และแผ่นแถบ ที่มีแหล่งก ำเนิดจำกสำธำรณรัฐอินโดนีเซียและมำเลเซีย  
ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดตำม พ.ร.บ. กำรตอบโต้กำรทุ่มตลำดและกำรอุดหนุนซึ่งสินค้ำจำกต่ำงประเทศ  
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และอนุบัญญัติที่ เกี่ยวข้อง โดยมีรำยละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมำย 
อันเป็นสำระส ำคัญท่ีใช้เป็นพ้ืนฐำนในกำรพิจำรณำ ดังนี้ 

  2.1 สินค้าที่ถูกพิจารณา 
        สินค้ำที่ถูกพิจำรณำ คือ เหล็กกล้ำไร้สนิมรีดเย็นชนิดม้วน แผ่น และแผ่นแถบ ที่มีควำมหนำ     
0.3 - 3.0 มิลลิเมตร และมีควำมกว้ำงไม่เกิน 1,320 มิลลิเมตร ภำยใต้พิกัดศุลกำกร ประเภทย่อยตำม    
พระรำชก ำหนดพิกัดอัตรำศุลกำกร พ.ศ. 2530 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชก ำหนดพิกัดอัตรำศุลกำกร (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2564 และรหัสสถิติ ตำมรหัสสถิติที่แก้ไขปรับปรุงเพ่ิมเติม ฉบับปี 2565 ตำมประกำศกรมศุลกำกร     
ที่ 199/2564 เรื่อง กำรแก้ไขเพ่ิมเติมรหัสสถิติสินค้ำ ลงวันที่ 24 ธันวำคม 2564 จ ำนวน 33 รำยกำร ได้แก่  

7219.32.00.020 7219.32.00.030 7219.32.00.040 7219.32.00.080 7219.32.00.090 
7219.33.00.020 7219.33.00.030 7219.33.00.040 7219.33.00.080 7219.33.00.090 
7219.34.00.020 7219.34.00.030 7219.34.00.040 7219.34.00.080 7219.34.00.090 
7219.35.00.020 7219.35.00.030 7219.35.00.040 7219.35.00.080 7219.35.00.090 
7219.90.00.000 7220.20.10.020 7220.20.10.030 7220.20.10.040 7220.20.10.080 
7220.20.10.090 7220.20.90.020 7220.20.90.030 7220.20.90.040 7220.20.90.080 
7220.20.90.090 7220.90.10.000 7220.90.90.000    ที่มีแหล่งก ำเนิดจำกสำธำรณรัฐอินโดนีเซีย  
และมำเลเซีย   
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 2.2 ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ท่ีเกี่ยวข้องในกระบวนการไต่สวน 
                   2.2.1 ผู้ผลิตสินค้ำชนิดเดียวกันภำยในประเทศ ได้แก่ บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จ ำกัด (มหำชน) 
                   2.2.2 ผู้ผลิตและผู้ส่งออกจำกต่ำงประเทศ  
   (1) สำธำรณรัฐอินโดนีเซีย  

   1) PT. Jindal Stainless Indonesia 
 2) PT. Tsingshan Steel Indonesia 

 3) PT. Sulawesi Mining Investment 
 4) PT. Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless Steel 
 5) PT. Indonesia Tsingshan Stainless Steel Industry 
 6) PT. Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy 

                              7) PT. IMR ARC Steel 
 8) PT. Krakatau Steel 

   (2) มำเลเซีย ได้แก่ Bahru Stainless SDN. BHD 
2.2.3 ผู้น ำเข้ำ   

  (1) บริษัท 89 กรุ๊ป จ ำกัด  
 (2) บริษัท เชนชน อินดัสตรี จ ำกัด 
 (3) บริษัท เชียนชน  เมทอล อินดัสตรี จ ำกัด 
 (4) บริษัท เพนต้ำ ทิก อินดัสทรีส์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด 
 (5) บริษัท เฟดเดอรัล  เอ็กซ์เพรส  (ประเทศไทย) จ ำกัด 

   (6) บริษัท เยทำ จ ำกัด 
 (7) บริษัท เลเซอร์อำรีนำ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

   (8) บริษัท เลิศสยำมสตีล จ ำกัด 
 (9) บริษัท เอ.บิล.อำร์ท.อินดัสเตรียล จ ำกัด 

   (10) บริษัท เอ็กเซเล็น เมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ำกัด 
 (11) บริษัท เอ็น.ที.สตีล จ ำกัด 
 (12) บริษัท เอ็นทีเค-จุฑำวรรณ เมทัล จ ำกัด 
 (13) บริษัท เอ็ม.อำร์.แสตนเลสไพพ แอนด์ฟิตติ้ง จ ำกัด 
 (14) บริษัท เอ็ม.ที.ปำล์มออยล์ จ ำกัด 

   (15) บริษัท เอ็มเคเอฟเอฟ เลเซอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
   (16) บริษัท เอ็มเอ็มไอ พรีซีชั่น ฟอร์มิ่ง (ประเทศไทย) จ ำกัด 

 (17) บริษัท เอ็มซีที (ประเทศไทย) จ ำกัด 
 (18) บริษัท เอส.ซี.พี. ไพพ์ แอนด์ สตีล อินดัสตรี้ จ ำกัด 
 (19) บริษัท เอส.ซีพี.ซินดิเคท จ ำกัด 
 (20) บริษัท เอส.ที.เค สตีล จ ำกัด 
 (21) บริษัท เอส.ที.เค.สแตนเลส สตีล จ ำกัด 

   (22) บริษัท เอสที รุ่งเรื่องอุตสำหกรรมเหล็ก จ ำกัด 
 (23) บริษัท เอ่ียมโลหะ จ ำกัด 
 (24) บริษัท แกรนด์ อีสท์ แคปปิทอล จ ำกัด 
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 (25) บริษัท แปซิฟิค ชีท แอนด์ คอยส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
 (26) บริษัท แพคเมท เเอโรสเปซ จ ำกัด 
 (27) บริษัท แอ็ดวำนซ์ สเตนเลสสตีล จ ำกัด 
 (28) บริษัท โคคุซัง พำร์ท (ประเทศไทย) จ ำกัด 
 (29) บริษัท โตเซน อินดัสเตรียล จ ำกัด 
 (30) บริษัท โตโย มิลเลนเนียม จ ำกัด 
 (31) บริษัท โตโยต้ำทูโช (ไทยแลนด์) จ ำกัด 
 (32) บริษัท โตชิน อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 
 (33) บริษัท โตชิบำคอนซูมเมอร์ โปรดัคส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
 (34) บริษัท โลหะไทยสเตนเลส จ ำกัด 
 (35) บริษัท โอ.เอช.เอส.ซี โฮลดิ้ง จ ำกัด 
 (36) บริษัท โอ.เอช.เอส.ซี.เทรดดิ้ง จ ำกัด 
 (37) บริษัท โอเอ็มซี คำร์โก้  จ ำกัด 
 (38) บริษัท โอ้วเฮียบเซ่งเซียง จ ำกัด 
 (39) บริษัท โฮชิน เคนซิ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
 (40) บริษัท ไทย เมทัล เพอร์ฟอเรชั่น จ ำกัด 
 (41) บริษัท ไทยเชียริ่ง โลหะ จ ำกัด 
 (42) บริษัท ไทยเฟำน์เทิน ออฟไลฟ์ จ ำกัด 
 (43) บริษัท ไทยเฟำน์เทิน ออฟไลฟ์ ออโตโมทีพ จ ำกัด 
 (44) บริษัท ไทยเม็ททอลเลเซอร์ จ ำกัด  
 (45) บริษัท ไทยโอะคุโตะ จ ำกัด 
 (46) บริษัท ไทยไวร์เม็ช จ ำกัด 
 (47) บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จ ำกัด 
 (48) บริษัท ไทยสแตนเลสแอนด์สตีลเอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด 
 (49) บริษัท ไบรท์เมทเทิล จ ำกัด 
 (50) บริษัท ไพศำลพูนทรัพย์ระยอง (1999) จ ำกัด 
 (51) บริษัท ไมย์เออร์อินดัสตรีส์ จ ำกัด 
 (52) บริษัท ไอเบล (ประเทศไทย) จ ำกัด 
 (53) บริษัท ไอเอสซีเอ็ม อินดัสทรี่ส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
 (54) บริษัท ไฮแคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด 
 (55) บริษัท กุลธร สตีล จ ำกัด 
 (56) บริษัท ควอลิตี้ไพพ์ แอนด์ สตีล แมนูแฟคเจอริ่ง จ ำกัด 
 (57) บริษัท คอมมิวเวล (ไทยแลนด์) จ ำกัด 
 (58) บริษัท คอยเทคสตีล (ไทยแลนด์) จ ำกัด 
 (59) บริษัท คิมอัน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ำกัด 
 (60) บริษัท จงฉี (ประเทศไทย) จ ำกัด 
 (61) บริษัท จุฑำวรรณ จ ำกัด 
 (62) บริษัท ชลบุรีศรีเจริญโลหะ จ ำกัด 
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 (63) บริษัท ซองชอล ไฮเทค (ประเทศไทย) จ ำกัด 
 (64) บริษัท ซิวปรีมแมชีนเนอร์รี่แมนูแฟคเจอริ่ง จ ำกัด 
 (65) บริษัท ซี เอส นันเฟอร์รัส เซ็นเตอร์ จ ำกัด 
 (66) บริษัท ซี รับ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ำกัด 
 (67) บริษัท ซี.เอ.โกลบอล แสตนเลส จ ำกัด 
 (68) บริษัท ซีเอสเมทอล จ ำกัด 
 (69) บริษัท ซี เอส นันเฟอร์รัส เซ็นเตอร์ จ ำกัด 
 (70) บริษัท ซีพีแอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด 
 (71) บริษัท ญำสิทธิ์ จ ำกัด 
 (72) บริษัท ดำต้ำโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จ ำกัด 
 (73) บริษัท ตระกูลไทยโปรดักส์ จ ำกัด 
 (74) บริษัท ตรำเพชร จ ำกัด 
 (75) บริษัท ทรีนีตี้ ไดนำมิค คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 
 (76) บริษัท ท้อปโกลฟ เมดิคอล (ไทยแลนด์) จ ำกัด 
 (77) บริษัท ทำจิม่ำ สตีล (ไทยแลนด์) จ ำกัด 
 (78) บริษัท ทีเอ็นที เอ็กซเพรส เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
 (79) บริษัท ทีแคป จ ำกัด 
 (80) บริษัท ทีซีเจ เอเชีย (มหำชน) จ ำกัด 
 (81) บริษัท ทีที โปรสตีล (ไทยแลนด์) จ ำกัด 
 (82) บริษัท ทีที สตีล โปรเซสซิ่ง (ไทยแลนด์) จ ำกัด 
 (83) บริษัท ทีที ออโตมอทีฟ สตีล ( ประเทศไทย) จ ำกัด 
 (84) บริษัท ธำดำพงศ์ อินเตอร์กรุ๊ป จ ำกัด 
 (85) บริษัท นิโค สตีล เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
 (86) บริษัท นิชชิน สตีล (ประเทศไทย) จ ำกัด 
 (87) บริษัท นิชิอัส (ไทยแลนด์) จ ำกัด 
 (88) บริษัท นิดิก อีเลคโทรนิค (ประเทศไทย) จ ำกัด 
 (89) บริษัท นิปปอน คินโซคุ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
 (90) บริษัท บีทรีอำร์เมทัล จ ำกัด 
 (91) บริษัท ปัญญำวิจิตร โฮลดิ้ง จ ำกัด 
 (92) บริษัท ผลิตภัณฑ์ตะแกรงเหล็กแผ่นไทย จ ำกัด 
 (93) บริษัท พงศ์มำ เทรดดิ้ง จ ำกัด 
 (94) บริษัท พอลลี่ แอลลี่ (ประเทศไทย) จ ำกัด  
 (95) บริษัท ฟังเจียเป่ำ (รุ่งแสงเหล็กไทย) จ ำกัด 
 (96) บริษัท มัลติ โซลูชั่น ซัพพลำย จ ำกัด 
 (97) บริษัท มำรูเบนิ-อีโตชู สตีล พีทีอี จ ำกัด 
 (98) บริษัท มิโยชิ ไฮเทค จ ำกัด 
 (99) บริษัท ยู.ซี.เมทัล จ ำกัด 
 (100) บริษัท ลีกัมกี่อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด 
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 (101) บริษัท วิน วิน โฮลดิ้ง  จ ำกัด 
 (102) บริษัท วิศวกิจพัฒนำ จ ำกัด 
 (103) บริษัท ศรีรำชพฤกษ์ จ ำกัด 
 (104) บริษัท ศุภสิน เมทัลเทรดดิ้ง จ ำกัด 
 (105) บริษัท สยำม ดีเค เมทัล จ ำกัด 
 (106) บริษัท สยำมเทเบิ้ลแวร์ จ ำกัด 
 (107) บริษัท สยำมมิชลิน จ ำกัด 
 (108) บริษัท สินทรัพย์ เมทัล จ ำกัด 
 (109) บริษัท สินสยำมเม็ททอลเซ็นเตอร์ (1984) จ ำกัด 
 (110) บริษัท สินสยำมเอ็นจีเนียริ่ง จ ำกัด 
 (111) บริษัท สินสยำมโปรเฟสชั่นสตีลแอนด์พำร์ท จ ำกัด 
 (112) บริษัท สินสยำมอินเตอร์เนชั่นแนลกรุ๊ป (1991) จ ำกัด 
 (113) บริษัท สุวรรณไทย โลหะกิจ จ ำกัด 
 (114) บริษัท อัลไลแอนซ์ ลอนดรี้ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
 (115) บริษัท อัศวเม็ททอล (ไทยแลนด์) จ ำกัด 
 (116) บริษัท อินโนลำเท็กซ์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
 (117) บริษัท อินซูลเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด 
 (118) บริษัท อิวำตำนิ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จ ำกัด 
 (119) บริษัท อีสท์ แคปปิทอล เทคโนโลยี จ ำกัด 
 (120) บริษัท อุตสำหกรรมเศษเหล็กไทย จ ำกัด 
 (121) บริษัท อุตสำหกรรมสเตนเลสเคหภัณฑ์ จ ำกัด 
 (122) บริษัท อุลตร้ำคอร์ อีเล็คโทรนิคซัพพลำย จ ำกัด 
 (123) บริษัท ฮอนด้ำ เทรดดิ้ง เอเชีย จ ำกัด 
 (124) บริษัท ฮัทชินสัน เทคโนโลยี โอเปอเรชั่นส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
 (125) บริษัท ฮันวำ สตีล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ำกัด 
 (126) บริษัท ฮำนะ สตีล จ ำกัด 
 (127) บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จ ำกัด (มหำชน) 
 (128) บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ำกัด (มหำชน) 
 (129) บริษัท ไทย บริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จ ำกัด (มหำชน) 
 (130) บริษัท ไทย-เยอรมันโปรดักส์ จ ำกัด (มหำชน) 
 (131) บริษัท ไทยฮ้ัวยำงพำรำ จ ำกัด (มหำชน) 
 (132) บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จ ำกัด (มหำชน)  
 (133) บริษัท นิชิอัส (ไทยแลนด์) จ ำกัด (มหำชน) 
 (134) ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด โอทีแอล (ประเทศไทย)  
 (135) ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ไทยเชียร์ริ่งโลหะ  
 (136) ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ไทยฮ่ัวฮง   
 (137) ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ที.พี.ทรัพย์เจริญ  
 (138) ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด พี.เค สตีลเซ็นเตอร์   
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 (139) ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด อภิโปรดักต์ (1992)  
 (140) ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด อินเตอร์เทค อีควิปเม้นท์ 

2.2.4 สมำคมในทำงกำรค้ำและกลุ่มอุตสำหกรรมที่เก่ียวข้อง  
 (1) สมำคมพัฒนำสเตนเลสไทย 
 (2) กลุ่มอุตสำหกรรมเหล็ก สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 

2.2.5 สถำนเอกอัครรำชทูตประจ ำประเทศไทย ในฐำนะผู้แทนรัฐบำลของประเทศผู้ส่งออก
สินค้ำท่ีถูกพิจำรณำ    

 (1) สถำนเอกอัครรำชทูตอินโดนีเซีย  
 (2) สถำนเอกอัครรำชทูตมำเลเซีย 

2.3 ช่วงเวลาของข้อมูลที่ใช้ในการไต่สวนการทุ่มตลาดและความเสียหาย 
2.3.1 กำรพิจำรณำกำรทุ่มตลำดใช้ข้อมูลระหว่ำงวันที่ 1 เมษำยน 2563 ถึง 31 มีนำคม 2564 
2.3.2 กำรพิจำรณำควำมเสียหำยใช้ข้อมูลระหว่ำงวนัที่ 1 มกรำคม 2560 ถึง 31 มีนำคม 2564  

โดยช่วงระยะเวลำกำรไต่สวน (Investigation Period: IP) คือ 1 เมษำยน 2563 ถึง 31 มีนำคม 2564 
และช่วงเดียวกันก่อนช่วงระยะเวลำกำรไต่สวน (Period Prior to Investigation Period: PP) คือ 1 เมษำยน 
2562 ถึง 31 มีนำคม 2563 

2.4 การส่งแบบสอบถาม 
   เมื่อวันที่ 4 มิถุนำยน 2564 กรมกำรค้ำต่ำงประเทศได้จัดส่งแบบสอบถำมไปยังผู้มีส่วนได้เสีย
และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ปรำกฏรำยชื่อตำมข้อ 2.2 เพ่ือให้แจ้งข้อเท็จจริงและควำมเห็นส ำหรับใช้ประกอบ               
กำรพิจำรณำกำรไต่สวนกำรทุ่มตลำด ปรำกฏผู้ตอบแบบสอบถำมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ดังนี้ 

  2.4.1  ผู้ผลิตสินค้ำชนิดเดียวกันในประเทศ จ ำนวน 1 รำย คือ บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จ ำกัด (มหำชน) 
  2.4.2 ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจำกต่ำงประเทศ จ ำนวน 3 รำย ดังนี้  

       (1) สำธำรณรัฐอินโดนีเซีย  
1) PT. Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy 
2) PT. IMR ARC Steel 

        (2) มำเลเซีย คือ Bahru Stainless SDN. BHD 
2.4.3 ผู้น ำเข้ำ จ ำนวน 5 รำย ดังนี้  

 (1) บริษัท โตโย มิลเลนเนียม จ ำกัด 
                            (2) บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จ ำกัด (มหำชน) 
                            (3) บริษัท นิโค สตีล เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
                            (4) บริษัท ฮันวำ สตีล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ำกัด 
                            (5) บริษัท โฮชิน เคนชิ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

2.5 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและข้อชี้แจงของกรมการค้าต่างประเทศต่อการเปิดการไต่สวน 
 กรมกำรค้ำต่ำงประเทศได้รับควำมคิดเห็นจำกผู้มีส่วนได้เสียต่อกำรเปิดไต่สวน ได้แก่ ผู้แทน

รัฐบำลสำธำรณรัฐอินโดนีเซีย และผู้น ำเข้ำ โดยมีประเด็นส ำคัญ ดังนี้  
2.5.1 ผู้แทนรัฐบำลสำธำรณรัฐอินโดนีเซียมีควำมเห็นว่ำข้อมูลค ำขอฯ ขำดหลักฐำนที่มีมูล

เพียงพอเกี่ยวกับกำรทุ่มตลำด เนื่องจำกกำรค ำนวณมูลค่ำปกติหรือรำคำขำยในสำธำรณรัฐอินโดนีเซียขึ้นใหม่ 
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ในส่วนของวัตถุดิบจำกรำคำน ำเข้ำสินค้ำเหล็กกล้ำไร้สนิมรีดร้อนของสำธำรณรัฐอินโดนีเซียบวกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรน ำเข้ำไม่มีควำมเหมำะสมเนื่องจำกสำธำรณรัฐอินโดนีเซียมิได้มีกำรน ำเข้ำสินค้ำดังกล่ำวเป็นหลัก  

2.5.2 ผู้แทนรัฐบำลสำธำรณรัฐอินโดนีเซียมีควำมเห็นว่ำผู้ยื่นค ำขอกล่ำวอ้ำงว่ำมีกำรบิดเบือน
รำคำขำยของสินค้ำในสำธำรณรัฐอินโดนีเซียจึงเป็นเหตุให้มีกำรค ำนวณมูลค่ำปกติขึ้นใหม่ ทั้งนี้ ผู้ยื่นค ำขอ    
ขำดกำรน ำเสนอเอกสำรหลักฐำนในกำรกล่ำวอ้ำงที่เพียงพอและเหมำะสม อีกทั้งเห็นว่ำในกำรผลิตสินค้ำ            
มีกำรใช้วัตถุดิบและกระบวนกำรผลิตเดียวกันอันส่งผลกระทบทั้งต่อรำคำขำยในประเทศและรำคำขำยส่งออก
มำยังประเทศไทยเช่นเดียวกัน  

         ข้อชี้แจง ข้อมูลตำมค ำขอมีควำมครบถ้วนและถูกต้องตำมมำตรำ 34 แห่งพระรำชบัญญัติ
กำรตอบโต้กำรทุ่มตลำดฯ พ.ศ. 2542 โดยประกอบด้วยข้อมูลหลักฐำนเบื้องต้น (Prima Facie) ที่แสดงให้เห็น
ถึงกำรทุ่มตลำด ควำมเสียหำย และสัมพันธ์ระหว่ำงกำรทุ่มตลำดและควำมเสียหำย ในส่วนของกำรค ำนวณ
มูลค่ำปกติขึ้นใหม่ตำมค ำขอฯ มีรำยละเอียดเป็นไปตำมมำตรำ 15 แห่งพระรำชบัญญัติกำรตอบโต้กำรทุ่มตลำดฯ 
หลักเกณฑ์ตำมกฎกระทรวง (พ.ศ. 2543) และวิธีกำรที่กระทรวงพำณิชย์ประกำศก ำหนด เรื่อง กำรยื่นค ำขอ    
ให้พิจำรณำตอบโต้กำรทุ่มตลำดฯ พ.ศ. 2564 ที่ระบุให้ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลต้นทุนของผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจำก
ต่ำงประเทศ ให้ค ำนวณจำกข้อมูลที่เกี่ยวกับต้นทุนและปัจจัยกำรผลิตในประเทศไทย แต่ต้องปรับต้นทุน
ดังกล่ำวให้เข้ำกับต้นทุนประเมินของผู้ผลิตในต่ำงประเทศ ดังนั้น กำรค ำนวณมูลค่ำปกติขึ้นใหม่จำกรำคำ
วัตถุดิบหลักที่ใช้ในกำรผลิตสินค้ำที่ถูกพิจำรณำ คือ สินค้ำเหล็กกล้ำไร้สนิมรีดร้อน จึงมีควำมเหมำะสมและ
น่ำเชื่อถือเพียงพอที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในกำรผลิตสินค้ำที่ถูกพิจำรณำและสินค้ำชนิดเดียวกัน                       
ในสำธำรณรัฐอินโดนีเซีย จึงสอดคล้องกับบทบัญญัติข้อ 2.2 ของควำมตกลงว่ำด้วยกำรตอบโต้กำรทุ่มตลำด
ขององค์กำรกำรค้ำโลก (Anti-Dumping Agreement : ADA) 

ในกำรค ำนวณส่วนเหลื่อมกำรทุ่มตลำดเพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐำนในกำรก ำหนดมำตรกำร
ตอบโต้กำรทุ่มตลำดเป็นไปตำมมำตรำ 18 แห่งพระรำชบัญญัติกำรตอบโต้กำรทุ่มตลำดและกำรอุดหนุน             
ซึ่งสินค้ำจำกต่ำงประเทศ พ.ศ. 2542 โดยกำรเปรียบเทียบมูลค่ำปกติที่ได้มีกำรช ำระกันจริงและรำคำส่งออก
มำยังประเทศไทยตำมมำตรำ 14 และ มำตรำ 15 แห่งพระรำชบัญญัติกำรตอบโต้กำรทุ่มตลำดและ            
กำรอุดหนุนซึ่งสินค้ำจำกต่ำงประเทศ พ.ศ. 2542 

 2.5.3 ผู้น ำเข้ำมีควำมเห็นว่ำมำตรกำรตอบโต้กำรทุ่มตลำดอำจก่อให้เกิดกำรผูกขำดในประเทศได้ 
เนื่องจำกประเทศไทยมีอุตสำหกรรมผู้ผลิตสินค้ำเหล็กกล้ำไร้สนิมรีดเย็นเพียงรำยเดียว 

         ข้อชี้แจง กำรไต่สวนกำรทุ่มตลำดเป็นกำรด ำเนินกำรภำยใต้พระรำชบัญญัติกำรตอบโต้ 
กำรทุ่มตลำดและกำรอุดหนุนซึ่งสินค้ำจำกต่ำงประเทศ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งเปิดโอกำส 
ให้อุตสำหกรรมภำยในสำมำรถยื่นค ำขอให้ด ำเนินกำรพิจำรณำตอบโต้กำรทุ่มตลำดได้หำกมีข้อมูลและหลักฐำน 
ว่ำมีกำรทุ่มตลำดและกำรทุ่มตลำดดังกล่ำวก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่อุตสำหกรรมภำยในประเทศ ทั้งนี้  
ตำมมำตรำ 33 ได้ระบุว่ำผู้ยื่นค ำขอต้องได้รับกำรสนับสนุนจำกผู้ผลิตสินค้ำชนิดเดียวกันที่มีปริมำณกำรผลิต
รวมกันเกินกึ่งหนึ่งของปริมำณกำรผลิตสินค้ำชนิดเดียวกันของผู้ที่ได้แสดงควำมเห็นทั้ งส่วนที่สนับสนุนและ 
ส่วนที่คัดค้ำนรวมกัน โดยปริมำณกำรผลิตของฝ่ำยสนับสนุนต้องไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสี่ของปริมำณกำรผลิตสินค้ำ
ชนิดเดียวกันทั้งหมดในประเทศ ดังนั้น บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็นผู้ผลิตรำยเดียว 
ในประเทศและมีปริมำณกำรผลิตคิดเป็นร้อยละ 100 ของปริมำณกำรผลิตทั้งหมด จึงมีสถำนะเป็น
อุตสำหกรรมภำยในและสำมำรถยื่นค ำขอให้มีกำรพิจำรณำตอบโต้กำรทุ่มตลำดได้ 

2.5.4 ผู้น ำเข้ำมีควำมเห็นว่ำกำรบังคับใช้มำตรกำรตอบโต้กำรทุ่มตลำดท ำให้อุตสำหกรรม
ต่อเนื่องมีทำงเลือกวัตถุดิบน้อยลงและมีต้นทุนกำรผลิตสูงขึ้น ซึ่งส่งผลต่อกำรแข่งขันในตลำดโลก 
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ข้อชี้แจง วัตถุประสงค์ของกำรใช้มำตรกำรตอบโต้กำรทุ่มตลำดเพ่ือเยียวยำควำมเสียหำย
ของอุตสำหกรรมภำยในจำกกำรค้ำที่ไม่เป็นธรรมเพ่ือน ำไปสู่สภำวะตลำดที่มีกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม ทั้งนี้ 
มำตรกำรตอบโต้กำรทุ่มตลำดมิได้ห้ำมไม่ให้มีกำรน ำเข้ำสินค้ำจำกต่ำงประเทศและไม่ครอบคลุมถึงสินค้ำจำก
ประเทศอ่ืนที่ไม่มีกำรทุ่มตลำด ดังนั้น บริษัทฯ ยังคงมีทำงเลือกในกำรน ำเข้ำสินค้ำจำกประเทศอ่ืนๆ ได้ 
นอกจำกนี้ กำรเรียกเก็บอำกรตอบโต้กำรทุ่มตลำด จะเรียกเก็บในอัตรำที่เพียงพอต่อกำรขจัดควำมเสียหำย         
ที่เกิดจำกกำรทุ่มตลำด และไม่เกินส่วนเหลื่อมกำรทุ่มตลำด 

2.5.5 ผู้น ำเข้ำพบปัญหำคุณภำพวัตถุดิบบ่อยครั้ง เช่น ผิวลอก รอยขูดขีด บุบ ต้องตัดทิ้ง
บำงส่ วน ไม่สำมำรถเรียกร้องให้มี กำรชดเชยควำมเสียหำยได้ทั้ งหมด ซึ่ ง อุตสำหกรรมภำยใน  
ไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำดังกล่ำวให้หมดไปได้ 

นอกจำกนี้ ผู้น ำเข้ำบำงรำยรำยงำนว่ำอุตสำหกรรมภำยในไม่สำมำรถผลิตสินค้ำ 
ตำมคุณภำพที่ต้องกำรได้ เช่น ควำมสะอำดของพ้ืนผิว และรอยบนพ้ืนผิว ซึ่งสินค้ำเหล็กกล้ำไร้สนิมรีดเย็นฯ  
ที่ใช้ในอุตสำหกรรมกำรผลิต Hard disk จะไม่ใช่สินค้ำเกรดที่มีจ ำหน่ำยทั่วไป แต่เป็นสินค้ำที่ต้องผลิต         
ตำมควำมต้องกำรของบริษัท Hard disk และมีกำรควบคุมคุณภำพกำรผลิตอย่ำงเข้มงวด 

ข้อชี้แจง บริษัท โพสโค – ไทยน๊อคซ์ จ ำกัด (มหำชน) ในฐำนะอุตสำหกรรมผู้ผลิตสินค้ำ
ในประเทศ ได้มีหนังสือชี้แจงต่อประเด็นดังกล่ำว ดังนี้ (1) นโยบำยกำรจัดกำรข้อร้องเรียนทำงเทคนิคของ
อุตสำหกรรมภำยใน (2) กำรดูแลข้อเรียกร้องและชดเชยควำมเสียหำยอย่ำงเร่งด่วน และ (3) กำรควบคุม
คุณภำพสินค้ำในอนำคต เพ่ือน ำมำประกอบกำรพิจำรณำของคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำรำยละเอียด                
ทำงเทคนิคของสินค้ำเหล็ก ซึ่งเมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2565 คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำรำยละเอียด            
ทำงเทคนิคของสินค้ำเหล็กได้มีมติว่ำปัญหำข้อร้องเรียนของผู้น ำเข้ำเกี่ยวกับคุณภำพสินค้ำเหล็กกล้ำไร้สนิมรีดเย็นฯ         
ที่อุตสำหกรรมภำยในผลิตเป็นปัญหำตำมปกติซึ่งสำมำรถเกิดขึ้นได้ 

2.6 การตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูล (Verification) 
   เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ท ำให้ 
กรมกำรค้ำต่ำงประเทศไม่สำมำรถเดินทำงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลแบบสอบถำม ณ ที่ท ำกำรของ
บริษัทฯ ได้จึงด ำเนินกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลในรูปแบบ Desk Verification ผ่ำนระบบกำรประชุม
อิเล็กทรอนิกส์  
   โดยกรมกำรค้ำต่ำงประเทศได้ด ำเนินกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลแบบสอบถำมของ
บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จ ำกัด (มหำชน) ในฐำนะอุตสำหกรรมภำยในประเทศเมื่อวันที่ 17 - 21 มกรำคม 
2565 และผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจำกต่ำงประเทศ จ ำนวน 3 รำย ได้แก่ PT. Indonesia Ruipu Nickel and 
Chrome Alloy และ PT. IMR ARC Steel จำกสำธำรณรัฐอินโดนี เซีย และ Bahru Stainless SDN. BHD                
จำกมำเลเซียเมื่อวันที่ 1 - 18 มีนำคม 2565 พบว่ำข้อมูลค ำตอบในแบบสอบถำมมีควำมน่ำเชื่อถือและ
สำมำรถยอมรับได้ โดยข้อมูลที่ตรวจสอบตรงกับเอกสำรหลักฐำนต้นฉบับ และสอดคล้องกับหลักฐำนทำงบัญชี
ที่ผ่ำนกำรรับรองแล้ว  

2.7 การแจ้งข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นพื้นฐานในการวินิจฉัยร่างผลการไต่สวนชั้นที่สุด       
เพื่อรับฟังข้อโต้แย้งของผู้มีส่วนได้เสีย 

     เมื่อวันที่ 25 กรกฎำคม 2565 กรมกำรค้ำต่ำงประเทศได้จัดส่งรำยละเอียดข้อมูลและ
ข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นพื้นฐำนในกำรพิจำรณำวินิจฉัยร่ำงผลกำรไต่สวนชั้นที่สุดฯ ให้ผู้มีส่วนได้เสียเพื่อเปิดโอกำส         
ให้แสดงควำมคิดเห็น/ยื่นข้อโต้แย้งต่อร่ำงผลกำรไต่สวนดังกล่ำวตำมมำตรำ 30 แห่งพระรำชบัญญัติกำรตอบโต้ 
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กำรทุ่มตลำดฯ พ.ศ. 2542 และได้จัดกำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น (Hearing) ผ่ำนระบบกำรประชุม
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นข้อโต้แย้งและเสนอควำมเห็นด้วยวำจำ เมื่อวันที่ 23 สิงหำคม 2565 
โดยมีผู้มีส่วนได้เสียยื่นข้อโต้แย้งและแสดงควำมเห็นด้วยวำจำในกำรประชุมดังกล่ำวรวมทั้งยื่นข้อโต้แย้งและ
เสนอควำมเห็นเป็นหนังสือ ได้แก ่ผู้แทนรัฐบำลสำธำรณรัฐอินโดนีเซียและรัฐบำลมำเลเซีย ผู้ผลิตและผู้ส่งออก
สำธำรณรัฐอินโดนีเซียและมำเลเซีย อุตสำหกรรมภำยใน และผู้น ำเข้ำ โดยมีประเด็นส ำคัญ ดังนี้  

  2.7.1 การค านวณส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด 
  (1) ผู้ผลิตและผู้ส่งออกจำกมำเลเซียโต้แย้งว่ำอัตรำก ำไรที่ใช้ในกำรค ำนวณมูลค่ำปกติ 

ขึ้นใหม่ (Constructed Normal Value) ไม่สะท้อนกำรขำยในเชิงพำณิชย์ จึงเห็นควรให้ใช้อัตรำก ำไรเฉลี่ย
จำกงบกำรเงินของบริษัทแม ่เนื่องจำกเป็นอัตรำก ำไรที่ถูกต้องที่ควรจะน ำมำใช้ในกำรค ำนวณมูลค่ำปกติ 

  ข้อชี้แจง กำรค ำนวณมูลค่ำปกติขึ้นใหม่โดยใช้อัตรำก ำไรจำกข้อมูลกำรผลิตและ
กำรขำยที่เกิดขึ้นจริงของสินค้ำชนิดเดียวกันของผู้ส่งออกจำกต่ำงประเทศในทำงกำรค้ำปกติเป็นอัตรำก ำไร    
ที่เหมำะสมตำมมำตรำ 15 วรรคสอง (2) แห่งพระรำชบัญญัติกำรตอบโต้กำรทุ่มตลำดฯ พ.ศ. 2542 และ
บทบัญญัติข้อ 2 (1) แห่งกฎกระทรวง (พ.ศ. 2543) และบทบัญญัติข้อ 2.2.2 (i) ของควำมตกลง ADA 

   (2) ผู้ผลิตและผู้ส่งออกจำกสำธำรณรัฐอินโดนีเซียโต้แย้งว่ำกำรพิจำรณำกำรขำย           
ในทำงกำรค้ำปกติหรือกำรขำยต่ ำกว่ำทุนที่น ำมำค ำนวณมูลค่ำปกติ ควรเปรียบเทียบรำคำขำยในประเทศกับ
ต้นทุนรำยไตรมำส/เดือนควบคู่กับต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักตลอดช่วงระยะเวลำกำรไต่สวน (Investigation 
Period : IP) 

       ข้อชี้แจง กำรพิจำรณำกำรขำยต่ ำกว่ำทุนโดยใช้ต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักตลอดช่วง IP 
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในมำตรำ 15 วรรคสำม แห่งพระรำชบัญญัติกำรตอบโต้กำรทุ่มตลำดฯ  
พ.ศ. 2542 บทบัญญัติข้อ 2.2.1 ของควำมตกลง ADA และค ำตัดสินของ Panel กรณีข้อพิพำท EC – Salmon 
from Norway ทีว่ินิจฉัยว่ำกำรพิจำรณำว่ำรำคำขำยต่ ำกว่ำทุนตำมบทบัญญัติข้อ 2.2.1 ของควำมตกลง ADA 
จะต้องพิจำรณำโดยอ่ำนย้อนกลับ (contrario) กล่ำวคือ หำกรำคำขำยสูงกว่ำต้นทุนถั่วเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก         
ในช่วง IP ถือว่ำเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นว่ำรำคำขำยนั้นต่ ำกว่ำต้นทุน และเป็นรำคำขำยที่จะไม่สำมำรถท ำให้ 
คืนทุนภำยในเวลำที่เหมำะสม  

   (3) ผู้ผลิตและผู้ส่งออกจำกสำธำรณรัฐอินโดนีเซียโต้แย้งว่ำกำรค ำนวณมูลค่ำปกติไม่ควร
น ำต้นทุนทำงกำรเงินและรำยได้และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ มำรวมเข้ำเป็นต้นทุนของสินค้ำที่ถูกพิจำรณำเนื่องจำก 
มีมูลค่ำติดลบ  

    ข้อชี้แจง กำรพิจำรณำค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำร กำรขำย และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในมำตรำ 15 วรรคสอง (2) แห่ง พระรำชบัญญัติกำรตอบโต้กำรทุ่มตลำดฯ พ.ศ. 2542 
และบทบัญญัติข้อ 2 (1) แห่งกฎกระทรวง (พ.ศ. 2543) และบทบัญญัติข้อ 2.2.2 (i) ของควำมตกลง ADA  
ที่ก ำหนดให้ใช้ข้อมูลกำรผลิตและกำรขำยที่เกิดขึ้นส ำหรับสินค้ำชนิดเดียวกันของผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจำก
ต่ำงประเทศ 

   (4) ผู้ผลิตและผู้ส่งออกจำกสำธำรณรัฐอินโดนีเซียโต้แย้งว่ำข้อมูลข้อเท็จจริงที่ใช้เป็น
พ้ืนฐำนในกำรวินิจฉัยร่ำงผลกำรไต่สวนชั้นที่สุดฯ (ฉบับปกปิด) มิได้ระบุรำยละเอียดค ำนวณรำคำส่งออกของ
ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจำกต่ำงประเทศ จึงค ำนวณรำคำส่งออก ณ หน้ำโรงงำน ขึ้นใหม่   

       ข้อชี้แจง กำรพิจำรณำรำคำส่งออกเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในมำตรำ 14 
แห่งพระรำชบัญญัติกำรตอบโต้กำรทุ่มตลำดฯ พ.ศ. 2542 และบทบัญญัติข้อ 2.3 ของควำมตกลง ADA      
ที่ก ำหนดให้ใช้รำคำส่งออกจำกประเทศผู้ส่งออกมำยังประเทศไทยตำมที่ได้ช ำระหรือควรมีกำรช ำระกันจริง  
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โดยใช้ข้อมูลจำกค ำตอบแบบสอบถำมของบริษัทผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจำกต่ำงประเทศ ซึ่งกรมฯ ได้ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงของข้อมูลแล้วพบว่ำข้อมูลตำมค ำตอบแบบสอบถำมมีควำมน่ำเชื่อถือและยอมรับได้ จึงน ำมำใช้      
ในกำรค ำนวณส่วนเหลื่อมกำรทุ่มตลำด 

   (5) อุตสำหกรรมภำยในโต้แย้งว่ำหำกกำรค ำนวณรำคำส่งออกไม่ได้หักก ำไรของบริษัท     
ที่เกี่ยวข้องกัน เห็นว่ำควรน ำค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว รวมเข้ำเป็นต้นทุนในกำรพิจำรณำมูลค่ำปกติ และไม่ควร            
น ำค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถพิสูจน์ได้เป็นรำยธุรกรรมมำหักทอนเพื่อเป็นรำคำ ณ หน้ำโรงงำน 

       ข้อชี้แจง กำรพิจำรณำมูลค่ำปกติและรำคำส่งออกเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดใน
มำตรำ 15 และมำตรำ 14 แห่งพระรำชบัญญัติกำรตอบโต้กำรทุ่มตลำดฯ พ.ศ. 2542 และบทบัญญัติข้อ 2.2 
และข้อ 2.3 ของควำมตกลง ADA โดยใช้ข้อมูลจำกค ำตอบแบบสอบถำมของบริษัทผู้ผลิตหรือผู้ส่งออก          
จำกต่ำงประเทศ ซึ่งกรมฯ  ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลแล้วพบว่ำข้อมูลตำมค ำตอบแบบสอบถำม               
มีควำมน่ำเชื่อถือและยอมรับได้ จึงน ำมำใช้ในกำรค ำนวณส่วนเหลื่อมกำรทุ่มตลำด 

   (6) อุตสำหกรรมภำยในโต้แย้งว่ำข้อมูลข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นพ้ืนฐำนในกำรวินิจฉัย               
ร่ำงผลกำรไต่สวนชั้นที่สุดฯ (ฉบับเปิดเผย) มิได้ระบุรำยละเอียดกำรค ำนวณส่วนเหลื่อมกำรทุ่มตลำดของผู้ผลิต 
ผู้ส่งออกจำกสำธำรณรัฐอินโดนีเซียและมำเลเซียอย่ำงเพียงพอ   

       ข้อชี้แจง กรมกำรค้ำต่ำงประเทศได้แจ้งรำยละเอียดข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ใช้ใน       
กำรพิจำรณำวินิจฉัยร่ำงผลกำรไต่สวนฯ ซึ่งแสดงรำยละเอียดและวิธีค ำนวณส่วนเหลื่อมกำรทุ่มตลำด ฯ           
อย่ำงเพียงพอ เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกำสโต้แย้งตำมมำตรำ 30 ทั้งนี้ จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่ต้องปกปิด  
ตำมมำตรำ 26 แห่งพระรำชบัญญัติกำรตอบโต้กำรทุ่มตลำดฯ พ.ศ. 2542 

   (7) อุตสำหกรรมภำยในขอให้พิจำรณำว่ำตลำดสำธำรณรัฐอินโดนีเซียมีลักษณะตลำด
เฉพำะหรือไม่ เนื่องจำกสำธำรณรัฐอินโดนีเซียมีนโยบำยจ ำกัดกำรส่งออกนิกเกิลซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในกำรผลิต
สินค้ำเหล็กกล้ำไร้สนิมรีดเย็นที่อำจท ำให้รำคำขำยของสินค้ำถูกบิดเบือน หำกมี ไม่ควรน ำรำคำขำยในประเทศ
และต้นทุนมำใช้ในกำรค ำนวณมูลค่ำปกติตำมบทบัญญัติข้อ 2.2 ของควำมตกลง ADA  

       ข้อชี้แจง กรมกำรค้ำต่ำงประเทศได้ตรวจสอบควำมสมเหตุสมผลของรำคำต้นทุน
ของสินค้ำ (Arm’s Length Test) พบว่ำรำคำวัตถุดิบที่ซื้อจำกบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกัน
ไม่ได้แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญ จึงน ำรำคำขำยในประเทศและต้นทุนของผู้ผลิตจำกสำธำรณรัฐอินโดนีเซีย       
มำใช้ในกำรค ำนวณส่วนเหลื่อมกำรทุ่มตลำดตำมมำตรำ 15 แห่งพระรำชบัญญัติกำรตอบโต้กำรทุ่มตลำดฯ                 
พ.ศ. 2542 และบทบัญญัติข้อ 2.2 ของควำมตกลง ADA  

  2.7.2 การพิจารณาความเสียหายที่มีต่ออุตสาหกรรมภายในจากการน าเข้าสนิคา้ที่ถูกพิจารณา 
   (1) ผู้แทนรัฐบำลสำธำรณรัฐอินโดนีเซียและมำเลเซีย โต้แย้งว่ำปริมำณน ำเข้ำ                

จำกสำธำรณรัฐอินโดนีเซียและมำเลเซียไม่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่อุตสำหกรรมภำยในเนื่องจำกมีสัดส่วนน้อย 
   (2) ผู้แทนรัฐบำลสำธำรณรัฐอินโดนีเซียและมำเลเซียโต้แย้งว่ำอุตสำหกรรมภำยใน 

ไม่ได้รับควำมเสียหำยจำกกำรน ำเข้ำสินค้ำจำกสำธำรณรัฐอินโดนีเซียและมำเลเซีย ไม่ปรำกฏกำรยับยั้งกำรขึ้น
รำคำ และอุตสำหกรรมภำยในมีก ำไรจำกกำรขำยในประเทศท่ีเพ่ิมขึ้น อีกท้ังยังคงสำมำรถรักษำส่วนแบ่งตลำด
ภำยในประเทศได้ นอกจำกนี้ ผลตอบแทนจำกกำรลงทุน กระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน ค่ำจ้ำงแรงงำน 
และค่ำจ้ำงแรงงำนต่อหน่วยยังคงเพ่ิมข้ึน และสินค้ำคงคลังลดลงในช่วง IP  

   (3) ผู้แทนรัฐบำลสำธำรณรัฐอินโดนีเซียและมำเลเซียโต้แย้งว่ำไม่มีควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
กำรทุ่มตลำดและควำมเสียหำย เนื่องจำกปริมำณและมูลค่ำขำยของอุตสำหกรรมภำยในเป็นไปในทิศทำง
เดียวกันกับปริมำณน ำเข้ำสินค้ำที่ถูกพิจำรณำ นอกจำกนี ้ไม่ได้พิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรทุ่มตลำดและ
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ควำมเสียหำยอย่ำงเหมำะสม โดยสรุปเพียงว่ำเมื่อพิจำรณำปัจจัยอ่ืน ๆ พบว่ำไม่ใช่ปัจจัยที่ก่อให้เกิด                
ควำมเสียหำยต่ออุตสำหกรรมภำยใน 

   (4) ผู้แทนรัฐบำลมำเลเซียโต้แย้งว่ำกำรพิจำรณำผลกระทบด้ำนรำคำเป็นกำรพิจำรณำ
รำคำเฉลี่ยของสองประเทศ ซึ่งไม่ได้สะท้อนผลกระทบด้ำนรำคำของสินค้ำจำกมำเลเซียเพียงประเทศเดียว  

        ข้อชี้แจง กำรพิจำรณำควำมเสียหำยอย่ำงส ำคัญที่เกิดแก่อุตสำหกรรมภำยในและ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรทุ่มตลำดกับควำมเสียหำยต่ออุตสำหกรรมภำยในเป็นไปตำมมำตรำ 19 มำตรำ 20 
และมำตรำ 21 แห่งพระรำชบัญญัติกำรตอบโต้กำรทุ่มตลำดฯ พ.ศ. 2542 ซึ่งพบว่ำกำรน ำเข้ำสินค้ำ               
ที่ถูกพิจำรณำก่อให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงส ำคัญแก่อุตสำหกรรมภำยใน โดยปริมำณกำรน ำเข้ำสินค้ำ                 
ที่ถูกพิจำรณำมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่องในปี 2560 – 2562 แม้จะลดลงในปี 2563 และ IP เนื่องจำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ที่มีต่ออุตสำหกรรมเหล็กทั่วโลก 
นอกจำกนี้ สินค้ำที่ถูกพิจำรณำมีกำรขำยตัดรำคำเกรด 300 กดรำคำ และยับยั้งกำรขึ้นรำคำขำยสินค้ำของ
อุตสำหกรรมภำยใน ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำรประกอบกิจกำรของอุตสำหกรรมภำยใน เช่น กำรลดลงของ        
ยอดจ ำหน่ำยและปริมำณกำรขำยในประเทศ รำคำขำยในประเทศ ก ำไรจำกกำรขำย ปริมำณกำรผลิต         
และอัตรำกำรใช้ก ำลังกำรผลิต ส่วนแบ่งตลำด และผลตอบแทนจำกกำรลงทุนและกระแสเงินสดที่มีแนวโน้ม
ลดลงและติดลบ เป็นต้น และเมื่อพิจำรณำปัจจัยอ่ืนๆ เช่น ปริมำณน ำเข้ำสินค้ำจำกประเทศอ่ืนๆ ที่มีแนวโน้ม
ลดลง รำคำน ำเข้ำจำกประเทศอ่ืนๆ ที่สูงกว่ำรำคำน ำเข้ำจำกประเทศที่ถูกพิจำรณำ ช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย
ของอุตสำหกรรมภำยในที่หลำกหลำยรูปแบบ กระบวนกำรผลิตในภำคอุตสำหกรรมที่ไม่ได้มีกำรเปลี่ยนแปลง
อย่ำงมีนัยส ำคัญ สัดส่วนกำรขำยสินค้ำของอุตสำหกรรมภำยในที่มีกำรขำยในประเทศเป็นหลัก พบว่ำไม่ใช่
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่ออุตสำหกรรมภำยใน 

   กำรพิจำรณำควำมเสียหำยอย่ำงส ำคัญที่เกิดแก่อุตสำหกรรมภำยในสำมำรถ
ประเมินผลของกำรน ำเข้ำจำกแต่ละประเทศรวมกันได้ตำมมำตรำ 20 แห่งพระรำชบัญญัติกำรตอบโต้                     
กำรทุ่มตลำดฯ พ.ศ. 2542 

       กำรที่ผลประกอบกำรกิจกำรของอุตสำหกรรมภำยในดีขึ้นในช่วง IP ซึ่งเป็นช่วงเวลำ
เดียวกันกับปริมำณกำรน ำเข้ำของสินค้ำที่ถูกพิจำรณำที่ลดลง เป็นสถำนกำรณ์ที่บ่งชี้ได้ว่ำปริมำณกำรน ำเข้ำ
ดังกล่ำวมีควำมสัมพันธ์กับควำมเสียหำยที่เกิดแก่อุตสำหกรรมภำยใน   
  2.7.3 การผูกขาดในประเทศ 

         ผู้น ำเข้ำมีควำมเห็นว่ำกระทรวงพำณิชย์ควรก ำกับดูแลและควบคุมรำคำเหล็กกล้ำ 
ไร้สนิมรีดเย็นฯ เนื่องจำกประเทศไทยมีผู้ผลิตสินค้ำดังกล่ำวในประเทศเพียงรำยเดียว 

     ข้อชี้แจง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกลำงว่ำด้วยรำคำสินค้ำและบริกำร กรมกำรค้ำ
ภำยใน ได้มีกำรติดตำมดูแลสถำนกำรณ์ รำคำ และปริมำณสินค้ำเหล็กตั้งแต่ต้นน้ ำ กลำงน้ ำ และปลำยน้ ำ 
อย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้กำรพิจำรณำรำคำจ ำหน่ำยมีควำมเหมำะสม สอดคล้องกับต้นทุนวัตถุดิบ และเกิด  
ควำมเป็นธรรมกบัทุกฝ่ำย  

  2.7.4 ความจ าเป็นในการน าเข้า 
    ผู้น ำเข้ำให้ข้อมูลว่ำมีควำมจ ำเป็นต้องน ำเข้ำสินค้ำจำกต่ำงประเทศ เนื่องจำกต้องกำร 

แหล่งวัตถุดิบที่หลำกหลำยเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ รวมทั้งกำรจัดกำรด้ำนคุณภำพ รำคำและ
ระยะเวลำในกำรส่งมอบ 

   ข้อชี้แจง  วัตถุประสงค์ของกำรใช้มำตรกำรตอบโต้กำรทุ่มตลำดเ พ่ือเยียวยำ 
ควำมเสียหำยของอุตสำหกรรมภำยในจำกกำรค้ำที่ไม่เป็นธรรมเพ่ือน ำไปสู่สภำวะตลำดที่ มีกำรแข่งขัน           
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อย่ำงเป็นธรรม ทั้งนี้  มำตรกำรตอบโต้กำรทุ่มตลำดมิได้ห้ำมไม่ให้มีกำรน ำเข้ำสินค้ำจำกต่ำงประเทศ                   
และไม่ครอบคลุมถึงสินค้ำจำกประเทศอ่ืนที่ไม่มีกำรทุ่มตลำด ดังนั้น บริษัทฯ ยังคงมีทำงเลือกในกำรน ำเข้ำ
สินค้ำจำกประเทศอ่ืนๆ ได้ นอกจำกนี้ กำรเรียกเก็บอำกรตอบโต้กำรทุ่มตลำด จะเรียกเก็บในอัตรำที่เพียงพอ
ต่อกำรขจัดควำมเสียหำยที่เกิดจำกกำรทุ่มตลำด และไม่เกินส่วนเหลื่อมกำรทุ่มตลำด 

  2.7.5 เอกสารการน าเข้า 
    อุตสำหกรรมภำยในมีควำมเห็นว่ำ เพ่ือให้กำรบังคับใช้มำตรกำรตอบโต้กำรทุ่มตลำด

เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ อุตสำหกรรมภำยในขอให้กรมกำรค้ำต่ำงประเทศกับกรมศุลกำกรหำรือเพ่ือก ำหนด
หลักเกณฑ์และแนวทำงในกำรตรวจสอบแหล่งก ำเนิดสินค้ำ รวมทั้งหลักฐำนประกอบกำรน ำเข้ำ  

        ข้อชี้แจง เนื่องจำกกำรเรียกเก็บอำกรตอบโต้กำรทุ่มตลำดเป็นไปตำมมำตรำ 49 แห่ง
พระรำชบัญญัติกำรตอบโต้กำรทุ่มตลำดฯ พ.ศ. 2542 ที่ก ำหนดว่ำ ในกรณีที่มีกำรเรียกเก็บอำกรตอบโต้ 
กำรทุ่มตลำดจำกสินค้ำใด ให้น ำบทบัญญัติกฎหมำยว่ำด้วยศุลกำกรและกฎหมำยว่ำด้วยพิกัดอัตรำศุลกำกร     
มำใช้บังคับกับกำรเรียกเก็บอำกรดังกล่ำวเสมือนอำกรนั้นเป็นอำกรขำเข้ำตำมกฎหมำยนั้น และอำกรตอบโต้
กำรทุ่มตลำดที่เก็บได้ให้เก็บรักษำไว้เพ่ือปฏิบัติตำมมำตรำ 59 จนกว่ำจะสิ้นเหตุที่จะต้องปฏิบัติตำมมำตรำ
ดังกล่ำว ดังนั้น ขั้นตอนและหลักเกณฑ์กำรเรียกเก็บอำกรตอบโต้กำรทุ่มตลำด รวมถึงเอกสำรประกอบกำรผ่ำน
พิธีกำรศุลกำกร จึงอยู่ภำยใต้อ ำนำจหน้ำที่ของกรมศุลกำกร โดยให้ยึดอัตรำกำรเรียกเก็บอำกรฯ ขอบเขตสินค้ำ 
และเงื่อนไขเป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรทุ่มตลำดและกำรอุดหนุนที่เก่ียวข้อง 

  2.7.6 การยกเว้นการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดส าหรับการน าสินค้าเข้ามาผลิต
เพื่อการส่งออก  

  ผู้น ำเข้ำและอุตสำหกรรมภำยในมีควำมเห็นเกี่ยวกับกำรยกเว้นกำรเรียกเก็บอำกร 
ตอบโต้กำรทุ่มตลำดส ำหรับกำรน ำเข้ำสินค้ำเข้ำมำผลิตเพื่อกำรส่งออก ดังนี้ 

   (1) ผู้น ำเข้ำมีควำมเห็นว่ำกรมกำรค้ำต่ำงประเทศควรพิจำรณำยกเว้นกำรเรียกเก็บ
อำกรตอบโต้กำรทุ่มตลำด ส ำหรับกรณีกำรน ำสินค้ำเข้ำมำผลิตเพ่ือกำรส่งออกภำยใต้ (1) กฎหมำยว่ำด้วย             
กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (2) กฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรลงทุน และ (3) กฎหมำยว่ำด้วย
ศุลกำกร  

         (2) อุตสำหกรรมภำยในไม่เห็นด้วยกับกำรยกเว้นกำรเรียกเก็บอำกรตอบโต้ 
กำรทุ่มตลำดส ำหรับกำรน ำสินค้ำเข้ำมำผลิตเพ่ือกำรส่งออก เนื่องจำกเงื่อนไขดังกล่ำวจะกระทบต่อกำรบังคับ
ใช้มำตรกำรฯ ส่งผลให้สินค้ำทุ่มตลำดทะลักเข้ำมำในประเทศไทย และก่อให้เกิดผลกระทบในอนำคตกับ
อุตสำหกรรมปลำยน้ ำ เนื่องจำกกำรยกเว้นในกรณีดังกล่ำวอำจถูกพิจำรณำว่ำเข้ำข่ำยกำรอุดหนุนที่มีเงื่อนไข
เพ่ือกำรส่งออก และเป็นกำรอุดหนุนที่ห้ำมมิให้กระท ำ ตำมบทบัญญัติข้อ 1 และ 3 ของควำมตกลงว่ำด้วย       
กำรตอบโต้กำรอุดหนุนขององค์กำรกำรค้ำโลก (Agreement on Subsidies and Countervailing Measures : 
SCM) นอกจำกนี้ กำรยกเว้นกำรเรียกเก็บอำกรฯ ยังอำจเป็นกำรขัดต่อเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติ          
กำรตอบโต้กำรทุ่มตลำดฯ ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือปกป้องอุตสำหกรรมภำยในจำกกำรแข่งขันทำงกำรค้ำที่ไม่เป็นธรรม 

                ข้อชี้แจง กำรพิจำรณำเรียกเก็บอำกรตอบโต้กำรทุ่มตลำดในอัตรำร้อยละ 0 ของ 
รำคำ ซี ไอ เอฟ ส ำหรับกรณีน ำเข้ำมำผลิตเพ่ือส่งออกเป็นกำรด ำเนินกำรภำยใต้มำตรำ 7 แห่งพระรำชบัญญัติ 
กำรตอบโต้กำรทุ่มตลำดฯ พ.ศ. 2542 ที่ก ำหนดว่ำกำรตอบโต้กำรทุ่มตลำดให้ค ำนึงถึงประโยชน์ของ
อุตสำหกรรมภำยใน ผู้บริโภค และประโยชน์สำธำรณะประกอบกัน 
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2.8 การขอให้พิจารณายกเว้นการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดส าหรับกรณีการน าสินค้า
เหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นฯ เข้ามาใช้ส าหรับการผลิตเพื่อการส่งออก 

เมื่อวันที่ 30 สิงหำคม 2565 กรมกำรค้ำต่ำงประเทศจึงได้มีหนังสือถึงผู้น ำเข้ำและอุตสำหกรรม
ภำยใน เพ่ือขอข้อมูลและเอกสำรหลักฐำนเพ่ิมเติมประกอบกำรพิจำรณำกำรยกเว้นกำรเรียกเก็บอำกรฯ 

2.8.1 ข้อมูลประกอบการพิจารณาจากผู้น าเข้า/ผู้ใช้ 
                  ผู้น ำเข้ำ ซึ่งเป็นผู้ใช้สินค้ำที่ถูกพิจำรณำในกำรผลิตสินค้ำท่อเหล็กกล้ำไร้สนิมรีดเย็น

ส ำหรับน ำไปใช้ในอุตสำหกรรมน้ ำตำล อุตสำหกรรมกำรผลิตน้ ำแข็ง อำหำร เครื่องดื่มและยำ อุตสำหกรรม  
ปิโตรเคมี อุตสำหกรรมพลังงำน อุตสำหกรรมเยื่อกระดำษ อุตสำหกรรมยำนยนต์ ตลอดจนท่อส ำหรับ                 
งำนตกแต่งและโครงสร้ำง รวมถึงท่อตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ ได้ขอให้กรมกำรค้ำต่ำงประเทศพิจำรณำยกเว้น       
กำรเรียกเก็บอำกรตอบโต้กำรทุ่มตลำด ส ำหรับกรณีกำรน ำสินค้ำเข้ำมำผลิตเพ่ือกำรส่งออก โดยมีเหตุผล
สนับสนุน ดังนี้ 

                   (1) สินค้ำเหล็กกล้ำไร้สนิมรีดเย็นฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 79 - 92 ของต้นทุนผลิต 
                (2) สัดส่วนกำรส่งออกสินค้ำท่อเหล็กกล้ำไร้สนิมรีดเย็นฯ มีทิศทำงเพ่ิมมำกข้ึน 

2.8.2 ข้อมูลประกอบการพิจารณาจากอุตสาหกรรมภายใน 
             อุตสำหกรรมภำยในแสดงควำมไม่เห็นด้วยกับกำรยกเว้นกำรเรียกเก็บอำกรตอบโต้  

กำรทุ่มตลำด ส ำหรับกรณีกำรน ำเข้ำมำผลิตเพื่อกำรส่งออก โดยมีเหตุผลสนับสนุน ดังนี้ 
                 (1) กำรยกเว้นฯ จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลของมำตรกำรฯ เนื่องจำกจะท ำให้           

มีกำรทะลักของสินค้ำในรำคำที่ไม่เป็นธรรมมำยังประเทศไทย และยังคงท ำให้อุตสำหกรรมภำยในได้รับ 
ควำมเสียหำย 

             (2) กำรยกเว้นฯ อำจถูกพิจำรณำได้ว่ำเข้ำข่ำยกำรอุดหนุนที่มีเงื่อนไขเพ่ือกำรส่งออก 
             (3) แม้กำรยกเว้นฯ จะเป็นกำรด ำเนินกำรโดยค ำนึงถึงผลประโยชน์สำธำรณะ             

ตำมมำตรำ 7 แห่งพระรำชบัญญัติกำรตอบโต้กำรทุ่มตลำดฯ พ.ศ. 2542 ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตำมเจตนำรมณ์
และวัตถุประสงค์ของกำรตอบโต้กำรทุ่มตลำด  

             (4) กลไกกำรตรวจสอบย้อนกลับตำมโครงกำรยกเว้นกรณีน ำเข้ำมำผลิตเพ่ือกำรส่งออก
ยังไม่มีประสิทธิภำพในกำรรับรองว่ำสินค้ำน ำเข้ำที่ได้รับกำรยกเว้นกำรเรียกเก็บอำกรฯ จะน ำมำใช้ในกำรผลิต
สินค้ำเพ่ือกำรส่งออกท้ังหมด 

             (5) ประโยชน์ที่จะได้รับจำกกำรยกเว้นฯ มีสัดส่วนเล็กน้อยหรือไม่มีนัยส ำคัญ เนื่องจำก
สัดส่วนกำรส่งออกสินค้ำท่อเหล็กกล้ำไร้สนิมรีดเย็นมีเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสัดส่วนกำรขำยในประเทศ 

2.8.3 ข้อมูลการใช้สิทธิประโยชน์กรณีการน าเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออก 
                  จำกข้อมูลสถิติกำรน ำเข้ำของกรมศุลกำกรในช่วงปี 2561 - 2564 พบว่ำมูลค่ำ        

และสัดส่วนกำรใช้สิทธิประโยชน์กรณีน ำเข้ำสินค้ำจำกสำธำรณรัฐอินโดนีเซียและมำเลเซียมำผลิตเพ่ือ                            
กำรส่งออกเพ่ิมข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง 

            2.8.4 ข้อมูลประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับมาตรการตอบโต้การอุดหนุน 
                 กำรพิจำรณำเพ่ือก ำหนดใช้มำตรกำรตอบโต้กำรอุดหนุน เป็นกำรด ำเนินกำรตำม  

ควำมตกลง SCM โดยจะต้องอำศัยกำรพิจำรณำจำกข้อมูลข้อเท็จจริงที่ได้รับจำกผู้มีส่วนได้เสีย  ซึ่งจะต้อง          
มีหลักฐำนที่เพียงพอต่อกำรพิจำรณำวินิจฉัยว่ำกำรอุดหนุนก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่อุตสำหกรรมภำยในและ
มีควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรอุดหนุนและควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น นอกจำกนี้ ในกำรค ำนวณอำกรตอบโต้          
กำรอุดหนุนจะต้องพิจำรณำจำกผลประโยชน์ที่ผู้ได้รับกำรอุดหนุนได้รับเป็นรำยกรณี  
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2.9 การวินิจฉัยชั้นที่สุดเกี่ยวกับการพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาด 
      กรมกำรค้ำต่ำงประเทศได้น ำข้อมูลข้อเท็จจริง ผลกำรตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ควำมเห็น 

และข้อโต้แย้งต่อร่ำงผลกำรไต่สวนชั้นที่สุดที่ได้รับจำกผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย มำจัดท ำรำยงำนผลกำรไต่สวน      
ชั้นที่สุดเสนอต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรทุ่มตลำดและกำรอุดหนุน เพ่ือพิจำรณำวินิจฉัยตำมหลักเกณฑ์        
ที่ก ำหนดตำมพระรำชบัญญัติกำรตอบโต้กำรทุ่มตลำดฯ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยในกรณีท่ีผู้มีส่วน
ได้เสียปฏิเสธที่จะน ำพยำนหลักฐำนมำแสดง ไม่น ำพยำนหลักฐำนมำแสดงภำยในเวลำที่ก ำหนด หรือไม่ให้
ควำมร่วมมือเพ่ือให้ได้มำซึ่งพยำนหลักฐำน หรือขัดขวำงกระบวนกำรพิจำรณำตอบโต้กำรทุ่มตลำด            
กำรพิจำรณำไต่สวนจะรับฟังเพียงข้อเท็จจริงเท่ำที่มีอยู่หรืออำจรับฟังไปในทำงที่ไม่เป็นคุณแก่ผู้นั้นก็ได้        
ตำมมำตรำ 27 แห่งพระรำชบัญญัติกำรตอบโต้กำรทุ่มตลำดฯ พ.ศ. 2542 ซึง่คณะกรรมกำรพิจำรณำกำรทุ่มตลำด
และกำรอุดหนุนพิจำรณำแล้วมีค ำวินิจฉัยชั้นที่สุด เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2565 โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

  2.9.1 การพิจารณาการทุ่มตลาด  
   กำรพิจำรณำส่วนเหลื่อมกำรทุ่มตลำดเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดตำมมำตรำ 18     
แห่งพระรำชบัญญัติกำรตอบโต้กำรทุ่มตลำดฯ พ.ศ. 2542 โดยสรุปผลกำรค ำนวณมูลค่ำปกติและรำคำส่งออก
เพ่ือพิจำรณำส่วนเหลื่อมกำรทุ่มตลำดของสินค้ำที่ถูกพิจำรณำได้ ดังนี้ 
    (1) ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

           1) PT. IMR ARC STEEL 
  (ก) มูลค่ำปกต ิ 

       ค ำนวณจำกรำคำขำยในสำธำรณรัฐอินโดนีเซียจำกค ำตอบแบบสอบถำม  
โดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก และหักค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ เพ่ือทอนเป็นรำคำ ณ หน้ำโรงงำน ตำมหลักเกณฑ์ภำยใต้
มำตรำ 15 แห่งพระรำชบัญญัติกำรตอบโต้กำรทุ่มตลำดฯ พ.ศ. 2542 

  (ข) รำคำส่งออก  
ค ำนวณจำกรำคำส่งออกมำยังประเทศไทย ณ ระดับรำคำ ซี ไอ เอฟ 

จำกค ำตอบแบบสอบถำมโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก และหักค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ เพ่ือทอนเป็นรำคำ ณ หน้ำโรงงำน  
ตำมหลักเกณฑ์ภำยใต้มำตรำ 14 แห่งพระรำชบัญญัติกำรตอบโต้กำรทุ่มตลำดฯ พ.ศ. 2542 

  (ค) ส่วนเหลื่อมกำรทุ่มตลำด 
       ค ำนวณโดยเปรียบเทียบระหว่ำงมูลค่ำปกติตำม (ก) และรำคำส่งออก

ตำม (ข) ซึ่งเป็นรำคำ ณ ระดับกำรค้ำเดียวกันและในช่วงระยะเวลำเดียวกัน ตำมหลักเกณฑ์ภำยใต้มำตรำ 18 
แห่งพระรำชบัญญัติกำรตอบโต้กำรทุ่มตลำดฯ พ.ศ. 2542 โดยพบส่วนเหลื่อมกำรทุ่มตลำดในอัตรำร้อยละ 
6.28 ของรำคำ ซี ไอ เอฟ 

     2) PT. Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy (IRNC) 
  (ก) มูลค่ำปกติ  

     ค ำนวณจำกรำคำขำยในสำธำรณรัฐอินโดนีเซียจำกค ำตอบแบบสอบถำม 
โดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก และหักค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ เพ่ือทอนเป็นรำคำ ณ หน้ำโรงงำน ตำมหลักเกณฑ์ภำยใต้  
มำตรำ 15 แห่งพระรำชบัญญัติกำรตอบโต้กำรทุ่มตลำดฯ พ.ศ. 2542 

  (ข) รำคำส่งออก  
                 ค ำนวณจำกรำคำส่งออกมำยังประเทศไทย ณ ระดับรำคำ ซี ไอ เอฟ  
จำกค ำตอบแบบสอบถำมโดยวิธีถัวเฉลี ่ยถ่วงน้ ำหนัก และหักค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ เพื่อทอนเป็นรำคำ ณ  
หน้ำโรงงำน ตำมหลักเกณฑ์ภำยใต้มำตรำ 14 แห่งพระรำชบัญญัติกำรตอบโต้กำรทุ่มตลำดฯ พ.ศ. 2542 
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  (ค) ส่วนเหลื่อมกำรทุ่มตลำด 
ค ำนวณโดยเปรียบเทียบระหว่ำงมูลค่ำปกติตำม (ก) และรำคำส่งออก

ตำม (ข) ซึ่งเป็นรำคำ ณ ระดับกำรค้ำเดียวกันและในช่วงระยะเวลำเดียวกัน ตำมหลักเกณฑ์ภำยใต้มำตรำ 18 
แห่งพระรำชบัญญัติกำรตอบโต้กำรทุ่มตลำดฯ พ.ศ. 2542 โดยพบส่วนเหลื่อมกำรทุ่มตลำดในอัตรำร้อยละ 
7.02 ของรำคำ ซี ไอ เอฟ 
     3) ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกรายอ่ืน ๆ จากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย  

                  กรณีของผู้ผลิต/ผู้ส่งออกรำยอ่ืน ๆ ที่ไม่ให้ควำมร่วมมือในกระบวนกำร       
ไต่สวน กำรค ำนวณส่วนเหลื่อมกำรทุ่มตลำดเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ภำยใต้มำตรำ 18 ประกอบมำตรำ 27         
แห่งพระรำชบัญญัติกำรตอบโต้กำรทุ่มตลำดฯ พ.ศ. 2542 

(ก) มูลค่ำปกติ 
         ค ำนวณโดยใช้มูลค่ำปกติของผู้ที่ให้ควำมร่วมมือในกระบวนกำรไต่สวน

จำกสำธำรณรัฐอินโดนีเซียซึ่งเป็นรำคำ ณ หน้ำโรงงำน ตำมหลักเกณฑ์ภำยใต้มำตรำ 15 แห่งพระรำชบัญญัติ
กำรตอบโต้กำรทุ่มตลำดฯ พ.ศ. 2542  

(ข) รำคำส่งออก 
     ค ำนวณโดยใช้รำคำส่งออกของผู้ที่ให้ควำมร่วมมือในกระบวนกำรไต่สวน

จำกสำธำรณรัฐอินโดนีเซียซึ่งเป็นรำคำ ณ หน้ำโรงงำน ตำมหลักเกณฑ์ภำยใต้มำตรำ 14 แห่งพระรำชบัญญัต ิ
กำรตอบโต้กำรทุ่มตลำดฯ พ.ศ. 2542   

(ค) ส่วนเหลื่อมกำรทุ่มตลำด 
              ค ำนวณโดยเปรียบเทียบระหว่ำงมูลค่ำปกติตำม (ก) และรำคำส่งออก

ตำม (ข) ซึ่งเป็นรำคำ ณ ระดับกำรค้ำเดียวกัน คือ รำคำ ณ หน้ำโรงงำน ตำมหลักเกณฑ์ภำยใต้มำตรำ 18 
แห่งพระรำชบัญญัติกำรตอบโต้กำรทุ่มตลำดฯ พ.ศ. 2542 โดยพบส่วนเหลื่อมกำรทุ่มตลำดในอัตรำร้อยละ 
77.61 ของรำคำ ซี ไอ เอฟ 
  (2) ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากมาเลเซีย 

   1) Bahru Stainless SDN. BHD 
(ก) มูลค่ำปกติ 
     ค ำนวณจำกรำคำขำยในมำเลเซียจำกค ำตอบแบบสอบถำมโดยวิธี 

ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักและหักค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ เพ่ือทอนเป็นรำคำ ณ หน้ำโรงงำน ตำมหลักเกณฑ์ภำยใต้มำตรำ 
15 แห่งพระรำชบัญญัติกำรตอบโต้กำรทุ่มตลำดฯ พ.ศ. 2542 

(ข) รำคำส่งออก  
    ค ำนวณจำกรำคำส่งออกมำยังประเทศไทย ณ ระดับรำคำ ซี ไอ พี และ 

ซี ไอ เอฟ จำกค ำตอบแบบสอบถำมโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักและหักค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ เพ่ือทอนเป็นรำคำ        
ณ หน้ำโรงงำน ตำมหลักเกณฑ์ภำยใต้มำตรำ 14 แห่งพระรำชบัญญัติกำรตอบโต้กำรทุ่มตลำดฯ พ.ศ. 2542 

(ค) ส่วนเหลื่อมกำรทุ่มตลำด 
    ค ำนวณโดยเปรียบเทียบระหว่ำงมูลค่ำปกติตำม (ก) และรำคำส่งออก

ตำม (ข) ซึ่งเป็นรำคำ ณ ระดับกำรค้ำเดียวกันและในช่วงระยะเวลำเดียวกัน ตำมหลักเกณฑ์ภำยใต้มำตรำ 18 
แห่งพระรำชบัญญัติกำรตอบโต้กำรทุ่มตลำดฯ พ.ศ. 2542 โดยพบส่วนเหลื่อมกำรทุ่มตลำดในอัตรำร้อยละ 
18.93 ของรำคำ ซี ไอ เอฟ 
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   2) ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกรายอ่ืน ๆ จากมาเลเซีย 
               ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกรำยอ่ืน ๆ ที่ไม่ให้ควำมร่วมมือในกระบวนกำรไต่สวน  

กำรค ำนวณส่วนเหลื่ อมกำรทุ่มตลำดเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ภำยใต้มำตรำ 18 ประกอบมำตรำ 27                             
แห่งพระรำชบัญญัตกิำรตอบโต้กำรทุ่มตลำดฯ พ.ศ. 2542 

               (ก) มูลค่ำปกต ิ
ค ำนวณโดยใช้มูลค่ำปกติของผู้ที่ให้ควำมร่วมมือในกระบวนกำรไต่สวน

จำกมำเลเซีย ซึ่งเป็นรำคำ ณ หน้ำโรงงำน ตำมหลักเกณฑ์ภำยใต้มำตรำ 15 แห่งพระรำชบัญญัติกำรตอบโต้ 
กำรทุ่มตลำดฯ พ.ศ. 2542 

       (ข) รำคำส่งออก 
  ค ำนวณโดยใช้รำคำส่งออกของผู้ที่ให้ควำมร่วมมือในกระบวนกำรไต่สวน

จำกมำเลเซียซึ่งเป็นรำคำ ณ หน้ำโรงงำน ตำมหลักเกณฑ์ภำยใต้มำตรำ 14 แห่งพระรำชบัญญัติกำรตอบโต้ 
กำรทุ่มตลำดฯ พ.ศ. 2542 

       (ค) ส่วนเหลื่อมกำรทุ่มตลำด 
ค ำนวณโดยเปรียบเทียบระหว่ำงมูลค่ำปกติตำม (ก) และรำคำส่งออก

ตำม (ข) ซึ่งเป็นรำคำ ณ ระดับกำรค้ำเดียวกัน คือ รำคำ ณ หน้ำโรงงำนตำมหลักเกณฑ์ภำยใต้มำตรำ 18           
แห่งพระรำชบัญญัติกำรตอบโต้กำรทุ่มตลำดฯ พ.ศ. 2542 โดยพบส่วนเหลื่อมกำรทุ่มตลำดในอัตรำร้อยละ 
42.16 ของรำคำ ซี ไอ เอฟ 

 2.9.2 การพิจารณาความเสียหายอย่างส าคัญที่เกิดแก่อุตสาหกรรมภายใน  
  กำรพิจำรณำควำมเสียหำยอย่ำงส ำคัญที่เกิดแก่อุตสำหกรรมภำยในเป็นไปตำม

หลักเกณฑ์ที่ก ำหนดตำมมำตรำ 19 และมำตรำ 20 แห่งพระรำชบัญญัติกำรตอบโต้กำรทุ่มตลำดฯ  
พ.ศ. 2542 โดยพบว่ำมีควำมเสียหำยอย่ำงส ำคัญที่เกิดแก่อุตสำหกรรมภำยในตำมมำตรำ 19 (1) โดยมี
พยำนหลักฐำนโดยตรงสนับสนุนเกี่ยวกับปริมำณของสินค้ำทุ่มตลำดและผลของกำรทุ่มตลำดที่มีต่อรำคำของ
สินค้ำชนิดเดียวกันในตลำดภำยในประเทศ และผลกระทบของกำรทุ่มตลำดที่มีต่ออุตสำหกรรมภำยใน ดังนี้ 
       (1) ปริมาณของสินค้าทุ่มตลาดและผลของการทุ่มตลาดที่ มีต่อราคาสินค้า           
ชนิดเดียวกันในตลาดภายในประเทศ 
                           1) ปริมำณกำรน ำเข้ำสินค้ำทุ่มตลำด 
       ตำมบทบัญญัติข้อ 2 (1) (ก) ภำยใต้กฎกระทรวงว่ำด้วยกำรก ำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีกำรเกี่ยวกับกำรพิจำรณำควำมเสียหำยที่เกิดแก่อุตสำหกรรมภำยในจำกกำรทุ่มตลำด 
หรืออุดหนุน พ.ศ. 2545 ก ำหนดว่ำในส่วนที่เกี่ยวกับปริมำณของสินค้ำน ำเข้ำที่ทุ่มตลำดให้พิจำรณำว่ำ          
ได้มีกำรน ำเข้ำที่ เ พ่ิมขึ้นโดยมีนัยส ำคัญหรือไม่ ไม่ว่ำจะพิจำรณำจำกปริมำณน ำเข้ำจริง หรือปริมำณ                    
ที่เทียบเคียงกับปริมำณกำรผลิตหรือปริมำณกำรบริโภคในประเทศ 
  ปริมำณกำรน ำเข้ำสินค้ำเหล็กกล้ำไร้สนิมรีดเย็นฯ จำกประเทศที่ถูกพิจำรณำ
มำยังประเทศไทยมีทิศทำงเพ่ิมขึ้นในปี 2560 – 2562 และลดลงในปี 2563 และปี IP เนื่องจำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) และมำตรกำรควบคุมกำรแพร่ระบำด
ของภำครัฐซึ่งส่งผลกระทบต่อภำคอุตสำหกรรมในประเทศที่ถูกพิจำรณำ ทั้งนี้ หำกพิจำรณำปริมำณน ำเข้ำ
แยกเป็นรำยประเทศที่ถูกพิจำรณำพบว่ำปริมำณน ำเข้ำสินค้ำที่ถูกพิจำรณำจำกสำธำรณรัฐอินโดนีเซีย             
มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ขณะที่ปริมำณกำรน ำเข้ำสินค้ำที่ถูกพิจำรณำจำกมำเลเซียเพ่ิมขึ้นในปี 



17 
 
2560 - 2562 และลดลงซึ่งเป็นผลมำจำกมำตรกำรล็อคดำวน์ชั่วครำวที่มีควำมเข้มงวดและหลำกหลำย
ระดับในมำเลเซีย ส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุตสำหกรรมกำรผลิตในประเทศดังกล่ำว 
      2) ผลของกำรทุ่มตลำดที่มีต่อรำคำสินค้ำชนิดเดียวกันในตลำดภำยในประเทศ 

 ตำมบทบัญญัติข้อ 2 (1) (ข) ภำยใต้กฎกระทรวงว่ำด้วยกำรก ำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีกำรเกี่ยวกับกำรพิจำรณำควำมเสียหำยที่เกิดแก่อุตสำหกรรมภำยในจำกกำรทุ่มตลำดหรือ
อุดหนุน พ.ศ. 2545 ก ำหนดว่ำในส่วนที่เกี่ยวกับผลของกำรน ำเข้ำสินค้ำที่ทุ่มตลำดที่มีต่อรำคำ ให้พิจำรณำว่ำ
รำคำของสินค้ำน ำเข้ำที่ทุ่มตลำดได้มีกำรตัดรำคำโดยมีนัยส ำคัญเมื่อเทียบกับรำคำสินค้ำชนิดเดียวกัน           
ในประเทศหรือไม่ หรือมิเช่นนั้นกำรน ำเข้ำสินค้ำดังกล่ำวจะมีผลเป็นกำรกดรำคำหรือหยุดยั้งกำรที่รำคำจะ
ขยับตัวสูงขึ้นโดยมีนัยส ำคัญ เนื่องจำกกำรทุ่มตลำดนั้นหรือไม่ 
      ทั้งนี้ เพ่ือให้กำรเปรียบเทียบรำคำขำยสินค้ำเหล็กกล้ำไร้สนิมรีดเย็นฯ จำก
ประเทศที่ถูกพิจำรณำกับรำคำขำยของอุตสำหกรรมภำยในสะท้อนผลกระทบทำงด้ำนรำคำอย่ำงแท้จริง 
เนื่องจำกสินค้ำเหล็กกล้ำไร้สนิมรีดเย็นฯ เป็นสินค้ำเหล็กที่มีคุณลักษณะพิเศษ โดยมีกำรจ ำแนกชนิดของสินค้ำ
ภำยใต้รหัสสถิติประเภทย่อยของกรมศุลกำกร ได้แก่ สินค้ำเหล็กกล้ำไร้สนิมรีดเย็นฯ ชนิดออสเตนิติก  เกรด 
300 และชนิดเฟอร์ริติกเกรด 400 ซึ่ งแต่ละชนิดสินค้ำมีรำคำแตกต่ำงกันตำมรำคำของวัตถุดิบ  
โดยพบว่ำสินค้ำชนิดออสเตนิติกเกรด 300 มีรำคำสูงกว่ำสินค้ำชนิดเฟอร์ริติกเกรด 400 และชนิดอ่ืน  ๆ 
เนื่องจำกเกรด 300 มีส่วนประกอบของนิกเกิลซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในกำรผลิตที่มีรำคำสูง  จึงพิจำรณำ
ผลกระทบทำงด้ำนรำคำเพ่ิมเติมเป็นรำยเกรดสินค้ำ และจำกกำรเปรียบเทียบรำคำขำยของสินค้ำ                  
ทีถู่กพิจำรณำจำกสำธำรณรัฐอินโดนีเซียและมำเลเซียกับรำคำขำยของสินค้ำชนิดเดียวกันของอุตสำหกรรมภำยใน 
ณ ขั้นตอนทำงกำรค้ำเดียวกันหรือในช่วงระยะเวลำเดียวกัน พบว่ำสินค้ำมีกำรตัดรำคำในกลุ่มเกรด 300         
กดรำคำ และยับยั้งกำรขึ้นรำคำซึ่งส่งผลกระทบต่อรำคำขำยของสินค้ำชนิดเดียวกันของอุตสำหกรรมภำยใน 
       (2) ผลกระทบของการทุ่มตลาดที่มีต่ออุตสาหกรรมภายใน  
                                   ตำมบทบัญญัติข้อ 2 (2) (ก) ภำยใต้กฎกระทรวงว่ำด้วยกำรก ำหนดหลักเกณฑ์
และวิธีกำรเกี่ยวกับกำรพิจำรณำควำมเสียหำยที่เกิดแก่อุตสำหกรรมภำยในจำกกำรทุ่มตลำดหรือกำรอุดหนุน 
พ.ศ. 2545 ก ำหนดว่ำในส่วนที่เกี่ยวกับผลกระทบจำกสินค้ำน ำเข้ำที่ทุ่มตลำดให้พิจำรณำ โดยประเมินจำก
ปัจจัยและดัชนีทำงเศรษฐกิจที่มีผลต่อสภำวะของอุตสำหกรรมภำยใน รวมทั้งกำรลดลงทั้งที่เป็นจริงและที่อำจ
เกิดข้ึนของปัจจัยต่ำงๆ ดังต่อไปนี้ 
    1) มูลค่ำขำย ปริมำณขำยในประเทศ และรำคำขำยในประเทศ 

              ในช่วงปี 2560 – 2563 มูลค่ำขำยสินค้ำชนิดเดียวกันในประเทศของ
อุตสำหกรรมภำยในลดลงอย่ำงมำก ซึ่งเป็นไปในทิศทำงเดียวกันกับปริมำณขำยและรำคำขำยในประเทศ     
เมื่อพิจำรณำในช่วง PP และ IP พบว่ำ มูลค่ำขำย ปริมำณขำย และรำคำขำยในประเทศยังคงมีทิศทำงลดลง 
    2) ก ำไร/ขำดทุนจำกกำรขำยในประเทศ 

         ในช่วงปี 2560 – 2563 ก ำไรจำกกำรขำยสินค้ำชนิดเดียวกันในประเทศ
ของอุตสำหกรรมภำยในลดลงอย่ำงต่อเนื่อง อย่ำงไรก็ตำมแม้อุตสำหกรรมภำยในจะมีก ำไรเพ่ิมขึ้นในช่วง IP 
แต่ยังคงมีก ำไรน้อยกว่ำเมื่อเทียบกับปี 2560 

     3) ก ำลังกำรผลิตและอัตรำกำรใช้ก ำลังกำรผลิต  
 อุตสำหกรรมภำยในมีก ำลังกำรผลิตคงที่ ในขณะที่อัตรำกำรใช้ก ำลังกำรผลิต      

มีทิศทำงลดลง 
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 4) ผลผลิต 
ผลผลิตของอุตสำหกรรมภำยในมีทิศทำงลดลง 

5) ผลิตภำพ 
  ผลิตภำพของอุตสำหกรรมภำยในอยู่ในระดับคงที่  
  6) ส่วนแบ่งตลำดและควำมต้องกำรใช้ในประเทศ 
  ปริมำณควำมต้องกำรใช้ในประเทศมีทิศทำงลดลง ขณะที่ส่วนแบ่งตลำดของ

อุตสำหกรรมภำยในลดลงและอยู่ในระดับคงที่ แต่ในปี 2561 ปริมำณควำมต้องกำรใช้ในประเทศเพ่ิมขึ้น
ขณะที่ส่วนแบ่งตลำดของอุตสำหกรรมภำยในลดลง 

  7) ผลตอบแทนจำกกำรลงทุน (ROA)  
  ผลตอบแทนกำรลงทุนมีแนวโน้มลดลง และติดลบในปี 2562 - 2563 

และปี PP ในขณะที่ปี IP แม้จะเพ่ิมข้ึนแต่ยังคงต่ ำกว่ำปี 2560 
  8) กระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน 
  กระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนของอุตสำหกรรมภำยในลดลงอย่ำงต่อเนื่อง

ตั้งแต่ปี 2560 เป็นติดลบในช่วงปี 2562 – 2563 และเมื่อพิจำรณำในช่วง PP พบว่ำกระแสเงินสด         
จำกกำรด ำเนินงำนยังคงติดลบ และกลับเพ่ิมข้ึนเป็นบวกในปี IP   

  9) สินค้ำคงคลัง 
   ปริมำณสินค้ำคงคลังของอุตสำหกรรมภำยในมีแนวโน้มลดลงอย่ำงมำกในปี 

2561 และเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยแต่ยังคงน้อยกว่ำปี 2560 ซึ่งเมื่อพิจำรณำในช่วง PP และ IP พบว่ำปริมำณสินค้ำ
คงคลังของอุตสำหกรรมภำยในลดลง ซึ่งลดลงตำมปริมำณขำยและผลผลิตที่ลดลง    

  10) กำรจ้ำงงำน 
  กำรจ้ำงงำนของอุตสำหกรรมภำยในค่อนข้ำงคงท่ีและลดลงเล็กน้อย 
  11) ค่ำจ้ำงแรงงำน 
  ค่ำจ้ำงแรงงำนของอุตสำหกรรมภำยในมีควำมผันผวน ในขณะที่ค่ำจ้ำง

แรงงำนต่อหน่วยกำรผลิตเพ่ิมข้ึนอย่ำงต่อเนื่องซึ่งเป็นผลมำจำกผลผลิตที่ลดลง 
  12) อัตรำกำรเจริญเติบโตของกิจกำร 
  อัตรำกำรเจริญเติบโตของปริมำณกำรขำยสินค้ำชนิดเดียวกันในประเทศของ

อุตสำหกรรมภำยในเป็นไปในทิศทำงเดียวกันกับควำมต้องกำรใช้ในประเทศ ทั้งนี้ ในปี 2561 อุตสำหกรรม
ภำยในมีอัตรำกำรเจริญเติบโตของปริมำณกำรขำยในประเทศน้อยกว่ำควำมต้องกำรใช้ในประเทศที่เพ่ิมขึ้น       
อยู่มำก 

  13) ควำมสำมำรถในกำรเพิ่มทุนหรือกำรลงทุน 
  อุตสำหกรรมภำยในมีสัดส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ลดลงอย่ำงต่อเนื่อง           

และเม่ือเปรียบเทียบช่วง PP และ IP พบว่ำสัดส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ของกิจกำรเพ่ิมข้ึน 
                  14) ปัจจัยที่มีผลต่อรำคำสินค้ำในประเทศ 

  ปริมำณกำรน ำเข้ำสินค้ำที่ถูกพิจำรณำจำกสำธำรณรัฐ อินโดนี เซีย            
และมำเลเซียมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นและมีรำคำต่ ำ ส่งผลให้อุตสำหกรรมภำยในต้องปรับลดรำคำขำยสินค้ำ          
ชนิดเดียวกันในประเทศลงเพ่ือให้สำมำรถแข่งขันกับสินค้ำทุ่มตลำดได้ ซึ่งพบผลกระทบทำงด้ำนรำคำ ได้แก่ 
กำรตัดรำคำในกลุ่มสินค้ำเกรด 300 อย่ำงต่อเนื่อง กำรกดรำคำ และกำรยับยั้งกำรขึ้นรำคำ 
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                 15) ควำมมำกน้อยของส่วนเหลื่อมกำรทุ่มตลำด 

  พบส่วนเหลื่อมกำรทุ่มตลำดจำกสำธำรณรัฐอินโดนีเซียและมำเลเซียในอัตรำ
ร้อยละ 6.28–77.61 ของรำคำซี ไอ เอฟ 
    (3) การพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างสินค้าทุ่มตลาดกับความเสียหาย 
ต่ออุตสาหกรรมภายใน 
       ในกำรพิจำรณำควำมเสียหำยตำมมำตรำ 19 (1) ได้มีกำรพิจำรณำ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสินค้ำทุ่มตลำดกับควำมเสียหำยต่ออุตสำหกรรมภำยในตำมหลักเกณฑ์ที่มำตรำ 21  
แห่งพระรำชบัญญัติกำรตอบโต้กำรทุ่มตลำดและกำรอุดหนุนซึ่งสินค้ำจำกต่ำงประเทศ พ.ศ. 2542 ก ำหนด 
โดยพบว่ำมีควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสินค้ำทุ่มตลำดกับควำมเสียหำยต่ออุตสำหกรรมภำยใน ดังนี้   
 1) ปัจจัยอ่ืนๆ ที่อำจเป็นสำเหตุให้เกิดควำมเสียหำยต่ออุตสำหกรรมภำยใน
นอกจำกสินค้ำทุ่มตลำด 
           (ก) ปริมำณกำรน ำเข้ำสินค้ำชนิดเดียวกันจำกประเทศอ่ืนๆ 
          สัดส่วนกำรน ำเข้ำจำกประเทศอ่ืนๆ ลดลงอย่ำงต่อเนื่องในช่วงปี 
2560 – 2562 ในขณะที่สัดส่วนกำรน ำเข้ำจำกประเทศที่ถูกพิจำรณำเพ่ิมสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง อย่ำงไรก็ตำม
ถึงแม้ในปี 2563 สัดส่วนกำรน ำเข้ำสินค้ำจำกประเทศอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึนแต่กลับลดลงในเชิงปริมำณ 
   (ข) รำคำน ำเข้ำสินค้ำชนิดเดียวกันจำกประเทศอ่ืนๆ 

  รำคำน ำเข้ำสินค้ำเหล็กกล้ำไร้สนิมรีดเย็นฯ จำกประเทศอ่ืนๆ สูงกว่ำ
รำคำน ำเข้ำจำกประเทศที่ถูกพิจำรณำ ยกเว้นรำคำน ำเข้ำจำกสำธำรณรัฐประชำชนจีน และไต้หวัน ในปี 
2563 ช่วง PP และ IP ซึ่งมีรำคำต่ ำกว่ำรำคำน ำเข้ำจำกประเทศที่ถูกพิจำรณำ ทั้งนี้  ปัจจุบันสินค้ำ                   
จำกประเทศดังกล่ำวอยู่ภำยใต้กำรบังคับใช้มำตรกำรตอบโต้กำรทุ่มตลำด 
 (ค) กำรที่อุปสงค์ลดลงและกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรบริโภค 
                   ควำมต้องกำรใช้ในประเทศเพ่ิมขึ้นในปี 2561 ในขณะที่ ในปี   
2562 – IP ควำมต้องกำรใช้ในประเทศลดลง อย่ำงไรก็ดี ยังคงมีกำรบริโภคสินค้ำชนิดเดียวกันอยู่เห็นได้จำก
ปริมำณกำรน ำเข้ำสินค้ำที่ถูกพิจำรณำที่เพ่ิมสูงขึ้นถึงแม้จะลดลงตำมกำรลดลงของควำมต้องกำรใช้ในประเทศ 
ดังนั้น จึงไม่พบว่ำมีกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรบริโภคจนท ำให้เกิดกำรหดตัวของตลำดหรือกำรลดลงของ
ควำมต้องกำรใช้ในประเทศ 
  (ง) กำรผูกขำดตัดตอนทำงกำรค้ำ 
                 อุตสำหกรรมภำยในมีช่องทำงจ ำหน่ำยหลำยช่องทำง ท ำให้ผู้บริโภค        
มีทำงเลือกในกำรซื้อสินค้ำ 
 (จ) กำรแข่งขันระหว่ำงผู้ผลิตในต่ำงประเทศและผู้ผลิตในประเทศ 
 ผู้ผลิตในต่ำงประเทศและในประเทศมีช่องทำงกำรจ ำหน่ำย และระดับ
กำรจ ำหน่ำยสินค้ำเหล็กกล้ำไร้สนิมรีดเย็นฯ ที่ไม่แตกต่ำงกัน และยังคงมีกำรแข่งขันกันเพ่ือขำยสินค้ำให้แก่
ผู้น ำเข้ำและผู้ใช้ได้อย่ำงอิสระ 
 (ฉ) กำรพัฒนำทำงด้ำนเทคโนโลยีและควำมสำมำรถในกำรผลิต 
                  กระบวนกำรผลิตไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมีนัยส ำคัญ ผู้ผลิต ทั้งใน
ไทยและประเทศท่ีถูกพิจำรณำยังคงมีกำรลงทุนเครื่องจักรเพ่ิมเติมเพ่ือขยำยควำมหลำกหลำยของสินค้ำ ดังนั้น 
จึงมีศักยภำพรองรับกับควำมต้องกำรสินค้ำชนิดใหม่ๆ ได้ 
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  (ช) ประสิทธิภำพกำรส่งออกของอุตสำหกรรมภำยใน 

                                          อุตสำหกรรมภำยในมีกำรผลิตและขำยสินค้ำเหล็กกล้ำไร้สนิม 
รีดเย็นฯ ในประเทศเป็นหลัก ดังนั้น ควำมเสียหำยของอุตสำหกรรมภำยในจึงไม่ได้เกิดจำกควำมไม่มีประสิทธิภำพ
จำกกำรส่งออก 
                     2) ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสินค้ำทุ่มตลำดกับควำมเสียหำยต่ออุตสำหกรรมภำยใน  
  จำกกำรพิจำรณำควำมเสียหำยข้ำงต้น พบว่ำมีควำมเสียหำยอย่ำงส ำคัญ 
ที่เกิดแก่อุตสำหกรรมภำยในตำมมำตรำ 19(1) แห่งพระรำชบัญญัติกำรตอบโต้กำรทุ่มตลำดฯ พ.ศ. 2542 
โดยกำรน ำเข้ำสินค้ำที่ถูกพิจำรณำที่มีแหล่งก ำเนิดจำกสำธำรณรัฐอินโดนีเซียและมำเลเซียมีกำรทุ่มตลำดโดยมี
อัตรำส่วนเหลื่อมกำรทุ่มตลำดในอัตรำร้อยละ 6.28 – 77.61 ของรำคำ ซี ไอ เอฟ โดยสินค้ำทุ่มตลำดจำก
ประเทศที่ถูกพิจำรณำมีกำรตัดรำคำในกลุ่มเกรด 300 กำรกดรำคำ และกำรยับยั้งกำรขึ้นรำคำสินค้ำ           
ของอุตสำหกรรมภำยใน ส่งผลให้อุตสำหกรรมภำยในต้องลดรำคำขำยลงเพ่ือให้สำมำรถแข่งขันกับสินค้ำ         
ที่ถูกพิจำรณำ อีกทั้งยังไม่สำมำรถขึ้นรำคำสินค้ำให้เท่ำกับต้นทุนที่เพ่ิมขึ้นได้ นอกจำกนี้ ปริมำณกำรน ำเข้ำ
สินค้ำที่ถูกพิจำรณำที่เพ่ิมสูงขึ้นท ำให้ส่วนแบ่งตลำดของสินค้ำที่ถูกพิจำรณำเพ่ิมสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง เป็นผลให้ 
ส่วนแบ่งกำรตลำดของอุตสำหกรรมภำยในไม่สำมำรถเพ่ิมขึ้นมำกได้ และแม้ว่ำอุตสำหกรรมภำยในประเทศ        
จะยังคงมีก ำลังกำรผลิตที่เพียงพอ แต่ไม่สำมำรถใช้ก ำลังกำรผลิตที่มีอยู่ได้อย่ำงเต็มที่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ       
กำรประกอบกิจกำรของอุตสำหกรรมภำยในในช่วงเวลำที่ปริมำณกำรน ำเข้ำสินค้ำที่ถูกพิจำรณำเพ่ิมสูงขึ้น เช่น 
ยอดจ ำหน่ำยและปริมำณกำรขำยในประเทศลดลง รำคำขำยในประเทศลดลง ก ำไรจำกกำรขำยลดลง 
ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนและกระแสเงินสดที่มีแนวโน้มลดลง เป็นต้น  

ทั้งนี้ เมื่อพิจำรณำปัจจัยอ่ืน ๆ ได้แก่ ปริมำณกำรน ำเข้ำและรำคำน ำเข้ำ
สินค้ำที่ถูกพิจำรณำจำกประเทศอ่ืนๆ อุปสงค์ที่ลดลงและกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรบริโภค กำรผูกขำด  
ตัดตอนทำงกำรค้ำ กำรแข่งขันระหว่ำงผู้ผลิตในต่ำงประเทศและผู้ผลิตในประเทศ กำรพัฒนำทำงด้ำนเทคโนโลยี
และควำมสำมำรถในกำรผลิต และประสิทธิภำพกำรส่งออกของอุตสำหกรรมภำยในพบว่ำ ไม่ใช่ปัจจัยที่
ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่ออุตสำหกรรมภำยใน 
       (4) การพิจารณาอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราเพื่อขจัดความเสียหาย 

       ในกรณีที่คณะกรรมกำรมีค ำวินิจฉัยชั้นที่สุดว่ำให้มีกำรเรียกเก็บอำกรตอบโต้        
กำรทุ่มตลำด อัตรำอำกรตอบโต้กำรทุ่มตลำดนั้นให้ก ำหนดได้เพียงเพ่ือขจัดควำมเสียหำยและจะเกินกว่ำ           
ส่วนเหลื่อมกำรทุ่มตลำดมิได้  ซึ่งเป็นไปตำมมำตรำ 49 แห่งพระรำชบัญญัติกำรตอบโต้กำรทุ่มตลำดฯ  
พ.ศ. 2542 โดยปรำกฏผลดังนี้ 

ผู้ผลิต/ผู้ส่งออก 
อัตราส่วนเหลื่อม 
ความเสียหาย 

อัตราส่วนเหลื่อม 
การทุ่มตลาด 

อัตราอากร AD 

ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐอนิโดนีเซีย 
1. PT. IMR ARC STEEL 26.10 % 6.28 % 6.28 % 
2. PT. Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy 31.13 % 7.02 % 7.02 % 
3. ผูผ้ลติ/ผู้ส่งออกรำยอื่นๆ 51.69 % 77.61 % 51.69 % 
ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากมาเลเซีย 
1. Bahru Stainless SDN. BHD 15.23 % 18.93 % 15.23 % 
2. ผูผ้ลติ/ผู้ส่งออกรำยอื่นๆ 35.25 % 42.16 % 35.25 % 
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2.10 การขยายเวลาการไต่สวน 
           เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ท ำให้ผู้มีส่วน

ได้เสียที่ เกี่ยวข้องในกระบวนกำรไต่สวนจ ำเป็นต้องปฏิบัติงำนนอกสถำนที่ท ำกำร รวมถึงกำรกักตัว 
ตำมมำตรกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดฯ ของรัฐบำล ส่งผลให้กระบวนกำรจัดส่งข้อมูลและเอกสำรหลักฐำน      
ไม่เป็นไปตำมที่ก ำหนด ประกอบกับกระบวนกำรไต่สวนจ ำเป็นต้องพิจำรณำอย่ำงรอบคอบเพ่ือค ำนึงถึง
ผลกระทบจำกกำรใช้มำตรกำรฯ และเพ่ือควำมเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย คณะกรรมกำรพิจำรณำ      
กำรทุ่มตลำดและกำรอุดหนุนจึงมีมติให้ขยำยระยะเวลำกำรไต่สวนกำรทุ่มตลำดสินค้ำเหล็กกล้ำไร้สนิมรีดเย็น
ชนิดม้วน แผ่น และแผ่นแถบ ที่มีแหล่งก ำเนิดจำกสำธำรณรัฐอินโดนีเซียและมำเลเซีย ออกไปอีก 6 เดือน    
จำกเดิมสิ้นสุดวันที่ 1 มิถุนำยน 2565 เป็นสิ้นสุดวันที่ 1 ธันวำคม 2565 

 ข้อ 3. ค าวินิจฉัยชั้นที่สุดของคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน 
        คณะกรรมกำร ทตอ. ได้พิจำรณำข้อมูลและพยำนหลักฐำนที่ได้รับในกระบวนกำรไต่สวน              

กำรทุ่มตลำดและควำมเสียหำยข้ำงต้นแล้ว ได้มีค ำวินิจฉัยชั้นที่สุดในกำรประชุมครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่  
10 พฤศจิกำยน 2565 ว่ำมีกำรทุ่มตลำดสินค้ำเหล็กกล้ำไร้สนิมรีดเย็นชนิดม้วน แผ่น และแผ่นแถบ  
ที่มีแหล่งก ำเนิดจำกสำธำรณรัฐอินโดนีเซียและมำเลเซีย และก่อให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงส ำคัญที่เกิดแก่
อุตสำหกรรมภำยใน ตำมมำตรำ 19 (1) แห่ง พ.ร.บ. กำรตอบโต้กำรทุ่มตลำดและกำรอุดหนุนซึ่งสินค้ำจำก
ต่ำงประเทศ พ.ศ. 2542 จึงมีควำมจ ำเป็นต้องเรียกเก็บอำกรตอบโต้กำรทุ่มตลำดสินค้ำเหล็กกล้ำไร้สนิม 
รีดเย็นชนิดม้วน แผ่น และแผ่นแถบ ที่มีแหล่งก ำเนิดจำกสำธำรณรัฐอินโดนีเซียและมำเลเซีย เป็นระยะเวลำ 5 ปี 

 คณะกรรมกำร ทตอ. จึงได้ออกประกำศคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรทุ่มตลำดและกำรอุดหนุน เรื่อง 
กำรตอบโต้กำรทุ่มตลำดสินค้ำเหล็กกล้ำไร้สนิมรีดเย็นชนิดม้วน แผ่น และแผ่นแถบ ที่มีแหล่งก ำเนิดจำก
สำธำรณรัฐอินโดนีเซียและมำเลเซีย พ.ศ. 2565 โดยอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 49 มำตรำ 57  
วรรคหนึ่ง และมำตรำ 73 (1) ประกอบมำตรำ 7 แห่ง พ.ร.บ. กำรตอบโต้กำรทุ่มตลำดและกำรอุดหนุน 
ซึ่งสินค้ำจำกต่ำงประเทศ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ. กำรตอบโต้กำรทุ่มตลำดและกำรอุดหนุน 
ซึ่งสินค้ำจำกต่ำงประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ก ำหนดให้เรียกเก็บอำกรตอบโต้กำรทุ่มตลำดในอัตรำเพียง
เพ่ือขจัดควำมเสียหำยและไม่เกินส่วนเหลื่อมกำรทุ่มตลำดส ำหรับกำรน ำเข้ำสินค้ำเหล็กกล้ำไร้สนิมรีดเย็นชนิด
ม้วน แผ่น และแผ่นแถบ ที่มีแหล่งก ำเนิดจำกสำธำรณรัฐอินโดนีเซียและมำเลเซีย เป็นระยะเวลำ 5 ปี โดยมี
รำยละเอียด ดังนี้ 

 3.1 ให้เรียกเก็บอำกรตอบโต้กำรทุ่มตลำดจำกกำรน ำเข้ำสินค้ำเหล็กกล้ำไร้สนิมรีดเย็นชนิดม้วน 
แผ่น และแผ่นแถบ ที่มีควำมหนำ 0.3 – 3.0 มิลลิเมตร โดยครอบคลุมถึงค่ำควำมคลำดเคลื่อนควำมหนำ 
ตำมมำตรฐำน มอก. 1378 - 2559 และมีควำมกว้ำงไม่เกิน 1 ,320 มิลลิเมตร ภำยใต้พิกัดศุลกำกร  
ประเภทย่อย ตำมพระรำชก ำหนดพิกัดอัตรำศุลกำกร พ.ศ. 2530 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชก ำหนดพิกัด
อัตรำศุลกำกร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2564 และรหัสสถิติ ตำมรหัสสถิติท่ีแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม ฉบับปี 2565 ตำม
ประกำศกรมศุลกำกรที่ 199/2564 เรื่อง กำรแก้ไขเพ่ิมเติมรหัสสถิติสินค้ำ ลงวันที่ 24 ธันวำคม 2564 
จ ำนวน 33 รำยกำร ได้แก่ 

7219.32.00.020 7219.32.00.030 7219.32.00.040 7219.32.00.080 7219.32.00.090 
7219.33.00.020 7219.33.00.030 7219.33.00.040 7219.33.00.080 7219.33.00.090 
7219.34.00.020 7219.34.00.030 7219.34.00.040 7219.34.00.080 7219.34.00.090 
7219.35.00.020 7219.35.00.030 7219.35.00.040 7219.35.00.080 7219.35.00.090 
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และมำเลเซีย  
 3.2 ให้เรียกเก็บอำกรตอบโต้กำรทุ่มตลำดจำกกำรน ำเข้ำสินค้ำตำมข้อ 3.1 ในอัตรำ ดังต่อไปนี้  

    3.2.1 สินค้ำที่มีแหล่งก ำเนิดจำกสำธำรณรัฐอินโดนีเซีย 
    (1) สินค้ำท่ีผลิตจำก PT. IMR ARC STEEL ร้อยละ 6.28 ของรำคำ ซี ไอ เอฟ 
    (2) สินค้ำที่ผลิตจำก PT. Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy ร้อยละ 
7.02 ของรำคำ ซี ไอ เอฟ 
    (3) สินค้ำท่ีผลิตจำกผู้ผลิตรำยอื่น ร้อยละ 51.69 ของรำคำ ซี ไอ เอฟ  
  3.2.2 สินค้ำท่ีมีแหล่งก ำเนิดจำกมำเลเซีย  

 (1) สินค้ำที่ผลิตจำก Bahru Stainless SDN. BHD ร้อยละ 15.23 ของรำคำ ซี ไอ เอฟ 
  (2) สินค้ำท่ีผลิตจำกผู้ผลิตรำยอื่น ร้อยละ 35.25 ของรำคำ ซี ไอ เอฟ 

  3.3 ให้เรียกเก็บอำกรตอบโต้กำรทุ่มตลำดจำกกำรน ำเข้ำสินค้ำตำมข้อ 3.1 ดังต่อไปนี้ ในอัตรำร้อยละ 
0 ของรำคำ ซี ไอ เอฟ 

  3.3.1  สินค้ำชนิดผิว BA ที่มีค่ำควำมหนำมำกกว่ำ 1.6 มิลลิเมตร 
  3.3.2 สินค้ำชนิดผิว No.8 (Mirror Finish) ผิวลวดลำย (Pattern Finish) ผิวกระแทก (Bead 

Blast) ผิวกัดกรด (Etching Finish) และผิวสีส ำเร็จ (Coloring Finish) 
  3.3.3  สินค้ำท่ีมีค่ำควำมแข็ง (Hardness) มำกกว่ำ 100 HRB หรือ 250 HV 

  3.4 ให้เรียกเก็บอำกรตอบโต้กำรทุ่มตลำดจำกกำรน ำเข้ำสินค้ำตำมข้อ 3.1 ในอัตรำร้อยละ 0 ของ
รำคำ ซี ไอ เอฟ ในกรณี ดังต่อไปนี้ 

  3.4.1 ผู้ประกอบอุตสำหกรรมและผู้ประกอบพำณิชยกรรมเพ่ือส่งออกน ำสินค้ำดังกล่ำวเข้ำ
มำในรำชอำณำจักร และน ำเข้ำไปในเขตประกอบกำรเสรีเพ่ือใช้ในกำรผลิตสินค้ำหรือเพ่ือพำณิชยกรรม                
เพ่ือกำรส่งออกภำยใต้กฎหมำยว่ำด้วยกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 

  3.4.2 ผู้ได้รับกำรส่งเสริมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรลงทุนน ำสินค้ำดังกล่ำวเข้ำมำผลิต 
เพ่ือกำรส่งออกภำยใต้กฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

  3.4.3 กำรน ำสินค้ำดังกล่ำวเข้ำมำผลิตเพ่ือกำรส่งออกภำยใต้กฎหมำยว่ำด้วยศุลกำกร 
 

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

7219.90.00.000 7220.20.10.020 7220.20.10.030 7220.20.10.040 7220.20.10.080 
7220.20.10.090 7220.20.90.020 7220.20.90.030 7220.20.90.040 7220.20.90.080 
7220.20.90.090 7220.90.10.000 7220.90.90.000 ที่มีแหล่งก ำเนิดจำกสำธำรณรัฐอินโดนีเซีย 


