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ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ 
เร่ือง  แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสําคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณา 

ผลการไต่สวนเบ้ืองต้นการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน 
ที่มีแหล่งกําเนิดจากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล  สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน  และสาธารณรัฐตุรกี 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

ตามที่ได้มีประกาศกรมการค้าต่างประเทศ  เร่ือง  เปิดการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่น
รีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน  ที่มีแหล่งกําเนิดจากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล  สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน  
และสาธารณรัฐตุรกี  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ลงวันที่  ๑๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และคณะกรรมการพิจารณา
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนได้มีคําวินิจฉัยเบ้ืองต้น  เม่ือวันที่  ๒๘  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  กําหนดให้ 
ใช้มาตรการชั่วคราวตอบโต้การทุ่มตลาดจากการนําเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน 
ที่มีแหล่งกําเนิดจากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล  สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน  และสาธารณรัฐตุรกี   
ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน  เร่ือง  การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้า
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกําเนิดจากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล  สาธารณรัฐ
อิสลามอิหร่าน  และสาธารณรัฐตุรกี  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ลงวันที่  ๑๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙  นั้น 

เพื่อให้เป็นไปตามความในข้อ  ๑  ของกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔  (พ.ศ.  ๒๕๔๓)  ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  
อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศจึงออกประกาศแสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็น
สาระสําคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาผลการไต่สวนเบื้องต้นไว้  ดังรายละเอียดตามเอกสารท้ายประกาศนี้ 

ทั้งนี้  หากผู้ย่ืนคําขอให้ไต่สวนการทุ่มตลาด  ผู้นําเข้า  หรือผู้ส่งออกสินค้าทุ่มตลาด  ประสงค์ที่จะทราบ
รายละเอียดเก่ียวกับข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นฐานในการกําหนดมาตรการชั่วคราว  ให้ย่ืนคําขอต่อกองปกป้อง
และตอบโต้ทางการค้า  กรมการค้าต่างประเทศ  ภายใน  ๑  เดือน  นับแต่วันที่มีประกาศฉบับนี้   
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในประกาศกระทรวงพาณิชย์  เร่ือง  การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน  
(ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ลงวันที่  ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ดวงพร  รอดพยาธิ์ 
อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ 



 

เอกสารท้ายประกาศกรมการค้าต่างประเทศ 
เรื่อง แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสําคัญที่ใช้เป็นพ้ืนฐานในการพิจารณา 

ผลการไต่สวนเบ้ืองต้นการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผน่รีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน 
ที่มีแหล่งกําเนิดจากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และสาธารณรัฐตุรกี 

พ.ศ. ๒๕๕9 
 

----------------------------- 
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 เปิดการไต่สวนการ
ทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกําเนิดจากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล 
สาธารณรัฐประชาชนอิสลามอิหร่าน และสาธารณรัฐตุรกี พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2559 และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2559 โดยกรมการค้าต่างประเทศได้ดําเนินการไต่สวน
ประเด็นการทุ่มตลาดและความเสียหายตามหลักเกณฑ์ภายใต้พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและ
การอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 

ข้อ  ๒  สินค้าที่ถูกพิจารณา 
  สินค้าที่ถูกพิจารณา คือ สินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีความหนา 0.9 ถึง 100 
มิลลิเมตร และความกว้าง 100 ถึง 3,200 มิลลิเมตร ภายใต้พิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 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 
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7208.51.00.032  7208.51.00.033  7208.51.00.041 7208.51.00.042 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 สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และสาธารณรัฐตุรกี 

ข้อ  ๓   ผู้มีส่วนได้เสีย 
3.1 อุตสาหกรรมภายในที่ผลิตสินค้าชนิดเดียวกันกับสินค้าที่ถูกพิจารณาได้แก่ 
 3.1.1 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) 
 3.1.2 บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) 
 3.1.3 บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) 
 3.1.4 บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จํากัด (มหาชน) 
 3.1.5 บริษัท แอล พี เอ็น เพลทมิล จํากัด (มหาชน) 
3.2 ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากต่างประเทศ3 ประเทศ ได้แก่ 
 3.2.1 ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกในสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลได้แก่ 
  (1) Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) 
  (2) Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. (Usiminas) 
 3.2.2  ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกในสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านได้แก่ 
  (1) Mobarakeh Steel Company 
 3.2.3  ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกในสาธารณรัฐตุรกีได้แก่ 
  (1) Çolakoğlu Metalurji A.Ş. และ Çolakoğlu Diş Ticaret A.Ş. 
  (2) Eregli Demir ve Celik Fabrikalari T.A.S. (ERDEMIR) และ Iskenderun Demir 

ve Celik A.S. (ISDEMIR) 
3.3 รัฐบาลประเทศผู้ส่งออก ได้แก่  
 3.3.1 สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล 
 3.3.2 สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน 
 3.3.3 สาธารณรัฐตุรกี 
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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 ธันวาคมพ.ศ. 2558 ในการพิจารณา

การทุ่มตลาด 
4.2 ใช้ข้อมูลระหว่าง วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่31 ธันวาคมพ.ศ. 2558 ในการพิจารณา

ความเสียหาย 

ข้อ 5 การส่งแบบสอบถาม 

   วันที่ 21 มกราคมพ.ศ. 2559 กรมการค้าต่างประเทศได้ส่งแบบสอบถามไปยังผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือให้
แจ้งข้อมูลและเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไต่สวนการทุ่มตลาด จํานวน 29 ราย ปรากฏว่าเมื่อครบกําหนด
ระยะเวลาส่งคืนคําตอบแบบสอบถาม กรมการค้าต่างประเทศได้รับคําตอบแบบสอบถามจากผู้มีส่วนได้เสียประกอบด้วย 

5.1 อุตสาหกรรมภายในจํานวน 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) 
 5.1.4 บริษัท สหวิริยาเพลทมิลจํากัด (มหาชน) 
5.2 ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากต่างประเทศ รวม 3 รายคือ 
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 5.2.1 ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน จํานวน 1 ราย ได้แก่ 
  (1) Mobarakeh Steel Company 
 5.2.2 ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐตุรกี จํานวน 2 ราย ได้แก่ 
  (1) กลุ่มบริษัท Çolakoğlu Metalurji A.Ş. และ Çolakoğlu Diş Ticaret A.Ş. 
  (2) กลุ่มบริษัท Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.Ş. และ Iskenderun 

Demir ve Çelik A.Ş. 

 ข้อ  6 ข้อคิดเห็นและข้อโต้แย้งจากผู้มีส่วนได้เสียต่อการเปิดไต่สวนการทุ่มตลาด 
 กรมการค้าต่างประเทศได้เปิดรับฟังข้อคิดเห็นและข้อโต้แย้งจากผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากต่างประเทศ 

และอุตสาหกรรมภายใน 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 24แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาด
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
กับภัยพิบัติทางธรรมชาติ และวิกฤตการณ์ทางการเมืองของไทยที ่เป็นปัจจัยก่อให้เกิดความเสียหายแก่
อุตสาหกรรมภายใน จึงไม่อาจกล่าวอ้างได้ว่าความเสียหายเกิดจากการนําเข้าสินค้าจากสาธารณรัฐตุรกี ตาม 
Article 3.5 ของ WTO Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994 

ปริมาณการนําเข้าสินค้าจากตุรกีที ่ผ่านมาลดลงและมีแนวโน้มที ่จะลดลงอีกใน
อนาคต ดังน้ันจึงไม่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อตลาดสินค้าเหล็กของไทย 
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 6.2.2 สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจําประเทศไทย แสดงความเห็น ดังน้ี 
ขอให้พิจารณาข้อมูลตามคําตอบแบบสอบถามของผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐตุรกี

อย่างรอบคอบก่อนที่จะพิจารณาว่ามีการทุ่มตลาดตามข้อกล่าวหาของอุตสาหกรรมภายใน  
ขอให้พิจารณาปัยจัยต่างๆ 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’ Associationได้แสดงข้อคิดเห็น/ข้อโต้แย้งว่า ความ
เสียหายที่เกิดแก่อุตสาหกรรมภายใน (บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)บริษัท จี สตีล จํากัด 
(มหาชน) บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัท สหวิริยาเพลทมิล จํากัด (มหาชน) ไม่ได้มีสาเหตุมาจาก
การนําเข้าสินค้าที่ถูกพิจารณาจากตุรกี แต่เกิดจากปัจจัยอ่ืน ๆ ดังน้ี  

ความเสียหายของอุตสาหกรรมภายในเกิดจากการนําเข้าสินค้าที่ถูกพิจารณาจาก
สาธารณรัฐอิสลามอิหร่านที ่เพิ ่มขึ ้น ไม่ใช่การนําเข้าสินค้าจากสาธารณรัฐตุรกีโดยสินค้าที ่ถูกพิจารณาจาก
สาธารณรัฐตุรกีมีปริมาณการนําเข้าลดลงจาก 65,747 ตันในปี พ.ศ. 2556 เป็น 61,063 ตันในปี พ.ศ. 
2557 รวมท้ังในช่วงคร่ึงปีแรกของปี พ.ศ. 2558 การนําเข้าสินค้าจากสาธารณรัฐตุรกีมีปริมาณลดลงเมื่อเทียบ
กับช่วงเวลาเดียวกันของปี พ.ศ. 2557 ซึ่งคิดเป็นเพียงร้อยละ 5.42 ในขณะที่ปริมาณการนําเข้าสินค้าจาก
สาธารณรัฐอิสลามอิหร่านคิดเป็นร้อยละ 29.12 และเพิ่มสูงขึ ้นจาก 25,258 ตันในปี พ.ศ. 2557 เป็น 
121,837 ตันในปี พ.ศ. 2558ด้วย และเมื่อพิจารณาด้านราคาพบว่า สินค้านําเข้าจากสาธารณรัฐตุรกีมีราคา
สูงกว่าสินค้าจากประเทศที่ถูกพิจารณารายอื่นประกอบกับมีปริมาณการนําเข้าจากสาธารณรัฐตุรกีค่อนข้างน้อย
และไม่พบว่ามีปริมาณเพิ่มขึ้นในช่วงระยะเวลาการไต่สวน ดังนั้นกรมฯ จึงไม่ควรพิจารณาข้อมูลการนําเข้าของ
สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และสาธารณรัฐตุรกี รวมกันในการไต่สวนผลกระทบที่มีต่อ
อุตสาหกรรมภายใน แต่ควรแยกพิจารณาเป็นรายประเทศ ตาม Article 3.3 และ Article 5.2 ของ WTO 
Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994 และไม่ควรรวมสินค้าที่ถูกพิจารณาจาก
สาธารณรัฐตุรกีในการพิจารณาไต่สวนครั้งนี้ โดยควรพิจารณาเฉพาะสินค้านําเข้าจากอิหร่านเนื่องจากมีปริมาณ
การนําเข้าที่เพ่ิมขึ้นสูง  

อุตสาหกรรมภายในขาดทุนจนล้มละลายจากการลงทุนโรงงานถลุงเหล็กที่ประเทศ
อังกฤษ (บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด) 

อุตสาหกรรมภายในประสบปัญหาต่าง ๆ จากสถานการณ์โลก ได้แก่ วิกฤติ
เศรษฐกิจในยุโรป และการทะลักของสินค้าจากจีนในช่วงปี พ.ศ. 2557 ถึงปี พ.ศ. 2558 ทําให้อุตสาหรรม
ภายในและผู้ส่งออกสินค้าที่ถูกพิจารณาจากประเทศอ่ืนได้รับผลกระทบด้านยอดจําหน่าย 

อุตสาหกรรมภายในประสบปัญหาต่าง ๆ ภายในประเทศ ได้แก่ ปัญหาอุทกภัยในปี 
พ.ศ. 2554 และวิกฤติการเมืองในปี พ.ศ. 2556 ทําให้การบริโภคในประเทศปรับลดลงอย่างมีนัยสําคัญ 

ขาดหลักฐานที่บ่งช้ีว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างสินค้านําเข้าจากตุรกีและความเสียหาย
ของอุตสาหกรรมภายใน 

ส่วนแบ่งตลาดของอุตสาหกรรมภายในเพิ่มขึ้นในช่วงพิจารณาความเสียหาย โดยใน
คําขอฉบับเปิดเผยอุตสาหกรรมภายในอ้างว่าส่วนแบ่งตลาดลดลง แต่รายงานประจําปี พ.ศ. 2557 ของ บริษัท 
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) ระบุว่าส่วนแบ่งตลาดของผู้ผลิตสินค้าชนิดเดียวกันรายอ่ืนเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 9 
ในปี พ.ศ. 2556 เป็นร้อยละ 20 ในปี พ.ศ. 2557 ในขณะที่ส่วนแบ่งตลาดของสินค้าที่ถูกพิจารณาลดลงจาก
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ร้อยละ 62 ในปี พ.ศ . 2556 เป็นร้อยละ 59 ในปี พ.ศ . 2557 ดังนั ้นการสูญเสียส่วนแบ่งตลาดของ
อุตสาหกรรมภายในจึงเกิดจากการแข่งขันกันเองของผู้ผลิตในประเทศมากกว่าการนําเข้าสินค้าจากประเทศที่ถูก
พิจารณา อีกทั้งความต้องการของตลาดที่ลดลงก็เป็นอีกสาเหตุหน่ึงของความเสียหายของอุตสาหกรรมภายใน 

 ข้อช้ีแจงต่อประเด็นข้อคิดเห็น 
กรมการค้าต่างประเทศได้พิจารณาข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างละเอียดรอบคอบ

และเป็นธรรม รวมทั้งได้ดําเนินการไต่สวนการทุ่มตลาดตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนดในพระราชบัญญัติ
การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 รวมถึงอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง และ
สอดคล้องกับ WTO Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994 ทุกประการ  

ในการพ ิจารณาข ้อม ูลผลกระทบของการทุ ่มตลาดที ่ม ีต ่ออ ุตสาหกรรมภายในเพื ่อ
ประกอบการไต่สวนของกรมการค้าต่างประเทศ เป็นการใช้ข้อมูลที่ได้รับตามคําตอบแบบสอบถามซึ่งข้อมูลกําไร
ขาดทุนของอุตสาหกรรมภายในเป็นข้อมูลเฉพาะการขายสินค้าชนิดเดียวกันในประเทศเท่านั ้น รวมถึงได้
พิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานะผลประกอบการของอุตสาหกรรมภายในแล้วสําหรับกรณีผลการ
ดําเนินงานของ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด นั้น ข้อมูลผลประกอบการดังกล่าวจะปรากฏอยู่ในงบ
การเงินรวมของกิจการ แต่ข้อมูลตามคําตอบแบบสอบถามเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลการดําเนินงานของ บริษัท 
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) ดังปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งไม่ได้รวมข้อมูลการลงทุนใน 
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรียูเค จํากัด ไว้ด้วย อย่างไรก็ตามข้อมูลของ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด 
(มหาชน) เป็นข้อมูลของผู้ผลิตในประเทศเพียง 1 รายเท่านั้น โดยการพิจารณาสถานะผลประกอบการของ
อุตสาหกรรมภายในยังประกอบไปด้วยข้อมูลของผู้ผลิตในประเทศอีก 3 รายรวมกัน ซึ่งจากการพิจารณาข้อมูล
รวมของอุตสาหกรรมภายในทั้งหมดพบว่าอุตสาหกรรมภายในได้รับความเสียหายจากการทุ่มตลาดสินค้านําเข้า
จากประเทศที่ถูกพิจารณาซึ่งรวมถึงสาธารณรัฐตุรกีด้วย เช่น ส่วนแบ่งตลาดของอุตสาหกรรมภายในลดลงใน
ขณะที่ส่วนแบ่งตลาดจากสินค้าทุ่มตลาดที่นําเข้าจาก 3 ประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องประกอบกับเมื่อพิจารณา
ปัจจัยอื ่น ๆ ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ ่งสินค้าจาก
ต่างประเทศ พ.ศ. 2542 ที่อาจเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายต่อผู้ยื่นคําขอนอกจากสินค้าทุ่มตลาดแล้วพบว่า
ไม่ใช่สาเหตุของความเสียหายของอุตสาหกรรมภายใน 

จากข้อมูลสถิติการนําเข้าสินค้าที ่ถูกพิจารณาจากสาธารณรัฐตุรกีในช่วงระยะเวลาการ
พิจารณาความเสียหายพบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 1,024 ตัน ในปี พ.ศ. 2555 เป็น 47,554 ตัน ในปี พ.ศ. 
2558 หรือคิดเป็นการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4,543.95 

เน่ืองจากข้อเท็จจริงปรากฏว่าส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดและปริมาณการนําเข้าจากแต่ละ
ประเทศ ทั้ง 3 ประเทศมีจํานวนมากกว่าเกณฑ์ขั้นตํ่าตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาด
และการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 ดังนั้น การพิจารณาความเสียหายอย่างสําคัญที่เกิดแก่
อุตสาหกรรมภายในจึงสามารถประเมินผลของการนําเข้าจากแต่ละประเทศรวมกันได้ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ 
พ.ศ. 2542 และสอดคล้องกับหลักการของ Article 3.3 รวมถึงข้อมูลในการยื่นคําขอตาม Article 5.2 ของ
WTO Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994 

 



- 7 - 
 

6.3 การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าถึงข้อมูลและแสดงข้อคิดเห็น/ข้อโต้แย้ง 
 6.3.1 กระทรวงเศรษฐกิจสาธารณรัฐตุรกี แจ้งว่าสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกี

ประจําประเทศไทยได้รับหนังสือแจ้งการเปิดไต่สวนการทุ่มตลาดฯ และเอกสารอื่น ๆ แต่ไม่ได้รับเอกสารคําขอให้
เปิดไต่สวนการทุ่มตลาดของอุตสาหกรรมภายใน  

 6.3.2 สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจําประเทศไทย ขอให้เปิดโอกาสให้
สาธารณรัฐตุรกีได้ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศอย่างเพียงพอโดยการแสดงความคิดเห็นที่มีรายละเอียดอย่าง
ครบถ้วน ภายใต้เง่ือนไขที่กําหนดใน Article 6.2 ของ WTO Agreement on Implementation of Article VI of 
GATT 1994 

 ข้อช้ีแจงต่อประเด็นข้อคิดเห็น 
เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2559 กรมฯ ได้ส่งหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ

ตุรกีประจําประเทศไทยเพื่อแจ้งเปิดการไต่สวนการทุ ่มตลาดฯ พร้อมทั ้งจัดส่งเอกสารต่างๆ ประกอบด้วย 
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง เปิดการไต่สวนการทุ่มตลาดฯ เอกสารคําขอฉบับเปิดเผย แบบสอบถาม
สําหรับผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากต่างประเทศ และแผ่น CD-ROM สําหรับแบบสอบถามและเอกสารประกอบ 

ในระหว่างการไต่สวนกรมการค้าต่างประเทศได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิดําเนินการ
เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตน รวมทั้งสิทธิในการดําเนินการขอให้จัดประชุมเพื่อแสดงข้อคิดเห็นและข้อโต้แย้ง 
การนําเสนอข้อมูล รวมถึงการขอดูข้อมูลที ่เกี ่ยวข้องกับการไต่สวน ซึ ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที ่กําหนดใน
พระราชบัญญัต ิการตอบโต้การทุ ่มตลาดและการอุดหนุนซึ ่งส ินค้าจากต่างประเทศ พ .ศ .  2542 และ
กฎกระทรวงฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่ง
สินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 และสอดคล้องกับหลักการของ WTO Agreement on Implementation of Article 
VI of GATT 1994 

6.4 ขอบเขตสินค้าที่ถูกพิจารณา  
 6.4.1 อุตสาหกรรมภายใน แสดงความเห็นว่า “เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนชนิดม้วนและ

แผ่น ความหนา 0.9 ถึง 100.0 มม. และความกว้าง 100 ถึง 3,200 มม.” มีความเหมาะสมแล้ว โดยเป็น
ขอบเขตของสินค้าที่กลุ่มผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศ ได้แก่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี 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 การใช้มาตรการ AD 
 6.5.1 กระทรวงเศรษฐกิจสาธารณรัฐตุรกี เห็นว่าการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดใน

กรณีนี้จะเป็นการกีดกันกลไกการแข่งขันของตลาด ซึ่งได้ถูกบิดเบือนไปแล้วจากการใช้มาตรการปกป้องสําหรับ
สินค้าประเภทเดียวกัน และมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสําหรับสินค้าที่นําเข้าจาก 14 ประเทศ   

 6.5.2 สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจําประเทศไทย เห็นว่าหากมีการใช้
มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดจะก่อให้เกิดการบิดเบือนสภาพการแข่งขันในตลาดการค้า ซึ่งได้เคยเกิดขึ้นแล้ว
จากการใช้มาตรการปกป้องกับสินค้าเหล็กสองประเภท ดังน้ัน ประเทศไทยจึงไม่ควรใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดซึ่ง
รวมถึงมาตรการช่ัวคราวกับสินค้าที่มีแหล่งกําเนิดจากตุรกี  
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 6.5.3 Turkish Steel Exporters’ Association เห็นว่าอุตสาหกรรมภายในได้รับการ
ปกป้องจากกรมการค้าต่างประเทศอย่างเกินขอบเขตและเป็นระยะเวลานาน โดยได้รับการช่วยเหลือจาก
มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและมาตรการปกป้องมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ซึ่งขัดกับวัตถุประสงค์
ของ WTO ที่ต้องการให้มีการขยายตัวทางการค้าเสรีและใช้มาตรการในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมเพียงเพื่อขจัด
ความเสียหาย และแม้ว่าจะมีการใช้มาตรการเยียวยาทางการค้าเป็นระยะเวลานานแต่ก็ยังไม่สามารถเยียวยา
อุตสาหกรรมภายในได้ จึงเห็นได้ว่าความเสียหายของอุตสาหกรรมภายในเกิดจากความไม่มีประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการธุรกิจและปัจจัยอ่ืนซึ่งไม่เก่ียวข้องกับสินค้าที่ถูกพิจารณา 

 6.5.4 อุตสาหกรรมภายใน เห็นว่าเน่ืองจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกทําให้ปริมาณการ
ใช้เหล็กโลกเติบโตน้อยกว่าปริมาณการผลิตเหล็กโลกที่เพิ่มขึ้น และการที่จีนซึ่งเป็นประเทศที่มีกําลังการผลิต
สินค้าเหล็กมากกว่าร้อยละ 50 ของกําลังการผลิตเหล็กของโลกได้ส่งออกสินค้าเหล็กในราคาถูกเพื่อระบาย
สินค้า ส่งผลให้ประเทศที่ถูกพิจารณาต้องปรับตัวเพ่ือให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้โดยการลดราคาและทุ่มตลาด
สินค้าดังกล่าวไปยังภูมิภาคต่าง ๆ เช่น กลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งยังคงมีปริมาณความต้องการใช้สินค้าเหล็กสูง 
โดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งมีการนําเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนจากประเทศที่ถูกพิจารณาเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บาง
ประเทศในภูมิภาคอาเซียนได้ให้ความสําคัญกับอุตสาหกรรมผู้ผลิตเหล็กในประเทศซึ่งเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และมีการคุ้มครองอุตสาหกรรมภายในโดยการประกาศเพิ่มภาษีนําเข้า ซึ่งหากประเทศอื่นใดยังไม่มีการใช้
มาตรการคุ ้มครองอุตสาหกรรมใน ประเทศดังกล่าวอาจจะตกเป็นเป้าหมายของประเทศที่มีกําลังการผลิต
ส่วนเกินในการดําเนินธุรกิจด้วยการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ดังน้ัน การมีมาตรการคุ้มครองอุตสาหกรรมภายในจาก
การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมจึงมีความจําเป็นอย่างมาก 

 ข้อช้ีแจงต่อประเด็นข้อคิดเห็น 
 มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดเป็นมาตรการที่นํามาใช้สําหรับการค้าที ่ไม่เป็นธรรม โดย

วัตถุประสงค์ของการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดคือ เยียวยาความเสียหายของอุตสาหกรรมภายในจาก
การค้าที่ไม่เป็นธรรมเพื่อนําไปสู่ภาวะตลาดที่มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ขณะที่การใช้มาตรการปกป้องกับ
สินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องอุตสาหกรรมภายในจากการนําเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น 
เพื่อให้อุตสาหกรรมภายในมีระยะเวลาในการปรับตัวเพื่อให้สามารถแข่งขันกับสินค้านําเข้าได้ โดยมีระยะเวลา
และการเรียกเก็บอากรปกป้องที่ผ่อนคลายลงตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในพระราชบัญญัติมาตรการปกป้องจาก
การนําเข้าสินค้าที่เพ่ิมขึ้น พ.ศ. 2550 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกับมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด 

ข้อ 7 การขอให้เรียกเก็บหลักประกันอากร 

 เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2559 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) ได้มีหนังสือถึง
กรมการค้าต่างประเทศขอให้กําหนดมาตรการตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและ
การอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 สําหรับการนําเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่
เป็นม้วนที ่ม ีแหล่งกําเนิดจากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน สาธารณรัฐตุรกีซึ ่ง
คณะกรรมการ ทตอ. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559 ไม่ให้เรียก
หลักประกันอากรตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจาก
ต่างประเทศ พ.ศ. 2542 เนื่องจากไม่พบข้อมูลว่ามีการเร่งนําเข้าสินค้าทุ่มตลาดจากประเทศที่ถูกพิจารณาเป็น
จํานวนมากภายในเวลาอันสั้น 
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ข้อ 8 การตรวจสอบข้อเท็จจรงิของข้อมูล 
 ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 กรมการค้าต่างประเทศได้จัดส่งเจ้าหน้าที่

เดินทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูล ณ ที่ทําการและโรงงานของผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้ผลิตในประเทศรวม 4 ราย 
คือ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)บริษัท จี เจ สตีล จํากัด 
(มหาชน) บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จํากัด (มหาชน) และผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากต่างประเทศรวม 1 ราย คือ 
Mobarakeh Steel Company (สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน) ซึ่งได้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์ 

ข้อ 9 การพจิารณาผลการไตส่วนเบื้องตน้ 
 กรมการค้าต่างประเทศได้นําข้อมูลที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและผลตรวจสอบข้อเท็จจริงของ
ข้อมูล รวมท้ังข้อคิดเห็นต่อการเปิดไต่สวนมาพิจารณาจัดทํารายงานผลการไต่สวนเบ้ืองต้นเสนอต่อคณะกรรมการ
พิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งคณะกรรมการ
พิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นดังน้ี 

 9.1 ผลการพิจารณาการไตส่วนการทุ่มตลาด 
  การพิจารณาส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในมาตรา 18 แห่ง

พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ.2542 สําหรับผู้ให้ความ
ร่วมมือตอบแบบสอบถามจะพิจารณาข้อมูลตามคําตอบแบบสอบถามท่ีได้รับจากผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกแต่ละราย ส่วน
กรณีของผู้ที่ตอบแบบสอบถามไม่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามหรือกรณีผู้ผลิตหรือ
ผู้ส่งออกรายอ่ืนจะพิจารณารับฟังเพียงข้อเท็จจริงเท่าที่มีอยู่หรืออาจรับฟังในทางที่ไม่เป็นคุณแก่ผู้น้ันก็ได้หลักเกณฑ์
ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 
สรุปการคํานวณมูลค่าปกติและราคาส่งออกเพื่อพิจารณาส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดของสินค้าที่ถูกพิจารณาจาก 
3 ประเทศ ดังน้ี 

  9.1.1  สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล 
    จากการส่งแบบสอบถามไปยังผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกที่ทราบชื่อจํานวน 2 ราย ปรากฏ

ว่าไม่มีผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกรายใดให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ซึ่งพิจารณาได้ว่าไม่มีระดับการให้ความ
ร่วมมือของประเทศ จึงใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงเท่าที่มีอยู่ซึ่งเป็นไปตามความในมาตรา 27แห่งพระราชบัญญัติการ
ตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ 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 แห่งพระราชบัญญัติ

การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 โดยพิจารณาจากข้อมูลราคานําเข้า 
ซี ไอ เอฟ จากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลจากสถิติกรมศุลกากร และทอนเป็นราคาส่งออกถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก ณ 
หน้าโรงงาน 
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    (3) ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด 
     คํานวณตามหลักเกณฑ์ภายใต้มาตรา 18 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติ

การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 โดยการเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าปกติ
ตาม (1) และราคาส่งออกตาม (2) ซึ่งเป็นราคา ณ ระดับการค้าเดียวกัน คือ ราคา ณ หน้าโรงงาน ซึ่งพบส่วนเหลื่อม
การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 34.40 ของราคา ซี ไอ เอฟ 

  9.1.2 สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน 
    จากการส่งแบบสอบถามไปยังผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกที่ทราบชื่อจํานวน 1 ราย ปรากฏ

ว่ามีผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกให้ความร่วมมือในกระบวนการไต่สวนโดยการตอบแบบสอบถามรวม 1 ราย คือ บริษัท 
Mobarakeh Steel Company จึงพิจารณาได้ว่ามีระดับการให้ความร่วมมือของประเทศค่อนข้างมากโดย
สามารถแสดงผลการคํานวณส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดได้ 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 7.37 ของราคาซี ไอ เอฟ 

    (2)  ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกรายอ่ืน 
     พิจารณาโดยใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงเท่าที่มีอยู่ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติ

การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 โดยใช้ข้อมูลของผู้ผลิตหรือผู้ส่งออก
ที่เข้าร่วมกระบวนการไต่สวนและข้อมูลจากสถิติกรมศุลกากรโดยเปรียบเทียบมูลค่าปกติในประเทศกับราคา
ส่งออกมายังประเทศไทยเฉลี่ย ณ ระดับการค้าเดียวกัน คือ ราคา ณ หน้าโรงงาน ปรากฏส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด
ในอัตราร้อยละ 38.27 ของราคา ซี ไอ เอฟ 

  9.1.3 สาธารณรัฐตุรกี 
    จากการส่งแบบสอบถามไปยังผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกที่ทราบช่ือจํานวน 1 ราย ปรากฏว่า 

มีผู้ที่ให้ความร่วมมือในกระบวนการไต่สวนโดยการตอบแบบสอบถามครบถ้วนจํานวน 2 ราย ได้แก่ กลุ่มบริษัท 
Çolakoğlu Metalurji A.Ş. และÇolakoğlu Diş Ticaret A.Ş. และกลุ่มบริษัท Ereğli Demir ve Çelik 
Fabrikalari T.A.Ş. และ Iskenderun Demir ve Çelik A.Ş. จึงพิจารณาได้ว่ามีระดับการให้ความร่วมมือของ
ประเทศค่อนข้างมาก โดยสามารถแสดงผลการคํานวณส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดได้ ดังน้ี 
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    (1) กลุ่มบริษัท Çolakoğlu Metalurji A.Ş. และÇolakoğlu Diş Ticaret A.Ş. 
     1) มูลค่าปกติ 
      คํานวณตามหลักเกณฑ์ภายใต้มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้

การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 โดยคํานวณจากจากต้นทุนการผลิตรวมกับ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการ การขาย และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตลอดจนกําไรที่เกิดขึ้นและทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน 

2) ราคาส่งออก 
      คํานวณตามหลักเกณฑ์ภายใต้มาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้

การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 โดยพิจารณาจากข้อมูลราคาส่งออกมายัง
ประเทศไทยจากคําตอบแบบสอบถาม โดยวิธีถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนัก และทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน  

     3) ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด 
      คํานวณตามหลักเกณฑ์ภายใต้มาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การ

ทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 โดยการเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าปกติ ตาม 1) และ
ราคาส่งออก ตาม 2) ซึ่งเป็นราคา ณ ระดับการค้าเดียวกัน คือ ราคา ณ หน้าโรงงาน พบส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดในอัตรา
ร้อยละ 7.09 ของราคาซี ไอ เอฟ 

    (2)  กลุ่มบริษัท Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.Ş. และIskenderun 
Demir ve Çelik A.Ş. 

     1) มูลค่าปกติ 
      คํานวณตามหลักเกณฑ์ภายใต้มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้

การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 โดยคํานวณจากต้นทุนการผลิตรวมกับ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการ การขาย และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตลอดจนกําไรที่เกิดขึ้นและทอนเป็นราคา 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 ซึ่งพบส่วนเหลื่อมการ
ทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 28.34 ของราคา ซี ไอ เอฟ 

    (3)  ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกรายอ่ืน 
     พิจารณาโดยใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงเท่าที่มีอยู่ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติ

การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 โดยใช้ข้อมูลของผู้ผลิตหรือผู้ส่งออก
ที่เข้าร่วมกระบวนการไต่สวน และเปรียบเทียบมูลค่าปกติในประเทศกับราคาส่งออกมายังประเทศไทยเฉลี่ย ณ 
ระดับการค้าเดียวกัน คือ ราคา ณ หน้าโรงงาน ซึ่งปรากฏส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 38.52 ของ
ราคา ซี ไอ เอฟ 
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   9.2  ผลการพิจารณาการไตส่วนความเสียหาย 
   คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนได้วินิจฉัยความเสียหายเบ้ืองต้นตาม

หลักเกณฑ์ที่กําหนดในมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒1 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและ
การอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศพ.ศ. ๒๕๔๒ ผลการพิจารณาความเสียหายปรากฏว่ามีความเสียหายอย่าง
สําคัญที่เกิดแก่อุตสาหกรรมภายในตามมาตรา 19 (1) ดังน้ี 

   9.2.1 ปริมาณของสินค้าทุ่มตลาดและผลของการทุ่มตลาดที่มีต่อราคาสินค้าชนิดเดียวกันใน
ตลาดภายในประเทศ 

     (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
ต้นทุนขายและพบการยับย้ังการขึ้นราคาตั้งแต่ปี 2555 เน่ืองจากราคาขายของสินค้านําเข้าจากประเทศที่ถูก
พิจารณามีราคาตํ่ากว่าราคาขายของอุตสาหกรรมภายในจึงเกิดการยับยั้งการขึ้นราคาขายของอุตสาหกรรมภายใน
ให้ถึงจุดคุ้มทุนได้  

   9.2.2 ผลกระทบของการทุ่มตลาดที่มีต่ออุตสาหกรรมภายใน 
    (1)  ปริมาณและมูลค่าการขายในประเทศ 
      อุตสาหกรรมภายในมีปริมาณขายและยอดจําหน่ายในประเทศลดลงอย่างต่อเน่ือง
ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2556 จนถงึปี 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)  ผลผลติ 
      ผลผลิตของอุตสาหกรรมภายในมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง 
    (5)   ผลิตภาพ  
      ผลิตภาพของอุตสาหกรรมภายในค่อนข้างคงที่ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2555 
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    (6)  ปริมาณความต้องการใช้ในประเทศและส่วนแบ่งตลาด 
      ความต้องการใช้สินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนในประเทศ
เพ่ิมขึ้นในปี พ.ศ. 2556 จากน้ันลดลงในปี พ.ศ. 2557 และปี พ.ศ. 2558 นอกจากน้ีส่วนแบ่งตลาดของ
อุตสาหกรรมภายในมีแนวโน้มลดลง ขณะที่ส่วนแบ่งตลาดของประเทศที่ถูกพิจารณามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
    (7)  ผลตอบแทนการลงทุน  
      ผลตอบแทนการลงทุนของอุตสาหกรรมภายในติดลบมาโดยตลอดต้ังแต่ปี พ.ศ. 2555 
    (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 และมีการจ้างงานเพ่ิมขึ้น
ในปี 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 
       พบส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดจากประเทศท่ีถูกพิจารณาในอัตราร้อยละ 7.09 ถึง
ร้อยละ 38.52 ของราคา ซี ไอ เอฟดังน้ี สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลอัตราร้อยละ 34.40 สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
อัตราร้อยละ 7.37 ถึงร้อยละ 38.27 และสาธารณรัฐตุรกีอัตราร้อยละ 7.09 ถึงร้อยละ 38.52 ของราคา ซี ไอ เอฟ 
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  9.2.3 การพิจารณาปัจจัยอ่ืน ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายใน 
    (1) ปริมาณการนําเข้าสินค้าชนิดเดียวกันจากประเทศอ่ืน  
      เมื่อพิจารณาปริมาณการนําเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน
พบว่าปริมาณการนําเข้าสินค้าดังกล่าวจากประเทศที่ถูกพิจารณาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2555 ถึงปี พ.ศ. 2558 มีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง คือ จากร้อยละ 0.22ในปี 2555 เป็นร้อยละ 4.38 ร้อยละ 21.08 และร้อยละ 24.92 
ของปริมาณการนําเข้าทั้งหมด ในปี พ.ศ. 2556 ปี พ.ศ. 2557 และปี พ.ศ. 2558 ตามลําดับขณะที่สัดส่วน
ปริมาณการนําเข้าจากประเทศอ่ืน ลดลงอย่างต่อเน่ืองเช่นกันดังน้ันปริมาณการนําเข้าสินค้าจากประเทศอ่ืน  จึงไม่ใช่
สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายใน 
    (2) ราคานําเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนจากประเทศอ่ืน 
      เมื่อเปรียบเทียบราคานําเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน
จากประเทศอ่ืน พบว่าสินค้ามีราคาสูงกว่าสินค้าที่นําเข้าจากประเทศที่ถูกพิจารณา ซึ่งแสดงว่าการนําเข้าสินค้า
ดังกล่าวจากประเทศท่ีถูกพิจารณาก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุตสาหกรรมภายใน 
    (3) ปริมาณความต้องการใช้สินค้าภายในประเทศ 
      การที่ความต้องการใช้สินค้าภายในประเทศมีปริมาณเพ่ิมขึ้นในปี พ.ศ. 2556 แต่
อุตสาหกรรมภายในกลับมีปริมาณขายท่ีลดลง ขณะที่สินค้านําเข้าจากประเทศที่ถูกพิจารณาเพ่ิมสูงขึ้น และถึงแม้
ความต้องการใช้ในประเทศจะมีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 แต่อุตสาหกรรมภายในกลับมีส่วนแบ่งตลาดใน
ประเทศเพ่ิมขึ้นและมีอัตราการลดลงของปริมาณขายท่ีตํ่ากว่า ขณะที่มีสินค้านําเข้าจากประเทศที่ถูกพิจารณา
เพ่ิมขึ้น ซึ่งแสดงว่าการนําเข้าสินค้าดังกล่าวจากประเทศท่ีถูกพิจารณาก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุตสาหกรรมภายใน 
ดังน้ัน ความเสียหายของอุตสาหกรรมภายในจึงไม่ได้เกิดจากการหดตัวของตลาด 
    (4) ประสิทธิภาพการสง่ออก 
      พบว่าความเสียหายของอุตสาหกรรมภายในไม่ได้เกิดจากปัจจัยดังกล่าว เน่ืองจาก
อุตสาหกรรมภายในมีการผลิตและขายในประเทศเป็นหลัก และพบว่าราคาขายส่งออกมีแนวโน้มลดลง 
    (5) การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริโภค 
      พบว่ายังคงมีการบริโภคสินค้าชนิดเดียวกันอยู่ โดยจะเห็นได้จากปริมาณการ
นําเข้าสินค้าที่ถูกพิจารณาที่เพ่ิมสูงขึ้น 
    (6) การผูกขาดตัดตอนทางการค้า 
      พบว่าความเสียหายของอุตสาหกรรมภายในไม่ได้เกิดจากปัจจัยดังกล่าว เน่ืองจาก
อุตสาหกรรมภายในมีช่องทางการจําหน่ายหลายรูปแบบจึงไม่เป็นการผูกขาดตัดตอนทางการค้าจากผู้ซื้อรายใดรายหน่ึง 
    (7) การลงทุนและการเปลี่ยนแปลงการผลิต 
      พบว่าการพิจารณาผลกระทบของสินค้าทุ่มตลาดต่ออุตสาหกรรมภายใน 15 
ปัจจัยน้ัน จะพิจารณาจากผลกระทบของสินค้าชนิดเดียวกัน และจากงบการเงินเฉพาะกิจการที่เก่ียวข้องเท่าน้ัน 
    (8) การเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบ 
      เน่ืองจากราคาวัตถุดิบเป็นไปตามกลไกตลาดโลก ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงก็จะ
ส่งผลต่อต้นทุนขายและราคาขายให้มีการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาผลกระทบด้าน
ราคา พบว่าสินค้าทุ่มตลาดมีการยับย้ังการขึ้นราคาของสินค้าชนิดเดียวกันทําให้ไม่สามารถขึ้นราคาสินค้าจนถึง
จุดคุ้มทุนได้ 
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    (9) การแข่งขันของผู้ผลิตทั้งในและต่างประเทศ 
      เป็นลักษณะที่คาดเดาได้ในวงจรการค้าปกติและสอดคล้องกับสภาวะทั่วไปของ
อุตสาหกรรม 
  จากการพิจารณาข้างต้นสรุปได้ว่ามีความเสียหายอย่างสําคัญที่เกิดแก่อุตสาหกรรมภายในตาม
มาตรา 19 (1) มาตรา 20 และมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้า
จากต่างประเทศ พ.ศ. 2542โดยพบว่าสินค้าทุ่มตลาดจากประเทศที่ถูกพิจารณามีการตัดราคา กดราคา และยับย้ัง
การข้ึนราคาสินค้าชนิดเดียวกันของอุตสาหกรรมภายใน โดยมีผลกระทบต่อผลประกอบการของอุตสาหกรรมภายใน
ในภาพรวมให้เติบโตน้อยกว่าที่ควร  
  ความเสียหายที่เกิดขึ้นพิจารณาได้ว่าเป็นความเสยีหายที่เกิดจากการนําเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อน
ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกําเนิดจากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และ
สาธารณรัฐตุรกี เน่ืองจากแม้ปริมาณความต้องการใช้ในประเทศจะลดลง แต่ปริมาณการนําเข้าสินค้าที่ถูกพิจารณา
จาก 3 ประเทศ มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ขณะที่การนําเข้าจากประเทศอ่ืน มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง 
  นอกจากน้ี ในช่วงระยะเวลาการไต่สวน (ปี พ.ศ. 2558) พบว่า สินค้านําเข้าจากประเทศอ่ืนมี
ราคาสูงกว่าราคาสินค้าจากประเทศที่ถูกพิจารณามาก รวมทั้งเมื่อพิจารณาปัจจัยอ่ืนเช่น การเปล่ียนแปลงรูปแบบ
การบริโภค การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี การแข่งขันกับผู้ผลิตในประเทศและต่างประเทศ ความต้องการใช้ใน
ประเทศ ประสิทธิภาพในการส่งออก พบว่าไม่ใช่ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายใน 
  จากข้อมูลผลการไต่สวนความเสียหายดังกล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ความเสียหายของ
อุตสาหกรรมภายในที่เกิดขึ้นเป็นความเสียหายที่เกิดจากการนําเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็น
ม้วนที่มีแหล่งกําเนิดจากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และสาธารณรัฐตุรกี เน่ืองจากแม้จะมี
สัดส่วนปริมาณการนําเข้าจากประเทศอ่ืนมาก แต่พบว่ามีแนวโน้มการนําเข้าที่ลดลงอย่างต่อเน่ือง ขณะที่ปริมาณ
การนําเข้าจากประเทศที่ถูกพิจารณามีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างชัดเจน นอกจากน้ี ราคาสินค้าจากประเทศอ่ืนยังสูง
กว่าราคาสินค้าจากประเทศที่ถูกพิจารณา รวมทั้งเมื่อพิจารณาปัจจัยอ่ืนเช่น การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริโภคการ
พัฒนาทางด้านเทคโนโลยี การแข่งขันกับผู้ผลิตในประเทศและต่างประเทศ ความต้องการใช้ในประเทศ 
ประสิทธิภาพในการส่งออก พบว่าไม่ใช่ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายใน 

ข้อ10 ผลคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน 
  คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนได้พิจารณาข้อมูลและพยานหลักฐานที่ได้รับ
จากกระบวนการไต่สวนการทุ่มตลาดและความเสียหายข้างต้นแล้ว และมีคําวินิจฉัยเบ้ืองต้นในการประชุมครั้งที่ 
7/2559 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคมพ.ศ. 2559 ว่าผู้ผลิตสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มี
แหล่งกําเนิดจากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และสาธารณรัฐตุรกี ได้ส่งสินค้าดังกล่าวเข้า
มาทุ่มตลาดและก่อให้เกิดความเสียหายอย่างสําคัญแก่อุตสาหกรรมภายในตามมาตรา 19 (1) มาตรา 20 และ
มาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542  
และมีความจําเป็นต้องป้องกันความเสียหายอย่างสําคัญที่เกิดแก่อุตสาหกรรมภายในจึงเห็นสมควรให้ใช้มาตรการ
ช่ัวคราวตอบโต้การทุ่มตลาดจากการนําเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกําเนิดจาก
สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และสาธารณรัฐตุรกี โดยให้เรียกเก็บอากรช่ัวคราวหรือให้วาง
หลักประกันการชําระอากรช่ัวคราวสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีความหนา 0.9 มิลลิเมตร ถึง 
100 มิลลิ เมตรและความกว้าง 100 มิลลิ เมตร ถึง 3,200 มิลลิ เมตรภายใต้พิกัดอัตราศุลกากรประเภทท่ี 
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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 
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 ตามอัตราที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการ
อุดหนุน เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกําเนิดจาก
สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และสาธารณรัฐตุรกี พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 
2559 เป็นกําหนดเวลา 4 เดือน ดังน้ี  

    10.1 สินค้าที่มีแหล่งกําเนิดจากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ร้อยละ 34.40 ของราคา ซี ไอ เอฟ 
     10.2 สินค้าที่มีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน 
       10.2.1  ร้อยละ 7.37 ของราคาซีไอเอฟ สําหรับสินค้าที่ผลิตจาก Mobarakeh 
Steel Company 
       10.2.2  ร้อยละ 38.27 ของราคาซีไอเอฟ สําหรับสินค้าที่ผลิตจากรายอ่ืน 
     10.3 สินค้าที่มีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐตุรกี 
       10.3.1  ร้อยละ 7.09 ของราคาซีไอเอฟ สําหรับสินค้าที่ผลิตจากบริษัท Çolakoğlu 
Metalurji A.Ş. หรือ Çolakoğlu Diş Ticaret A.Ş. 
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       10.3.2 ร้อยละ 28.34 ของราคาซีไอเอฟ สําหรับสินค้าที่ผลิตจากบริษัท Ereğli 
Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.Ş. หรือ Iskenderun Demir ve Çelik A.Ş. 
       10.3.3  ร้อยละ 38.52 ของราคาซีไอเอฟ สําหรับสินค้าที่ผลิตจากรายอ่ืน 
   
 
   

 


