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แบบ ปร. 1 

แบบคำขอให้ดำเนินการพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน 
ตามมาตรา 33 วรรคหนึ่ง และมาตรา 70 

แนบท้ายประกาศกระทรวงพาณิชย์ 
เร่ือง การยื่นคำขอให้พิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน ตอบโตก้ารหลบเลี่ยง

มาตรการตอบโต้ ทบทวนมาตรการ และขอคืนอากร พ.ศ. 2564 

กรอกข้อความหรือทำเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ตามที่เป็นจริง 

 
 
 
ฃ 
 
ส่วนที่ 1       ข้อมูลทั่วไป 
ส่วนที่ 2       รายละเอียดของสินค้า 
ส่วนที่ 3       ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผลิตและ/หรือผู้ส่งออกและผู้นำเข้า 
ส่วนที่ 4      มูลค่าปกติ 
ส่วนที่ 5       ราคาส่งออก 
ส่วนที่ 6       ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด 
ส่วนที่ 7       การอุดหนุน 
ส่วนที่ 8       การประเมินความเสียหายของอุตสาหกรรมภายใน 
เอกสารผนวก ก. กรณีเป็นการยื่นคำขอ โดยกระทำการแทนผู้ผลิตทั้งหมด 
เอกสารผนวก ข. กรณีเป็นการยื่นคำขอ โดยกระทำการแทนผู้ผลิตบางส่วน 
เอกสารผนวก ค.  หนังสือมอบอำนาจ 
  

ระบุมาตรการที่ขอใหด้ำเนินการพิจารณา  

 ตอบโต้การทุ่มตลาด  
 ตอบโต้การอดุหนุน 
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วิธีการกรอกคำขอ 
ก. ในกรณีท่ีขอให้พิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาด ให้กรอกข้อมูลในส่วนที่ 1 ถึงส่วนที่ 6 และส่วนที่ 8   
ข. ในกรณีท่ีขอให้พิจารณาตอบโต้การอุดหนุน ให้กรอกข้อมูลในส่วนที่ 1 ถึงส่วนที่ 3 ส่วนที่ 7 และส่วนที่ 8 
ค. ในส่วนที่ 4 ถึงส่วนที่ 6  ให้ระบุสกุลเงินเป็นหน่วยเดียวกันพร้อมแสดงอัตราแลกเปลี่ยนและที่มาของข้อมูล

สำหรับข้อมูลในส่วนที่ 8  ให้ระบุสกุลเงินเป็นบาท 
ง. ให้ผู้ยื่นคำขอแสดงข้อมูลของอุตสาหกรรมและให้แยกข้อมูลเป็นรายผู้ผลิตด้วย 
จ. ให้แนบสำเนางบการเงินของผู้ยื่นคำขอในปีปัจจุบันและย้อนหลัง 3 ปี ที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว พร้อมกับ

รับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 1 ชุด  
ฉ. ข้อมูลข่าวสารใดที่ระบุว่าเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องปกปิด ต้องเป็นไปตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติ  

การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 ให้ผู้ยื่ นคำขอยื่นแบบคำขอ
ฉบับที่ปกปิด 1 ชุด และฉบับที่เปิดเผยได้ 1 ชุด 

ช. หากมีการร้องขอให้ดำเนินการไต่สวนผู้ส่งออกมากกว่า 1 ประเทศ ให้ระบุรายละเอียดข้อมูลพร้อมหลักฐาน
เป็นรายประเทศด้วย 

ซ. หากผู้ยื่นคำขอไม่สามารถให้ข้อมูลตามที่ระบุในแบบคำขอ  ขอให้แสดงเหตุผลด้วย 
ฌ. ในการกรอกข้อมูล ขอให้ดูคำอธิบายรายละเอียดในแต่ละส่วนประกอบด้วย 
ญ. ให้ผู้ยื่นคำขอหรือผู้รับมอบอำนาจลงนามกำกับเอกสารหลักฐานทุกหน้า  
ฎ. ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ ให้ใช้แบบหนังสือมอบอำนาจ (Power of Attorney) ตามเอกสารผนวก ค.  

โดยมีรายละเอียดและเอกสารประกอบ ดังนี้ 
(1) ต้องระบุรายละเอียดของการมอบอำนาจที่ชัดเจนพร้อมปิดอากรแสตมป์ 
(2) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 3 เดือนนับถึงวันที่ยื่นคำขอ หรือสำเนาหนังสือรับรองสมาคม

พร้อมรับรองความถูกต้องของสำเนาโดยผู้มีอำนาจทำการแทนตามที่ได้จดทะเบียนไว้  
(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ สำหรับกรณีที่ผู้มอบอำนาจเป็นคนต่างด้าวให้แนบ

 สำเนาหนังสือเดินทาง 
(4) ให้ผู้รับมอบอำนาจนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ สำหรับกรณีที่ผู้รับมอบ

 อำนาจเป็นคนต่างด้าวให้นำหนังสือเดินทางตัวจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ 
(5) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของพยาน สำหรับกรณีที่พยานเป็นคนต่างด้าวให้แนบสำเนาหนังสือ

 เดินทาง 
ฏ. สอบถามวิธีกรอกคำขอเพ่ิมเติมได้ที่ 
 กองปกป้องและตอบโต้ทางการค้า 
 กรมการค้าต่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์   
 เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ  
 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  11000  
 โทร. 025475083 
 โทรสาร 025474741 
 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ butrade@moc.go.th 
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ส่วนที่ 1   ข้อมูลทั่วไป 
 ผู้ยื่นคำขอจะต้องเป็นผู้ผลิตสินค้าชนิดเดียวกันกับสินค้านำเข้าที่ผู้ยื่นคำขอกล่าวหาว่ามีการทุ่มตลาด
หรือได้รับการอุดหนุน (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า สินค้าท่ีถูกพิจารณา)   
 สินค้าชนิดเดียวกัน หมายความว่า สินค้าที่มีคุณสมบัติเหมือนกันทุกประการกับสินค้าที่ถูกพิจารณา
แตใ่นกรณีที่ไม่มีสินค้าดังกล่าวให้หมายความว่าสินค้าท่ีคล้ายคลึงกันอย่างมากกับสินค้าดังกล่าว 

 1.1  ผู้ยื่นคำขอ 

ชื่อ/บริษัท/สมาคม  บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด 
สัญชาติ  ไทย 
ที่อยู่ 188 อาคารสปริงทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนราชเทวี ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท ์    02-333-3000      โทรสาร    02-333-3002 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ jirapon.yingsittisawad@bluescope.com 
โดย นายจิรพล ยิ่งสิทธิสวัสดิ์   (ผู้มีอำนาจกระทำการแทน/ผู้รับมอบอำนาจ)  
โทรศัพท ์    02-333-3000      โทรสาร    02-333-3002 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ jirapon.yingsittisawad@bluescope.com 

 ยื่นคำขอในนามของตนเองให้แสดง (1) หนังสือรับรองบริษัท (2) งบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 รับรอง (3) รายการสินค้าที่ผลิตและ/หรือจำหน่าย 

 ยื่นคำขอ โดยกระทำการแทนผู้ผลิตทั้งหมด 
 ให้ระบุรายชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร เว็บไซต์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ในเอกสาร
ผนวก ก. และแนบ (1) หนังสือรับรองบริษัท (2) งบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรับรอง (3) หนังสือ
มอบอำนาจ (4) รายการและปริมาณสินค้าท่ีผลิตและ/หรือจำหน่ายของผู้ผลิตทุกราย 

 ยื่นคำขอ โดยกระทำการแทนผู้ผลิตบางส่วน 
 - ให้ระบุรายชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร เว็บไซต์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่ 1

 ของเอกสารผนวก ข. และแนบ (1) หนังสือรับรองบริษัท (2) งบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรับรอง  
 (3) หนังสือมอบอำนาจ (4) รายการและปริมาณสินค้าที่ผลิตและ/หรือจำหน่ายของผู้ผลิตที่ได้ขอให้
 กระทำการแทน  

 - ให้ระบุรายชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร เว็บไซต์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่  2 
 ของเอกสารผนวก ข. และแนบรายการและปริมาณสินค้าที่ผลิตและ/หรือจำหน่ายของผู้ผลิตที่มิได้ขอให้
 กระทำการแทนทุกราย 

*หมายเหตุ: สามารถเพิ่มเติมชื่อผูย้ื่นคำขอไดม้ากกว่าหน่ึงรายชื่อ 
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  1.2 ผู้ผลิตสินค้าชนิดเดียวกันรายใดเป็นผู้นำเข้าสินค้าที่ถูกพิจารณาหรือมีความเกี่ยวข้องกับ  
ผู้นำเข้าสินค้าที ่ถูกพิจารณา หรือเกี่ยวข้องกับผู้ส่งออกสินค้าที ่ถูกพิจารณาจากต่างประเทศให้แจ้ง  
ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์ และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก 
และความเก่ียวข้อง รวมทั้งปริมาณการนำเข้า 

     - ไม่ม ี- 

  1.3  ในช่วง 1 ปีก่อนหน้านี ้ ผู ้ยื ่นคำขอหรือผู ้ผลิตรายอื ่นที ่ให้ผู ้ยื ่นคำขอกระทำการแทนได้ยื่น  
คำขอให้รัฐบาลกำหนดมาตรการช่วยเหลือต่อการผลิตของผู้ยื ่นคำขอและผู ้ผลิตรายอื ่นหรือไม่ อย่างไร  
เช่น การขอให้ใช้มาตรการทางภาษี หรือมาตรการที่มิใช่ภาษี ซึ ่งได้แก่การจำกัดปริมาณการนำเข้าสินค้า 
ที ่ถ ูกพิจารณา การกำหนดค่าธรรมเน ียมพิเศษ ฯลฯ ถ้ามีให้แจ้งว ่ามีคำขอเมื่ อใด ถึงหน่วยงานใด  
ให้กำหนดมาตรการช่วยเหลืออย่างไร รัฐบาลได้ดำเนินการช่วยเหลือหรือไม่ อย่างไร เมื่อใด และสถานะ 
ล่าสุดเป็นอย่างไร 

     - ไม่ม ี- 
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ส่วนที่ 2   รายละเอียดของสินค้า   
 ให้เปรียบเทียบสินค้าที่ถูกพิจารณากับสินค้าชนิดเดียวกัน ที่ผู้ยื่นคำขอผลิตได้ในประเทศและได้รับ
ผลกระทบตามรายการต่อไปนี้ 

  

รายการ สินค้าท่ีถกูพิจารณา สินค้าชนิดเดียวกนั 
1 ชื่อสนิคา้ 
- ชื่อทางการคา้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ชื่อทางวทิยาศาสตร ์
- จ าแนกอยูใ่นพกิดัอตัรา
ศุลกากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- อตัราอากรขาเขา้ 

 
Pre-painted Zinc-Aluminium หรอื Pre-painted Galvanized 
Steel หรอื PPGI หรอื PPGL หรอื Pre-painted Steel 
Sheet in Coils หรอื Pre-painted Aluzinc Coated Steel 
หรอื Pre-painted Galvalume หรอื Pre-painted Hot Dip 
55% Aluminium-Zinc alloy coated steel หรอื 
เหลก็แผ่นรดีเยน็เคลอืบดว้ยสงักะสแีบบจุม่รอ้นแลว้ทาส ี 
หรอื  เหลก็แผ่นรดีเยน็ชุบหรอืเคลอืบดว้ยโลหะเจอืของ
อะลูมเินียมและสงักะสแีบบจุ่มรอ้นแลว้ทาส ีหรอื 
เหลก็แผ่นเคลอืบส ี
- 
7210.70.11 – 012 / 013 / 014 / 032 / 033 / 034 / 042 / 
043 / 044 / 090 
7210.70.91 – 020 / 030 / 040 / 090 
7212.40.11 - 090 
7212.40.12 - 090 
7212.40.19 - 090 
7212.40.91 - 090 
7212.40.92 - 090 
7212.40.99 - 090 
7225.99.90 – 052 / 053 / 054 / 059 / 072 / 073 / 074 / 
076 / 077 / 078 / 079 / 090 
7226.99.19 - 090 
7226.99.99 - 090 
5% 
ยกเวน้ภายใต ้ ASEAN Trade in Goods Agreement 
(ATIGA) ทีจ่ะมภีาษนี าเขา้ 0% เมื่อมคีุณสมบตัคิรบตาม
ขอ้ตกลง 
 
 
 
 
 

 
เหมอืนสนิคา้ทีถู่กพจิารณา 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
เหมอืนสนิคา้ทีถู่กพจิารณา 
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ลกัษณะทางกายภาพ ลกัษณะทางเคมแีละโครงสรา้งของสนิคา้ 

 

  

รายการ สินค้าท่ีถกูพิจารณา สินค้าชนิดเดียวกนั 

2 ลกัษณะทางกายภาพ 
ลกัษณะทางเคมแีละ
โครงสรา้งของสนิคา้ โดย
ใหแ้สดงตวัอยา่ง 
แคต็ตาลอ็ก เอกสาร
โฆษณา หรอืเอกสารอื่น ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง (ถา้ม)ี 

เหลก็แผ่นรดีเยน็ทีผ่่านการชุบเคลอืบดว้ยโลหะสงักะส ีโดย
กรรมวธิจีุม่รอ้นและเคลอืบส ีหรอืเหลก็แผ่นรดีเยน็ทีผ่่านการ
ชุบเคลอืบดว้ยอะลูมเินียมรอ้ยละ 55 ผสมสงักะส ีที่
ประกอบดว้ยอะลูมเินียมรอ้ยละ 50 ถงึรอ้ยละ 60 โดยมวล 
โดยกรรมวธิจีุ่มรอ้นและเคลอืบส ี

เหมอืนสนิคา้ทีถู่กพจิารณา 

รายการ สินค้าท่ีถกูพิจารณา สินค้าชนิดเดียวกนั 

3 มาตรฐานทาง
อุตสาหกรรม (ใหร้ะบุวา่
ตรงกบัของประเทศผูผ้ลติ 
ผูส่้งออก ประเทศไทย 
หรอืประเทศทีส่าม 
มาตรฐานใด เกรดใด) 

JIS G 3312, JIS G 3322, ASTM A755/A755M, 
ASTM A653/653A, ASTM A 792/792A, AS 
2728, AS 1397, ISO 3575, ISO 4998, ISO 
9364, I.S. EN 10169, มอก. 2753, มอก. 2131, 
Q/BQB 440 

เหมอืนสนิคา้ทีถู่กพจิารณา 
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รายการ สินค้าท่ีถกูพิจารณา สินค้าชนิดเดียวกนั 

4 ขัน้ตอนและกระบวนการ
ผลติ 

ผูผ้ลติส่วนใหญ่เริม่ตัง้แต่การน าวตัถุดบิซึง่เป็นเหลก็
แผ่นรดีรอ้นไปลา้งท าความสะอาดพืน้ผวิ และขจดั
สนิมดว้ยการลา้งดว้ยกรด จากนัน้น าเขา้สู่ขบวนการ
รดีเยน็ เพื่อรดีผวิเรยีบ ลดขนาดความหนา รวมทัง้
เป็นการเพิม่ความแขง็แรงใหม้ากขึน้ เมื่อผ่าน
กระบวนการผลติเหลก็รดีเยน็แลว้นัน้ เหลก็รดีเยน็จะ
ถูกน าไปผลติเป็นเหลก็แผ่นเคลอืบโลหะดว้ยกรรมวธิี
การจุ่มรอ้นแบบตอ่เน่ือง โดยเหลก็รดีเยน็จะเคลื่อนลง
ในบ่อโลหะหลอมแหลวทีม่สี่วนผสมของสงักะส ีหรอื
อะลมูเินียม 55% ผสมสงักะส ีในขัน้ตอนน้ีจะได้
ผลติภณัฑท์ีเ่ป็นเหลก็แผ่นเคลอืบสงักะส ีหรอืเหลก็
แผ่นเคลอืบอะลูมเินียม 55% ผสมสงักะส ีซึง่ควบคุม
ความหนาของโลหะเคลอืบดว้ยเทคโนโลยทีีแ่ตกต่าง
กนัไป  สุดทา้ยเป็นกระบวนการน าเอาเหลก็แผ่น
เคลอืบโลหะทีผ่่านการชุบเคลอืบมาแลว้ไปผ่าน
กระบวนการเคลอืบส ีโดยในกระบวนการเคลอืบสนัีน้
แบ่งเป็นการเคลอืบสรีองพืน้ (Corrosion Inhibitve 
Primer) และการเคลอืบสดีา้นผวิหน้าและหลงั จงึได้
เป็นเหลก็แผ่นเคลอืบสอีอกมา จากนัน้น าไปจดัเกบ็ 
เพื่อรอจ าหน่ายใหก้บัลูกคา้ตอ่ไป 

โดยผูผ้ลติบางรายจะเริม่การผลติตัง้แต่การน าเหลก็
รดีเยน็น าไปผลติเป็นเหลก็แผ่นเคลอืบโลหะดว้ย
กรรมวธิกีารจุม่รอ้นแบบต่อเน่ือง โดยเหลก็รดีเยน็จะ
เคลื่อนลงในบ่อโลหะหลอมแหลวทีม่สี่วนผสมของ
สงักะส ีหรอือะลูมเินียม 55% ผสมสงักะส ีในขัน้ตอน
น้ีจะไดผ้ลติภณัฑท์ีเ่ป็นเหลก็แผ่นเคลอืบสงักะส ีหรอื
เหลก็แผ่นเคลอืบอะลูมเินียม 55% ผสมสงักะส ีซึง่
ควบคุมความหนาของโลหะเคลอืบดว้ยเทคโนโลยทีี่
แตกต่างกนัไป  สุดทา้ยเป็นกระบวนการน าเอาเหลก็
แผ่นเคลอืบโลหะทีผ่่านการชุบเคลอืบมาแลว้ไปผ่าน
กระบวนการเคลอืบส ีโดยในกระบวนการเคลอืบสนัีน้
แบ่งเป็นการเคลอืบสรีองพืน้ (Corrosion Inhibitve 
Primer) และการเคลอืบสดีา้นผวิหน้าและหลงั จงึได้
เป็นเหลก็แผ่นเคลอืบสอีอกมา จากนัน้น าไปจดัเกบ็ 
เพื่อรอจ าหน่ายใหก้บัลูกคา้ตอ่ไป 

เหมอืนกบัสนิคา้ทีถู่กพจิารณา ตัง้แต่การน าเหลก็
แผ่นรดีรอ้นไปลา้งท าความสะอาดพืน้ผวิ และขจดั
สนิมดว้ยการลา้งดว้ยกรด จากนัน้น าเขา้สู่
ขบวนการรดีเยน็ เพือ่รดีผวิเรยีบ ลดขนาดความ
หนา รวมทัง้เป็นการเพิม่ความแขง็แรงใหม้ากขึน้ 
เมื่อผ่านกระบวนการผลติเหลก็รดีเยน็แลว้นัน้ 
เหลก็รดีเยน็จะถูกน าไปผลติเป็นเหลก็แผ่นเคลอืบ
โลหะดว้ยกรรมวธิกีารจุ่มรอ้นแบบต่อเน่ือง โดย
เหลก็รดีเยน็จะเคลือ่นลงในบอ่โลหะหลอมแหลวที่
มสี่วนผสมของสงักะส ีหรอือะลูมเินียม 55% ผสม
สงักะส ีในขัน้ตอนน้ีจะไดผ้ลติภณัฑท์ีเ่ป็นเหลก็
แผ่นเคลอืบสงักะส ีหรอืเหลก็แผน่เคลอืบ
อะลมูเินียม 55% ผสมสงักะส ีซึง่ควบคุมความ
หนาของโลหะเคลอืบดว้ยเทคโนโลยทีีแ่ตกต่างกนั
ไป  สุดทา้ยเป็นกระบวนการน าเอาเหลก็แผ่น
เคลอืบโลหะทีผ่่านการชุบเคลอืบมาแลว้ไปผ่าน
กระบวนการเคลอืบส ีโดยในกระบวนการเคลอืบสี
นัน้แบ่งเป็นการเคลอืบสรีองพืน้ (Corrosion 
Inhibitve Primer) และการเคลอืบสดีา้นผวิหน้า
และหลงั จงึไดเ้ป็นเหลก็แผ่นเคลอืบสอีอกมา 
จากนัน้น าไปจดัเกบ็ เพือ่รอจ าหน่ายใหก้บัลูกคา้
ต่อไป 
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ขัน้ตอนและกระบวนการผลติ 

 

กระบวนการท่ี 1 : กระบวนการล้างท าความสะอาดผิว และขจดัสนิม (Pickle Line Process) 
ในการผลติเหลก็แผ่นเคลอืบสงักะส ีโดยกรรมวธิจีุ่มรอ้นและเคลอืบส ีหรอืเหลก็แผ่นเคลอืบอะลูมเินียม 

55% ผสมสงักะส ีโดยกรรมวธิจีุ่มรอ้นและเคลอืบสนีัน้ เริม่ตน้ดว้ยการน าวตัถุดบิซึง่เป็นเหลก็แผ่นรดีรอ้นไปลา้ง
ท าความสะอาดพืน้ผวิ และขจดัสนิมดว้ยการลา้งดว้ยกรด จากนัน้ท าการตดัขอบเพื่อใหไ้ดค้วามกวา้งทีต่อ้งการ 
เมื่อเสรจ็สิน้กระบวนการแลว้จะถูกจดัเกบ็ในลกัษณะมว้นเพื่อรอเขา้สูก่ระบวนผลติเหลก็รดีเยน็ต่อไป 

 
 
กระบวนการท่ี 2 : กระบวนการผลิตเหลก็แผ่นรีดเยน็ (Cold Rolled Mill Process) 

หลงัจากเหลก็ผ่านกระบวนการลา้งท าความสะอาด และขจดัสนิมดว้ยกรดแลว้นัน้ จะเขา้สูข่บวนการรดี
เยน็ต่อไป (ดงัรปูกระบวนการที ่2 : การรดีผวิเรยีบดว้ยแรงเชงิกล) การรดีผวิเรยีบดว้ยแรงเชงิกลนัน้ ท าเพื่อลด
ขนาดความหนา รวมทัง้เป็นการเพิม่ความแขง็แรงใหม้ากขึน้ โดยจะไม่ใชค้วามรอ้น หลงัจากเสรจ็สิน้กระบวน
การนี้เหลก็รดีเยน็จะจดัเกบ็อยู่ในลกัษณะมว้น (Cold rolled coil) 

 
 
  

ตดัขอบ เหลก็รดีรอ้น กระบวนการลา้งท าความ
สะอาด และขจดัสนิม 

จดัเกบ็ในลกัษณะมว้น เพื่อ
รอเขา้สู่กระบวนการรดีเยน็ 

เหลก็รดีรอ้นทีผ่่านการลา้งท า
ความสะอาด และขจดัสนิม 

กระบวนการรดีเยน็ จดัเกบ็ในลกัษณะมว้น เพื่อรอ
เขา้สู่กระบวนการเคลอืบโลหะ 
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กระบวนการท่ี 3 : กระบวนการชุบเคลือบโลหะ (Metal Coating Line Process) 
เมื่อผ่านกระบวนการผลติเหลก็รดีเยน็แลว้นัน้ เหลก็รดีเยน็จะถูกน าไปผลติเป็นเหลก็แผ่นเคลอืบโลหะ

ด้วยกรรมวธิกีารจุ่มร้อนแบบต่อเนื่อง โดยเหล็กรดีเยน็จะเคลื่อนลงในบ่อโลหะหลอมแหลวที่มสี่วนผสมของ
สงักะส ีหรอื อะลูมเินียม 55% ผสมสงักะส ี(ดงัรปูกระบวนการที ่3 : กรรมวธิจีุ่มรอ้นแบบต่อเนื่อง) ในขัน้ตอนนี้
จะไดผ้ลติภณัฑท์ีเ่ป็นเหลก็แผ่นเคลอืบอะลูมเินียม 55% ผสมสงักะส ีซึง่ควบคุมความหนาของโลหะเคลอืบดว้ย
เทคโนโลยทีี่แตกต่างกนัไป หลงัจากนัน้น าไปจดัเก็บ เพื่อรอจ าหน่าย หรอืน าใชเ้ป็นวตัถุดบิในการผลติเหลก็
แผ่นเคลอืบสใีนขัน้ตอนต่อไป 

 
 
กระบวนการท่ี 4 : กระบวนการเคลือบสีแบบต่อเน่ือง (Continuous Paint Line Process) 

กระบวนการสุดทา้ยเป็นกระบวนการน าเอาเหลก็แผ่นเคลอืบโลหะทีผ่่านการชุบเคลอืบมาแลว้ไป
ผ่านกระบวนการเคลอืบส ี (ดงัรปูกระบวนการที ่ 4 : กระบวนการเคลอืบสแีบบต่อเนื่อง) ทีส่ายการผลติ
เคลอืบส ีโดยในกระบวนการเคลอืบสนีัน้แบ่งเป็นการเคลอืบสรีองพืน้ (Corrosion Inhibitive Primer) และ
การเคลอืบสดีา้นผวิหน้าและหลงั จงึไดเ้ป็นเหลก็แผ่นเคลอืบสอีอกมา จากนัน้น าไปจดัเกบ็ เพือ่รอ
จ าหน่ายใหก้บัลูกคา้ต่อไป 

 
 

รายการ สินค้าท่ีถกูพิจารณา สินค้าชนิดเดียวกนั 

5 ช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

จ าหน่ายโดยตรงแกผู่ใ้ช ้ศูนยบ์รกิาร และจ าหน่าย
ผ่านตวัแทนหรอืสาขาของผูถู้กกล่าวหาในประเทศ
ของผูย้ื่นค าขอ 

จ าหน่ายโดยตรงแกผู่ใ้ช ้ศูนยบ์รกิาร และ
จ าหน่ายผ่านตวัแทนหรอืสาขาของผูถู้กกล่าวหา
ในประเทศของผูย้ื่นค าขอ 

6 ผูใ้ชส้นิคา้ขัน้สุดทา้ย กลุ่มก่อสรา้ง เช่น งานรบัเหมาโครงการ ทีอ่ยู่อาศยั 
อาคาร โรงงานอุตสาหกรรม โกดงัสนิคา้ และกลุ่ม
เครื่องใชไ้ฟฟ้า 

เหมอืนกบัสนิคา้ทีถู่กพจิารณา 

7 มาตรการในการ
น าเขา้ประเทศไทย ซึง่
มใิช่มาตรการทางภาษ ี
เช่น การขออนุญาตใน
การน าเขา้ การก าหนด
โควตา้น าเขา้ การ
ก าหนดค่าธรรมเนียม
พเิศษ ฯลฯ ถา้มใีหร้ะบุ

- - 

เหลก็รดีเยน็ กระบวนการชุบเคลอืบโลหะ สงักะส ี
หรอื อะลูมเินียม 55% ผสมสงักะส ี

จดัเกบ็ในลกัษณะมว้น เพื่อรอ
จ าหน่าย หรอืน าไปเคลอืบส ี

เหลก็เคลอืบสงักะส ี
เหลก็เคลอืบอะลูมเินียม 55% ผสมสงักะส ี

กระบวนการเคลอืบสี
อย่างต่อเนื่อง 

จดัเกบ็ในลกัษณะมว้น เพื่อรอ
จ าหน่าย 
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เฉพาะ สนิคา้ทีถู่ก
พจิารณา 
8 ประเทศแหล่งก าเนิด สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม  

9 ประเทศผูส่้งออก สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม  

10 ขอ้เปรยีบเทยีบ
อื่นๆ ระหว่างสนิคา้ที่
ถูกพจิารณา และสนิคา้
ชนิดเดยีวกนั ทีผ่ลติ
ภายในประเทศ 

ไม่ม ี ไม่ม ี
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รายการพิกดัสินค้าชนิดเดียวกนัและสินค้าท่ีถกูพิจารณา ภายใต้พิกดัศลุกากร 11 หลกั 

 

 
  

พิกดั รหสัสถิติ รายการ

7210.70 - ทาสี ทาวารนิ์ช หรือเคลือบด้วยพลาสติก

- - ท่ีมีคารบ์อนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน ้าหนัก และมีความหนา 1.5 มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า

7210.70.11 - 012 เหลก็แผ่นรดีเยน็เคลอืบดว้ยสงักะสแีบบจุ่มร้อนแลว้ทาส ีและมคีวามหนาเกนิ 0.6 มลิลเิมตร แต่ไม่เกนิ 1.2 มลิลเิมตร

7210.70.11 - 013 เหลก็แผ่นรดีเยน็เคลอืบดว้ยสงักะสแีบบจุ่มร้อนแลว้ทาส ีและมคีวามหนาเกนิ 0.3 มลิลเิมตร แต่ไม่เกนิ 0.6 มลิลเิมตร

7210.70.11 - 014 เหลก็แผ่นรดีเยน็เคลอืบดว้ยสงักะสแีบบจุ่มร้อนแลว้ทาส ีและมคีวามหนาตัง้แต่ 0.18 มลิลเิมตรขึน้ไป แต่ไม่เกนิ 0.3 มลิลเิมตร

7210.70.11 - 032 เหลก็แผ่นรดีเยน็ชบุหรอืเคลอืบดว้ยโลหะเจอืของอะลูมเินียมและสงักะสแีบบจุ่มร้อน โดยชัน้เคลอืบมอีะลูมเินียมตัง้แต่ร้อยละ 50 ขึน้ไป แต่ไม่เกนิร้อยละ 60 

โดยน ้าหนกั แลว้ทาส ีมมีวลสารทีเ่คลอืบตัง้แต่ 90 กรมัต่อตารางเมตรขึน้ไป และมคีวามหนาเกนิ 0.6 มลิลเิมตร แต่ไม่เกนิ 1.2 มลิลเิมตร

7210.70.11 - 033 เหลก็แผ่นรดีเยน็ชบุหรอืเคลอืบดว้ยโลหะเจอืของอะลูมเินียมและสงักะสแีบบจุ่มร้อน โดยชัน้เคลอืบมอีะลูมเินียมตัง้แต่ร้อยละ 50 ขึน้ไป แต่ไม่เกนิร้อยละ 60 

โดยน ้าหนกั แลว้ทาส ีมมีวลสารทีเ่คลอืบตัง้แต่ 90 กรมัต่อตารางเมตรขึน้ไป และมคีวามหนาเกนิ 0.3 มลิลเิมตร แต่ไม่เกนิ 0.6 มลิลเิมตร

7210.70.11 - 034 เหลก็แผ่นรดีเยน็ชบุหรอืเคลอืบดว้ยโลหะเจอืของอะลูมเินียมและสงักะสแีบบจุ่มร้อน โดยชัน้เคลอืบมอีะลูมเินียมตัง้แต่ร้อยละ 50 ขึน้ไป แต่ไม่เกนิร้อยละ 60 

โดยน ้าหนกั แลว้ทาส ีมมีวลสารทีเ่คลอืบตัง้แต่ 90 กรมัต่อตารางเมตรขึน้ไป และมคีวามหนาตัง้แต่ 0.18 มลิลเิมตรขึน้ไป แต่ไม่เกนิ 0.3 มลิลเิมตร

7210.70.11 - 042 เหลก็แผ่นรดีเยน็ชบุหรอืเคลอืบดว้ยโลหะเจอืของอะลูมเินียมและสงักะสแีบบจุ่มร้อน โดยชัน้เคลอืบมอีะลูมเินียมตัง้แต่ร้อยละ 50 ขึน้ไป แต่ไม่เกนิร้อยละ 60 

โดยน ้าหนกั แลว้ทาส ีมมีวลสารทีเ่คลอืบน้อยกวา่ 90 กรมัต่อตารางเมตร  และมคีวามหนาเกนิ 0.6 มลิลเิมตร แต่ไม่เกนิ 1.2 มลิลเิมตร

7210.70.11 - 043 เหลก็แผ่นรดีเยน็ชบุหรอืเคลอืบดว้ยโลหะเจอืของอะลูมเินียมและสงักะสแีบบจุ่มร้อน โดยชัน้เคลอืบมอีะลูมเินียมตัง้แต่ร้อยละ 50 ขึน้ไป แต่ไม่เกนิร้อยละ 60 

โดยน ้าหนกั แลว้ทาส ี มมีวลสารทีเ่คลอืบน้อยกวา่ 90 กรมัต่อตารางเมตร และมคีวามหนาเกนิ 0.3 มลิลเิมตร แต่ไม่เกนิ 0.6 มลิลเิมตร

7210.70.11 - 044 เหลก็แผ่นรดีเยน็ชบุหรอืเคลอืบดว้ยโลหะเจอืของอะลูมเินียมและสงักะสแีบบจุ่มร้อน โดยชัน้เคลอืบมอีะลูมเินียมตัง้แต่ร้อยละ 50 ขึน้ไป แต่ไม่เกนิร้อยละ 60 

โดยน ้าหนกั แลว้ทาส ี มมีวลสารทีเ่คลอืบน้อยกวา่ 90 กรมัต่อตารางเมตร และมคีวามหนาตัง้แต่ 0.18 มลิลเิมตรขึน้ไป แต่ไม่เกนิ 0.3 มลิลเิมตร

7210.70.11 - 090 อื่นๆ

7210.70.91 - 020 อื่นๆ ทีม่คีวามหนาเกนิ 0.6 มลิลเิมตร แต่ไม่เกนิ 1.2 มลิลเิมตร

7210.70.91 - 030 อื่นๆ ทีม่คีวามหนาเกนิ 0.3 มลิลเิมตร แต่ไม่เกนิ 0.6 มลิลเิมตร

7210.70.91 - 040 อื่นๆ ทีม่คีวามหนาตัง้แต่ 0.18 มลิลเิมตรขึน้ไป แต่ไม่เกนิ 0.3 มลิลเิมตร

7210.70.91 - 090 อื่น ๆ

7212.40

7212.40.11

7212.40.11 - 090 อื่นๆ

7212.40.12

7212.40.12 - 090 อื่นๆ

7212.40.19

7212.40.19 - 090 อื่นๆ

7212.40.91

7212.40.91 - 090 อื่นๆ

7212.40.92

7212.40.92 - 090 อื่นๆ

7212.40.99

7212.40.99 - 090 อื่นๆ

- - - อ่ืน ๆ

- - อ่ืน ๆ (มีคารบ์อนตัง้แต่ร้อยละ 0.6% ขึ้นไป โดยน ้าหนัก)

- - - แถบชนิดฮู้ปและสตริป ท่ีมีความกว้างไม่เกิน 400 มิลลิเมตร

- - - แถบชนิดฮู้ปและสตริปอ่ืน ๆ ยูนิเวอรแ์ซลเพลต

- - - แถบชนิดฮู้ปและสตริป ท่ีมีความกว้างไม่เกิน 400 มิลลิเมตร

- - - แถบชนิดฮู้ปและสตริปอ่ืน ๆ

- - - อ่ืน ๆ

ผลิตภณัฑแ์ผ่นรีดท าด้วยเหลก็หรือเหลก็กล้าไม่เจือ ความกว้างน้อยกว่า 600 มิลลิเมตร ทาสี

- ทาสี ทาวารนิ์ช หรือเคลือบด้วยพลาสติก

- - มีคารบ์อนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน ้าหนัก

7210.70.91 - - - ทาสี

- - อ่ืน ๆ

ผลิตภณัฑแ์ผ่นรีดท าด้วยเหลก็หรือเหลก็กล้าไม่เจือ มีความกว้างตัง้แต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป ทาสี

7210.70.11 - - - ทาสี 
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พิกดั รหสัสถิติ รายการ

7225.99.90 7225.99.90 - 052 เหลก็แผ่นรดีเยน็เคลอืบดว้ยสงักะสแีบบจุ่มร้อนแลว้ทาส ีและมคีวามหนาเกนิ 0.6 มลิลเิมตร แต่ไม่เกนิ 1.2 มลิลเิมตร

7225.99.90 - 053 เหลก็แผ่นรดีเยน็เคลอืบดว้ยสงักะสแีบบจุ่มร้อนแลว้ทาส ีและมคีวามหนาเกนิ 0.3 มลิลเิมตร แต่ไม่เกนิ 0.6 มลิลเิมตร

7225.99.90 - 054 เหลก็แผ่นรดีเยน็เคลอืบดว้ยสงักะสแีบบจุ่มร้อนแลว้ทาส ีและมคีวามหนาตัง้แต่ 0.18 มลิลเิมตรขึน้ไป แต่ไม่เกนิ 0.3 มลิลเิมตร

7225.99.90 - 059 อื่นๆ ของเหลก็แผ่นรดีเยน็เคลอืบดว้ยสงักะสแีบบจุ่มร้อนแลว้ทาส ีและมคีวามหนาน้อยกวา่ 0.18 มลิลเิมตร

7225.99.90 - 072 เหลก็แผ่นรดีเยน็ชบุหรอืเคลอืบดว้ยโลหะเจอืของอะลูมเินียมและสงักะสแีบบจุ่มร้อน โดยชัน้เคลอืบมอีะลูมเินียมตัง้แต่ร้อยละ 50 ขึน้ไป แต่ไม่เกนิร้อยละ 60 

โดยน ้าหนกั แลว้ทาส ีมมีวลสารทีเ่คลอืบตัง้แต่ 90 กรมัต่อตารางเมตรขึน้ไป และมคีวามหนาเกนิ 0.6 มลิลเิมตร แต่ไม่เกนิ 1.2 มลิลเิมตร

7225.99.90 - 073 เหลก็แผ่นรดีเยน็ชบุหรอืเคลอืบดว้ยโลหะเจอืของอะลูมเินียมและสงักะสแีบบจุ่มร้อน โดยชัน้เคลอืบมอีะลูมเินียมตัง้แต่ร้อยละ 50 ขึน้ไป แต่ไม่เกนิร้อยละ 60 

โดยน ้าหนกั แลว้ทาส ีมมีวลสารทีเ่คลอืบตัง้แต่ 90 กรมัต่อตารางเมตรขึน้ไป และมคีวามหนาเกนิ 0.3 มลิลเิมตร แต่ไม่เกนิ 0.6 มลิลเิมตร

7225.99.90 - 074 เหลก็แผ่นรดีเยน็ชบุหรอืเคลอืบดว้ยโลหะเจอืของอะลูมเินียมและสงักะสแีบบจุ่มร้อน โดยชัน้เคลอืบมอีะลูมเินียมตัง้แต่ร้อยละ 50 ขึน้ไป แต่ไม่เกนิร้อยละ 60 

โดยน ้าหนกั แลว้ทาส ีมมีวลสารทีเ่คลอืบตัง้แต่ 90 กรมัต่อตารางเมตรขึน้ไป และมคีวามหนาตัง้แต่ 0.18 มลิลเิมตรขึน้ไป แต่ไม่เกนิ 0.3 มลิลเิมตร

7225.99.90 - 076 เหลก็แผ่นรดีเยน็ชบุหรอืเคลอืบดว้ยโลหะเจอืของอะลูมเินียมและสงักะสแีบบจุ่มร้อน โดยชัน้เคลอืบมอีะลูมเินียมตัง้แต่ร้อยละ 50 ขึน้ไป แต่ไม่เกนิร้อยละ 60 

โดยน ้าหนกั แลว้ทาส ีมมีวลสารทีเ่คลอืบน้อยกวา่ 90 กรมัต่อตารางเมตร  และมคีวามหนาเกนิ 0.6 มลิลเิมตร แต่ไม่เกนิ 1.2 มลิลเิมตร

7225.99.90 - 077 เหลก็แผ่นรดีเยน็ชบุหรอืเคลอืบดว้ยโลหะเจอืของอะลูมเินียมและสงักะสแีบบจุ่มร้อน โดยชัน้เคลอืบมอีะลูมเินียมตัง้แต่ร้อยละ 50 ขึน้ไป แต่ไม่เกนิร้อยละ 60 

โดยน ้าหนกั แลว้ทาส ี มมีวลสารทีเ่คลอืบน้อยกวา่ 90 กรมัต่อตารางเมตร และมคีวามหนาเกนิ 0.3 มลิลเิมตร แต่ไม่เกนิ 0.6 มลิลเิมตร

7225.99.90 - 078 เหลก็แผ่นรดีเยน็ชบุหรอืเคลอืบดว้ยโลหะเจอืของอะลูมเินียมและสงักะสแีบบจุ่มร้อน โดยชัน้เคลอืบมอีะลูมเินียมตัง้แต่ร้อยละ 50 ขึน้ไป แต่ไม่เกนิร้อยละ 60 

โดยน ้าหนกั แลว้ทาส ี มมีวลสารทีเ่คลอืบน้อยกวา่ 90 กรมัต่อตารางเมตร และมคีวามหนาตัง้แต่ 0.18 มลิลเิมตรขึน้ไป แต่ไม่เกนิ 0.3 มลิลเิมตร

7225.99.90 - 079 อื่นๆ ของเหลก็แผ่นรดีเยน็ชบุหรอืเคลอืบดว้ยโลหะเจอืของอะลูมเินียมและสงักะสแีบบจุ่มร้อน โดยชัน้เคลอืบมอีะลูมเินียมตัง้แต่ร้อยละ 50 ขึน้ไป แต่ไม่เกนิ

ร้อยละ 60 โดยน ้าหนกั แลว้ทาส ี และมคีวามหนาน้อยกวา่ 0.18 มลิลเิมตร

7225.99.90 - 090 อื่นๆ

7226.99.19 7226.99.19 - 090 อื่นๆ

7226.99.99 7226.99.99 - 090 อื่นๆ

- - - อ่ืนๆ

ผลิตภณัฑแ์ผ่นรีดท าด้วยเหลก็กล้าเจืออ่ืน ๆ มีความกว้างน้อยกว่า 600 มิลลิเมตร

- - อ่ืน ๆ

- - - แถบชนิดฮู้ปและสตริปท่ีมีความกว้างไม่เกิน 400 มิลลิเมตร

ผลิตภณัฑแ์ผ่นรีดท าด้วยเหลก็กล้าเจืออ่ืน ๆ มีความกว้างตัง้แต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป

- - อ่ืน ๆ
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การเปรียบเทียบพิกดัสินค้าชนิดเดียวกนัและสินค้าท่ีถกูพิจารณา ภายใต้พิกดัศลุกากร 11 หลกั ปี 2560 และ เดือนกนัยายน ปี 2561 

 

พิกดั รหสัสถิติ รายการ พิกดั รหสัสถิติ รายการ

7210.70 - ทาสี ทาวารนิ์ช หรือเคลือบด้วยพลาสติก 7210.70 - ทาสี ทาวารนิ์ช หรือเคลือบด้วยพลาสติก

- - ท่ีมีคารบ์อนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน ้าหนัก และมีความหนา 1.5 มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า - - ท่ีมีคารบ์อนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน ้าหนัก และมีความหนา 1.5 มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า

7210.70.11 - 012 เหลก็แผ่นรดีเยน็เคลอืบดว้ยสงักะสแีบบจุ่มร้อนแลว้ทาส ีและมคีวามหนาเกนิ 0.6 มลิลเิมตร แต่ไม่เกนิ 1.2 มลิลเิมตร 7210.70.11 - 012 เหลก็แผ่นรดีเยน็เคลอืบดว้ยสงักะสแีบบจุ่มร้อนแลว้ทาส ีและมคีวามหนาเกนิ 0.6 มลิลเิมตร แต่ไม่เกนิ 1.2 มลิลเิมตร

7210.70.11 - 013 เหลก็แผ่นรดีเยน็เคลอืบดว้ยสงักะสแีบบจุ่มร้อนแลว้ทาส ีและมคีวามหนาเกนิ 0.3 มลิลเิมตร แต่ไม่เกนิ 0.6 มลิลเิมตร 7210.70.11 - 013 เหลก็แผ่นรดีเยน็เคลอืบดว้ยสงักะสแีบบจุ่มร้อนแลว้ทาส ีและมคีวามหนาเกนิ 0.3 มลิลเิมตร แต่ไม่เกนิ 0.6 มลิลเิมตร

7210.70.11 - 014 เหลก็แผ่นรดีเยน็เคลอืบดว้ยสงักะสแีบบจุ่มร้อนแลว้ทาส ีและมคีวามหนาตัง้แต่ 0.18 มลิลเิมตรขึน้ไป แต่ไม่เกนิ 0.3 มลิลเิมตร 7210.70.11 - 014 เหลก็แผ่นรดีเยน็เคลอืบดว้ยสงักะสแีบบจุ่มร้อนแลว้ทาส ีและมคีวามหนาตัง้แต่ 0.18 มลิลเิมตรขึน้ไป แต่ไม่เกนิ 0.3 มลิลเิมตร

7210.70.11 - 032 เหลก็แผ่นรดีเยน็ชบุหรอืเคลอืบดว้ยโลหะเจอืของอะลูมเินียมและสงักะสแีบบจุ่มร้อน โดยชัน้เคลอืบมอีะลูมเินียมตัง้แต่ร้อยละ 50 ขึน้ไป แต่ไม่

เกนิร้อยละ 60 โดยน ้าหนกั แลว้ทาส ีมมีวลสารทีเ่คลอืบตัง้แต่ 90 กรมัต่อตารางเมตรขึน้ไป และมคีวามหนาเกนิ 0.6 มลิลเิมตร แต่ไม่เกนิ 1.2 

มลิลเิมตร

7210.70.11 - 032 เหลก็แผ่นรดีเยน็ชบุหรอืเคลอืบดว้ยโลหะเจอืของอะลูมเินียมและสงักะสแีบบจุ่มร้อน โดยชัน้เคลอืบมอีะลูมเินียมตัง้แต่ร้อยละ 50 ขึน้ไป แต่ไม่

เกนิร้อยละ 60 โดยน ้าหนกั แลว้ทาส ีมมีวลสารทีเ่คลอืบตัง้แต่ 90 กรมัต่อตารางเมตรขึน้ไป และมคีวามหนาเกนิ 0.6 มลิลเิมตร แต่ไม่เกนิ 1.2 

มลิลเิมตร

7210.70.11 - 033 เหลก็แผ่นรดีเยน็ชบุหรอืเคลอืบดว้ยโลหะเจอืของอะลูมเินียมและสงักะสแีบบจุ่มร้อน โดยชัน้เคลอืบมอีะลูมเินียมตัง้แต่ร้อยละ 50 ขึน้ไป แต่ไม่

เกนิร้อยละ 60 โดยน ้าหนกั แลว้ทาส ีมมีวลสารทีเ่คลอืบตัง้แต่ 90 กรมัต่อตารางเมตรขึน้ไป และมคีวามหนาเกนิ 0.3 มลิลเิมตร แต่ไม่เกนิ 0.6 

มลิลเิมตร

7210.70.11 - 033 เหลก็แผ่นรดีเยน็ชบุหรอืเคลอืบดว้ยโลหะเจอืของอะลูมเินียมและสงักะสแีบบจุ่มร้อน โดยชัน้เคลอืบมอีะลูมเินียมตัง้แต่ร้อยละ 50 ขึน้ไป แต่ไม่

เกนิร้อยละ 60 โดยน ้าหนกั แลว้ทาส ีมมีวลสารทีเ่คลอืบตัง้แต่ 90 กรมัต่อตารางเมตรขึน้ไป และมคีวามหนาเกนิ 0.3 มลิลเิมตร แต่ไม่เกนิ 0.6 

มลิลเิมตร

7210.70.11 - 034 เหลก็แผ่นรดีเยน็ชบุหรอืเคลอืบดว้ยโลหะเจอืของอะลูมเินียมและสงักะสแีบบจุ่มร้อน โดยชัน้เคลอืบมอีะลูมเินียมตัง้แต่ร้อยละ 50 ขึน้ไป แต่ไม่

เกนิร้อยละ 60 โดยน ้าหนกั แลว้ทาส ีมมีวลสารทีเ่คลอืบตัง้แต่ 90 กรมัต่อตารางเมตรขึน้ไป และมคีวามหนาตัง้แต่ 0.18 มลิลเิมตรขึน้ไป แต่ไม่

เกนิ 0.3 มลิลเิมตร

7210.70.11 - 034 เหลก็แผ่นรดีเยน็ชบุหรอืเคลอืบดว้ยโลหะเจอืของอะลูมเินียมและสงักะสแีบบจุ่มร้อน โดยชัน้เคลอืบมอีะลูมเินียมตัง้แต่ร้อยละ 50 ขึน้ไป แต่ไม่

เกนิร้อยละ 60 โดยน ้าหนกั แลว้ทาส ีมมีวลสารทีเ่คลอืบตัง้แต่ 90 กรมัต่อตารางเมตรขึน้ไป และมคีวามหนาตัง้แต่ 0.18 มลิลเิมตรขึน้ไป แต่ไม่

เกนิ 0.3 มลิลเิมตร

7210.70.11 - 042 เหลก็แผ่นรดีเยน็ชบุหรอืเคลอืบดว้ยโลหะเจอืของอะลูมเินียมและสงักะสแีบบจุ่มร้อน โดยชัน้เคลอืบมอีะลูมเินียมตัง้แต่ร้อยละ 50 ขึน้ไป แต่ไม่

เกนิร้อยละ 60 โดยน ้าหนกั แลว้ทาส ีมมีวลสารทีเ่คลอืบน้อยกวา่ 90 กรมัต่อตารางเมตร  และมคีวามหนาเกนิ 0.6 มลิลเิมตร แต่ไม่เกนิ 1.2 

มลิลเิมตร

7210.70.11 - 042 เหลก็แผ่นรดีเยน็ชบุหรอืเคลอืบดว้ยโลหะเจอืของอะลูมเินียมและสงักะสแีบบจุ่มร้อน โดยชัน้เคลอืบมอีะลูมเินียมตัง้แต่ร้อยละ 50 ขึน้ไป แต่ไม่

เกนิร้อยละ 60 โดยน ้าหนกั แลว้ทาส ีมมีวลสารทีเ่คลอืบน้อยกวา่ 90 กรมัต่อตารางเมตร  และมคีวามหนาเกนิ 0.6 มลิลเิมตร แต่ไม่เกนิ 1.2 

มลิลเิมตร

7210.70.11 - 043 เหลก็แผ่นรดีเยน็ชบุหรอืเคลอืบดว้ยโลหะเจอืของอะลูมเินียมและสงักะสแีบบจุ่มร้อน โดยชัน้เคลอืบมอีะลูมเินียมตัง้แต่ร้อยละ 50 ขึน้ไป แต่ไม่

เกนิร้อยละ 60 โดยน ้าหนกั แลว้ทาส ี มมีวลสารทีเ่คลอืบน้อยกวา่ 90 กรมัต่อตารางเมตร และมคีวามหนาเกนิ 0.3 มลิลเิมตร แต่ไม่เกนิ 0.6 

มลิลเิมตร

7210.70.11 - 043 เหลก็แผ่นรดีเยน็ชบุหรอืเคลอืบดว้ยโลหะเจอืของอะลูมเินียมและสงักะสแีบบจุ่มร้อน โดยชัน้เคลอืบมอีะลูมเินียมตัง้แต่ร้อยละ 50 ขึน้ไป แต่ไม่

เกนิร้อยละ 60 โดยน ้าหนกั แลว้ทาส ี มมีวลสารทีเ่คลอืบน้อยกวา่ 90 กรมัต่อตารางเมตร และมคีวามหนาเกนิ 0.3 มลิลเิมตร แต่ไม่เกนิ 0.6 

มลิลเิมตร

7210.70.11 - 044 เหลก็แผ่นรดีเยน็ชบุหรอืเคลอืบดว้ยโลหะเจอืของอะลูมเินียมและสงักะสแีบบจุ่มร้อน โดยชัน้เคลอืบมอีะลูมเินียมตัง้แต่ร้อยละ 50 ขึน้ไป แต่ไม่

เกนิร้อยละ 60 โดยน ้าหนกั แลว้ทาส ี มมีวลสารทีเ่คลอืบน้อยกวา่ 90 กรมัต่อตารางเมตร และมคีวามหนาตัง้แต่ 0.18 มลิลเิมตรขึน้ไป แต่ไม่เกนิ

 0.3 มลิลเิมตร

7210.70.11 - 044 เหลก็แผ่นรดีเยน็ชบุหรอืเคลอืบดว้ยโลหะเจอืของอะลูมเินียมและสงักะสแีบบจุ่มร้อน โดยชัน้เคลอืบมอีะลูมเินียมตัง้แต่ร้อยละ 50 ขึน้ไป แต่ไม่

เกนิร้อยละ 60 โดยน ้าหนกั แลว้ทาส ี มมีวลสารทีเ่คลอืบน้อยกวา่ 90 กรมัต่อตารางเมตร และมคีวามหนาตัง้แต่ 0.18 มลิลเิมตรขึน้ไป แต่ไม่

เกนิ 0.3 มลิลเิมตร

7210.70.11 - 090 อื่นๆ 7210.70.11 - 090 อื่นๆ

7210.70.91 - 020 อื่นๆ ทีม่คีวามหนาเกนิ 0.6 มลิลเิมตร แต่ไม่เกนิ 1.2 มลิลเิมตร 7210.70.91 - 020 อื่นๆ ทีม่คีวามหนาเกนิ 0.6 มลิลเิมตร แต่ไม่เกนิ 1.2 มลิลเิมตร

7210.70.91 - 030 อื่นๆ ทีม่คีวามหนาเกนิ 0.3 มลิลเิมตร แต่ไม่เกนิ 0.6 มลิลเิมตร 7210.70.91 - 030 อื่นๆ ทีม่คีวามหนาเกนิ 0.3 มลิลเิมตร แต่ไม่เกนิ 0.6 มลิลเิมตร

7210.70.91 - 040 อื่นๆ ทีม่คีวามหนาตัง้แต่ 0.18 มลิลเิมตรขึน้ไป แต่ไม่เกนิ 0.3 มลิลเิมตร 7210.70.91 - 040 อื่นๆ ทีม่คีวามหนาตัง้แต่ 0.18 มลิลเิมตรขึน้ไป แต่ไม่เกนิ 0.3 มลิลเิมตร

7210.70.91 - 090 อื่น ๆ 7210.70.91 - 090 อื่น ๆ

7210.70.91 - - - ทาสี 7210.70.91 - - - ทาสี

- - อ่ืน ๆ (คาร์บอนตัง้แต่ 0.6% ขึน้ไป หรือความหนาเกิน 1.5 มิลลิเมตร ขึน้ไป) - - อ่ืน ๆ

พิกดัศลุกากรฉบบัปี 2560 พิกดัศลุกากรฉบบัปี 2561

ผลิตภณัฑแ์ผ่นรีดท าด้วยเหลก็หรือเหลก็กล้าไม่เจือ มีความกว้างตัง้แต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป ทาสี ผลิตภณัฑแ์ผ่นรีดท าด้วยเหลก็หรือเหลก็กล้าไม่เจือ มีความกว้างตัง้แต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป ทาสี

7210.70.11 - - - ทาสี 7210.70.11 - - - ทาสี 
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พิกดั รหสัสถิติ รายการ พิกดั รหสัสถิติ รายการ

7212.40 7212.40

7212.40.11 7212.40.11

7212.40.11 - 090 อื่นๆ 7212.40.11 - 090 อื่นๆ

7212.40.12 7212.40.12

7212.40.12 - 090 อื่นๆ 7212.40.12 - 090 อื่นๆ

7212.40.19 7212.40.19

7212.40.19 - 090 อื่นๆ 7212.40.19 - 090 อื่นๆ

7212.40.91 7212.40.91

7212.40.91 - 090 อื่นๆ 7212.40.91 - 090 อื่นๆ

7212.40.92 7212.40.92

7212.40.92 - 090 อื่นๆ 7212.40.92 - 090 อื่นๆ

7212.40.99 7212.40.99

7212.40.99 - 090 อื่นๆ 7212.40.99 - 090 อื่นๆ

- - - อ่ืน ๆ - - - อ่ืน ๆ

- - อ่ืน ๆ (มีคารบ์อนตัง้แต่ร้อยละ 0.6% ขึ้นไป โดยน ้าหนัก) - - อ่ืน ๆ (มีคารบ์อนตัง้แต่ร้อยละ 0.6% ขึ้นไป โดยน ้าหนัก)

- - - แถบชนิดฮู้ปและสตริป ท่ีมีความกว้างไม่เกิน 400 มิลลิเมตร - - - แถบชนิดฮู้ปและสตริป ท่ีมีความกว้างไม่เกิน 400 มิลลิเมตร

- - - แถบชนิดฮู้ปและสตริปอ่ืน ๆ ยูนิเวอรแ์ซลเพลต - - - แถบชนิดฮู้ปและสตริปอ่ืน ๆ ยูนิเวอรแ์ซลเพลต

- - - แถบชนิดฮู้ปและสตริป ท่ีมีความกว้างไม่เกิน 400 มิลลิเมตร - - - แถบชนิดฮู้ปและสตริป ท่ีมีความกว้างไม่เกิน 400 มิลลิเมตร

- - - แถบชนิดฮู้ปและสตริปอ่ืน ๆ - - - แถบชนิดฮู้ปและสตริปอ่ืน ๆ

- - - อ่ืน ๆ - - - อ่ืน ๆ

ผลิตภณัฑแ์ผ่นรีดท าด้วยเหลก็หรือเหลก็กล้าไม่เจือ ความกว้างน้อยกว่า 600 มิลลิเมตร ทาสี ผลิตภณัฑแ์ผ่นรีดท าด้วยเหลก็หรือเหลก็กล้าไม่เจือ ความกว้างน้อยกว่า 600 มิลลิเมตร ทาสี

- ทาสี ทาวารนิ์ช หรือเคลือบด้วยพลาสติก - ทาสี ทาวารนิ์ช หรือเคลือบด้วยพลาสติก

- - มีคารบ์อนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน ้าหนัก - - มีคารบ์อนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน ้าหนัก

พิกดัศลุกากรฉบบัปี 2560 พิกดัศลุกากรฉบบัปี 2561
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พิกดั รหสัสถิติ รายการ พิกดั รหสัสถิติ รายการ

7225.99.90 7225.99.90 - 090 อื่นๆ 7225.99.90 7225.99.90 - 052 เหลก็แผ่นรดีเยน็เคลอืบดว้ยสงักะสแีบบจุ่มร้อนแลว้ทาส ีและมคีวามหนาเกนิ 0.6 มลิลเิมตร แต่ไม่เกนิ 1.2 มลิลเิมตร

7225.99.90 - 053 เหลก็แผ่นรดีเยน็เคลอืบดว้ยสงักะสแีบบจุ่มร้อนแลว้ทาส ีและมคีวามหนาเกนิ 0.3 มลิลเิมตร แต่ไม่เกนิ 0.6 มลิลเิมตร

7225.99.90 - 054 เหลก็แผ่นรดีเยน็เคลอืบดว้ยสงักะสแีบบจุ่มร้อนแลว้ทาส ีและมคีวามหนาตัง้แต่ 0.18 มลิลเิมตรขึน้ไป แต่ไม่เกนิ 0.3 มลิลเิมตร

7225.99.90 - 059 อื่นๆ ของเหลก็แผ่นรดีเยน็เคลอืบดว้ยสงักะสแีบบจุ่มร้อนแลว้ทาส ีและมคีวามหนาน้อยกวา่ 0.18 มลิลเิมตร

7225.99.90 - 072 เหลก็แผ่นรดีเยน็ชบุหรอืเคลอืบดว้ยโลหะเจอืของอะลูมเินียมและสงักะสแีบบจุ่มร้อน โดยชัน้เคลอืบมอีะลูมเินียมตัง้แต่ร้อยละ 50 

ขึน้ไป แต่ไม่เกนิร้อยละ 60 โดยน ้าหนกั แลว้ทาส ีมมีวลสารทีเ่คลอืบตัง้แต่ 90 กรมัต่อตารางเมตรขึน้ไป และมคีวามหนาเกนิ 0.6 

มลิลเิมตร แต่ไม่เกนิ 1.2 มลิลเิมตร

7225.99.90 - 073 เหลก็แผ่นรดีเยน็ชบุหรอืเคลอืบดว้ยโลหะเจอืของอะลูมเินียมและสงักะสแีบบจุ่มร้อน โดยชัน้เคลอืบมอีะลูมเินียมตัง้แต่ร้อยละ 50 

ขึน้ไป แต่ไม่เกนิร้อยละ 60 โดยน ้าหนกั แลว้ทาส ีมมีวลสารทีเ่คลอืบตัง้แต่ 90 กรมัต่อตารางเมตรขึน้ไป และมคีวามหนาเกนิ 0.3 

มลิลเิมตร แต่ไม่เกนิ 0.6 มลิลเิมตร

7225.99.90 - 074 เหลก็แผ่นรดีเยน็ชบุหรอืเคลอืบดว้ยโลหะเจอืของอะลูมเินียมและสงักะสแีบบจุ่มร้อน โดยชัน้เคลอืบมอีะลูมเินียมตัง้แต่ร้อยละ 50 

ขึน้ไป แต่ไม่เกนิร้อยละ 60 โดยน ้าหนกั แลว้ทาส ีมมีวลสารทีเ่คลอืบตัง้แต่ 90 กรมัต่อตารางเมตรขึน้ไป และมคีวามหนาตัง้แต่ 

0.18 มลิลเิมตรขึน้ไป แต่ไม่เกนิ 0.3 มลิลเิมตร

7225.99.90 - 076 เหลก็แผ่นรดีเยน็ชบุหรอืเคลอืบดว้ยโลหะเจอืของอะลูมเินียมและสงักะสแีบบจุ่มร้อน โดยชัน้เคลอืบมอีะลูมเินียมตัง้แต่ร้อยละ 50 

ขึน้ไป แต่ไม่เกนิร้อยละ 60 โดยน ้าหนกั แลว้ทาส ีมมีวลสารทีเ่คลอืบน้อยกวา่ 90 กรมัต่อตารางเมตร  และมคีวามหนาเกนิ 0.6 

มลิลเิมตร แต่ไม่เกนิ 1.2 มลิลเิมตร

7225.99.90 - 077 เหลก็แผ่นรดีเยน็ชบุหรอืเคลอืบดว้ยโลหะเจอืของอะลูมเินียมและสงักะสแีบบจุ่มร้อน โดยชัน้เคลอืบมอีะลูมเินียมตัง้แต่ร้อยละ 50 

ขึน้ไป แต่ไม่เกนิร้อยละ 60 โดยน ้าหนกั แลว้ทาส ี มมีวลสารทีเ่คลอืบน้อยกวา่ 90 กรมัต่อตารางเมตร และมคีวามหนาเกนิ 0.3 

มลิลเิมตร แต่ไม่เกนิ 0.6 มลิลเิมตร

7225.99.90 - 078 เหลก็แผ่นรดีเยน็ชบุหรอืเคลอืบดว้ยโลหะเจอืของอะลูมเินียมและสงักะสแีบบจุ่มร้อน โดยชัน้เคลอืบมอีะลูมเินียมตัง้แต่ร้อยละ 50 

ขึน้ไป แต่ไม่เกนิร้อยละ 60 โดยน ้าหนกั แลว้ทาส ี มมีวลสารทีเ่คลอืบน้อยกวา่ 90 กรมัต่อตารางเมตร และมคีวามหนาตัง้แต่ 0.18

 มลิลเิมตรขึน้ไป แต่ไม่เกนิ 0.3 มลิลเิมตร

7225.99.90 - 079 อื่นๆ ของเหลก็แผ่นรดีเยน็ชบุหรอืเคลอืบดว้ยโลหะเจอืของอะลูมเินียมและสงักะสแีบบจุ่มร้อน โดยชัน้เคลอืบมอีะลูมเินียมตัง้แต่

ร้อยละ 50 ขึน้ไป แต่ไม่เกนิร้อยละ 60 โดยน ้าหนกั แลว้ทาส ี และมคีวามหนาน้อยกวา่ 0.18 มลิลเิมตร

7225.99.90 - 090 อื่นๆ

7226.99.19 7226.99.19 - 090 อื่นๆ 7226.99.19 7226.99.19 - 090 อื่นๆ

7226.99.99 7226.99.99 - 090 อื่นๆ 7226.99.99 7226.99.99 - 090 อื่นๆ

- - - อ่ืนๆ - - - อ่ืนๆ

ผลิตภณัฑแ์ผ่นรีดท าด้วยเหลก็กล้าเจืออ่ืน ๆ มีความกว้างน้อยกว่า 600 มิลลิเมตร ผลิตภณัฑแ์ผ่นรีดท าด้วยเหลก็กล้าเจืออ่ืน ๆ มีความกว้างน้อยกว่า 600 มิลลิเมตร

- - อ่ืน ๆ - - อ่ืน ๆ

- - - แถบชนิดฮู้ปและสตริปท่ีมีความกว้างไม่เกิน 400 มิลลิเมตร - - - แถบชนิดฮู้ปและสตริปท่ีมีความกว้างไม่เกิน 400 มิลลิเมตร

ผลิตภณัฑแ์ผ่นรีดท าด้วยเหลก็กล้าเจืออ่ืน ๆ มีความกว้างตัง้แต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป ผลิตภณัฑแ์ผ่นรีดท าด้วยเหลก็กล้าเจืออ่ืน ๆ มีความกว้างตัง้แต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป

- - อ่ืน ๆ - - อ่ืน ๆ

พิกดัศลุกากรฉบบัปี 2560 พิกดัศลุกากรฉบบัปี 2561
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ส่วนที่ 3   ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผลิตและ/หรือผู้ส่งออกและผู้นำเข้าโดยใช้ข้อมูลล่าสุด 

 3.1 ให้แจ้งรายชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์ และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของ
ผู้ผลิตสินค้าท่ีถูกพิจารณา 

บริษทั Address 
Hoa Sen Group No. 9, Thong Nhat Boulevard, Song Than 2 Industrial Park, Di An Ward, Di An District, Binh 

Duong Province, Viet Nam. 
Tel: +84 650 3790 955 - Fax: +84 650 3790 888 

Nam Kim Steel Joint Stock 
Company 

Lot A1, Đ2 Street, Dong An 2 Industrial Park, Thu Dau Mot City, Binh Duong, Viet Nam 
Tel. (+84)274 3748 848 | Fax (+84)274 3748 868 

Hoa Phat Steel Sheet Company 66 Nguyen Du, Nguyen Du Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi,Vietnam 
Tel. (+84) 246 28 48 666 Fax. (+84) 246 628 33 456 

Vnsteel Thang Long Coated 
Sheets Joint Stock Company 

Area 14,Quang Minh Industry Park,Me Linh,Hanoi,Vietnam 
Tel: (84-24) 3584 0648  Fax: (84-24) 3813 4562 

Maruichi Sun Steel Joint Stock 
Company 

DT743 Road, Dong Tac Quarter, Tan Dong Hiep Ward, Di An City, Binh Duong Province, 
Viet Nam Tel: +84 (0) 274-3742-777  Fax: +84 (0) 274-3742-223 

Ton Dong A Corporation No. 5, Road No.5, Song Than I Industrial Park, Di An Town, Di An Ward, Binh Duong 
Province, South of Viet Nam 
Tel: (+84) 650 3732575 - Fax: (+84) 650 3790420 

Dai Thien Loc Corp. Lot CN 8, Road CN 5, Song Than III Industrial Park, Phu Tan Ward, City. Thu Dau Mot, 
Binh Duong province, Vietnam 
Tel. +84 274 3719 999  Fax: +84 274 384 9222 

NS BlueScope Vietnam 9th Floor Vincom Center, 72 Le Thanh Ton Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam 
Tel: +84 64 3922666 Fax: +84 64 3922888  

Southern Steel Sheet Co. Ltd. Road 9, Bien Hoa I Industrial Park, Dong Nai, Vietnam 
Tel: (84) 0251.3568379 Fax: (84) 0251.3568479 

Fujiton Color Coating Steel Joint 
Stock Company 

TS19/TS21 Street, Tien Son Industrial Zone, Dong Nguyen War, Tu Son Town, Bac Ninh 
Province, Viet Nam 
Tel:+84 222 3734794 Fax: +84 222 3734792 

 

 3.2 ให้แจ้งรายชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์ และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของ 
ผู้ส่งออกสินค้าที่ถูกพิจารณา 

ขอ้มลูเช่นเดยีวกบัขอ้ 3.1 

 3.3 ให้แจ้งรายชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์ และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของ 
ผู้นำเข้าสินค้าท่ีถูกพิจารณาในประเทศ 

ผู้ยื่นค าขอได้ข้อมูลผู้น าเข้าสินค้าภายใต้พิกัดที่เกี่ยวข้อง จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ส านักงานปลดักระทรวงพาณิชย ์ 
  



17 
NON-CONFIDENTIAL 

 3.4 ให้แจ้งรายชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์ และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของ
สมาคม หรือกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ใช้สินค้าท่ีถูกพิจารณาในประเทศ 
 
กลุ่มอตุสาหกรรมเหลก็ 
ฝ่ายสง่เสรมิและสนบัสนุนอุตสาหกรรม 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ชัน้ 8 อาคารปฏบิตักิารเทคโนโลยเีชงิสรา้งสรรค ์เลขที ่2 ถนนนางลิน้จี ่แขวงทุ่งมหาเมฆ (มทรก.)  
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
 
สมาคมหลงัคาเหลก็ไทย 
16 ซอยพหลโยธนิ 96 ต าบล ประชาธปัิตย ์อ าเภอธญับรุ ีจงัหวดัปทุมธานี 12130 
 
สมาคมการค้าผู้ผลิตหลงัคาเหลก็ไทย 
99/373 หมู่ 3 ต าบล บงึน ้ารกัษ์ อ าเภทธญัญบุร ีจงัหวดัปทุมธานี 12110 
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ส่วนที่ 4   มูลค่าปกติ 
 การทุ่มตลาด ได้แก่ การส่งสินค้าเข้ามาในประเทศไทยเพื่อประโยชน์ในทางพาณิชย์ โดยมีราคา
ส่งออกที่ต่ำกว่ามูลค่าปกติของสินค้าชนิดเดียวกัน  
 ในการหามูลค่าปกติ ให้พิจารณาว่าประเทศผู้ส่งออกเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจที่ใช้ระบบกลไก
ตลาดหรือไม่   

- ถ้าเป็นให้ตอบข้อ 4.1 ถึง 4.3 และหากตลาดในประเทศผู้ส่งออกมีลักษณะเฉพาะให้ระบุข้อมูล
เพ่ิมเติมในข้อ 4.4 ด้วย 

- ถ้าไม่เป็นให้ตอบเฉพาะข้อ 4.5 
 

 4.1  ให้ระบุมูลค่าปกติของสินค้าชนิดเดียวกันที่จำหน่ายในตลาดของประเทศผู้ส่งออก โดยระบุว่า
เป็นราคา ณ ระดับการค้าใด (เช่น ราคาขายส่ง ราคาขายปลีก เป็นต้น) และให้คำนวณหาราคา ณ หน้าโรงงาน  
ทั้งนี้  ให้แยกระบุราคาตามขนาด แบบ หรือรุ่นของสินค้า รวมทั้งเงื่อนไขของการจำหน่ ายในรูปของส่วนลด 
ต่าง ๆ ระยะเวลาที่ให้เครดิต อัตราภาษีการค้าที่ต้องชำระ หรืออื่น ๆ พร้อมทั้งแสดงหลักฐานที่มาของราคา
และเงื่อนไขการจำหน่ายดังกล่าว เช่น ใบเสนอขาย ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน รายการราคาสินค้า ฯลฯ 

ตารางท่ี 4.1.1: สรปุมลูค่าปกตขิองเหลก็แผ่นเคลอืบสขีองประเทศทีข่อใหพ้จิารณาทบทวนเพื่อเรยีกเกบ็อากร
ตอบโตก้ารทุ่มตลาดต่อไป 

ประเทศท่ีต้องการ
ทบทวน 

มูลค่าปกติ 
(บาทต่อตนั) 

เดือนท่ีใช้ขอ้มูลประกอบ หมายเหตุ 

เวยีดนาม *** พฤษภาคม 2564 *** 
 

ตารางท่ี 4.1.2: มลูค่าปกตเิหลก็แผ่นเคลอืบสขีองประเทศเวยีดนาม (บาทต่อตนั) 
  รายการ   

(ก)  ราคาขายหน้าโรงงาน รวม 10% VAT - เดอืน พฤษภาคม 2564 (เวยีดนามดอง ต่อ ตนั) 81,001.47 

(ข)  ภาษมีลูค่าเพิม่ 10% (เวยีดนามดอง ต่อ ตนั) = (ก) x 10/110 7,363.77 

(ค)  ราคาขายหน้าโรงงาน ไม่รวม VAT - เดอืน พฤษภาคม 2564 (เวยีดนามดอง ต่อ ตนั) = (ก) - (ข) 73,637.70 

(ง)  อตัราแลกเปลีย่น เดอืน พฤษภาคม 2564 - หน่วย '00 ดอง ต่อ บาท 0.00030 

(จ)  ราคาขายหน้าโรงงาน  ไม่รวม VAT เดือน พฤษภาคม 2564 (บาท ต่อ ตนั) = (ค) x (ง) / 100 100.00 

หมายเหตุ: ก าหนด (จ) ราคาขายหน้าโรงงาน  ไม่รวม VAT เดอืน พฤษภาคม 2564 (บาท ต่อ ตนั) เป็นราคาฐาน 
เท่ากบั 100 
ท่ีมา: การค านวณจากขอ้มลู*** 
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 4.2  ในกรณีที ่สินค้าชนิดเดียวกันไม่มีจำหน่ายในตลาดประเทศผู้ส่งออกหรือมีการจำหน่าย 
แต่ราคาดังกล่าวไม่น่าเชื่อถือ ให้ระบุเหตุผลพร้อมหลักฐานประกอบ และให้แสดงราคาสินค้าชนิดเดียวกัน 
ที่ส่งออกไปยังประเทศที่สามที่สามารถนำมาเปรียบเทียบได้อย่างเหมาะสมอย่างน้อย 2 ประเทศ โดยให้ข้อมูล
ราคาทำนองเดียวกับท่ีระบุไว้ในข้อ 4.1 
          -ไม่มขีอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง- 
 

 4.3  ในกรณีที่ไม่สามารถหาราคาตามข้อ 4.1 และข้อ 4.2 ได้ ให้หามูลค่าปกติจากต้นทุนของ
สินค้าชนิดเดียวกันในประเทศแหล่งกำเนิดหรือต้นทุนของสินค้าชนิดเดียวกันของผู้ยื่นคำขอ ดังนี้ 
   4.3.1 มูลค่าปกติจากราคาที่คำนวณจากต้นทุนในประเทศแหล่งกำเนิด ให้ระบุต้นทุนสินค้า
ชนิดเดียวกันของผู้ผลิตในประเทศแหล่งกำเนิดสินค้านั้น โดยแยกประเภทรายการของต้นทุนการผลิต และ
อธิบายวิธีการคำนวณต้นทุนการผลิตแต่ละรายการ ข้อมูลนี้ควรเป็นข้อมูลในช่วงระยะเวลาเดียวกันกับ           
ที่มีการทุ่มตลาด และให้รวมค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมในการจัดการ การขาย และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ รวมกำไรที่เหมาะสม 
          -ไม่มขีอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง- 

   4.3.2 หากไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนของผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกในต่างประเทศ ให้ระบุข้อมูล
เกี่ยวกับต้นทุนและปัจจัยการผลิตในประเทศไทย แต่ต้องปรับต้นทุนของไทยให้เข้ากับต้นทุนประเมินของผู้ผลิต
ในต่างประเทศในการคำนวณวัตถุดิบ ค่าแรง และต้นทุนอ่ืน ๆ พร้อมแสดงหลักฐานสนับสนุนข้อมูลดังกล่าว 
(เช่น ต้นทุนของผู้ยื่นคำขอ) 
          -ไม่มขีอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง- 

 
 4.4  ในกรณีที่พบว่าตลาดในประเทศผู้ส่งออกมีลักษณะเฉพาะทำให้ไม่อาจหาราคาที่เปรียบเทยีบ
กันได้โดยเหมาะสม ให้แสดงหลักฐานพร้อมอธิบายเหตุผลประกอบด้วย 
          -ไม่มขีอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง- 
 
 4.5  ในกรณีที่ระบบเศรษฐกิจของประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าไม่ใช้กลไกตลาด การหามูลค่าปกติให้
พิจารณาเทียบเคียงจากราคาสินค้าของประเทศที่สามที่มีระบบเศรษฐกิจที่ใช้กลไกตลาดและเหมาะสมกับ
การเปรียบเทียบ โดยให้แสดงเหตุผลที่เลือกประเทศดังกล่าว ดังนี้ 

   การหามูลค่าปกติ  โดย 
   4.5.1 หาจากราคาสินค้าชนิดเดียวกันที่จำหน่ายในประเทศที่สาม ให้ระบุข้อมูลเช่นเดียวกัน
กับการให้ข้อมูลในข้อ 4.1 หรือ 
          -ไม่มขีอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง- 
   4.5.2 ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลตามข้อ 4.5.1 ให้แสดงราคาต้นทุนการผลิตสินค้านั้นในประเทศ 
ที่สาม ให้ระบุข้อมูลเช่นเดียวกับการกรอกข้อมูลในข้อ 4.3.1 หรือ 
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          -ไม่มขีอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง- 
   4.5.3 ในกรณีท่ีไม่มีข้อมูลตามข้อ 4.5.2 ให้แสดงต้นทุนและปัจจัยการผลิตในประเทศไทยแทน 
โดยให้ข้อมูลเช่นเดียวกับการให้ข้อมูลในข้อ 4.3.2 
          -ไม่มขีอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง- 
 
ส่วนที่ 5    ราคาส่งออก   
 5.1 ให้แสดงราคาส่งออกสินค้าที ่ถูกพิจารณาซึ ่งเป็นราคาที ่จำหน่ายให้ผู ้ซื ้ออิสระทอดแรก  
ในประเทศไทย โดยปกติคือราคาที่ผู้ส่งออกจำหน่ายให้ผู้นำเข้าแล้วหักภาษีที่มีการชำระ (เช่น ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
ภาษีนำเข้า) กำไร (เช่น กำไรขายส่ง กำไรขายปลีก กำไรของผู้นำเข้า) ค่านายหน้า ค่าขนส่ง (เช่น ค่าขนส่ง  
ไปยังคลังสินค้า ค่าขนส่งทางเรือระหว่างประเทศ) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ณ ระดับที่มีการซื้อขาย (เช่น ค่าใช้จ่ายทาง
ศุลกากร ค่าท่าเรือ ค่าเช่าโกดัง) เพื่อคำนวณกลับไปหาราคาส่งออก ณ หน้าโรงงานของสินค้าที่ถูกพิจารณา  
โดยแยกระบุราคาตามขนาด แบบ หรือรุ่นของสินค้า พร้อมทั้งแสดงหลักฐานที่มาของข้อมูลดังกล่าวด้วย 

ตารางท่ี 5.1.1: สรปุราคาสง่ออก ณ หน้าโรงงานของเหลก็แผ่นเคลอืบสขีองประเทศทีข่อใหพ้จิารณาทบทวน
เพื่อเรยีกเกบ็อากรตอบโตก้ารทุ่มตลาดต่อไป ตามเดอืนทีม่ขีอ้มลู 

ประเทศ ราคาส่งออก ณ หน้า
โรงงาน (บาทต่อตนั) 

เดือนท่ีใช้ข้อมูล
ประกอบ 

หมายเหตุ 

เวยีดนาม *** พฤษภาคม 2564 *** 
 
ตาราง 5.1.2: การค านวณราคาสง่ออก ณ หน้าโรงงานของเหลก็แผ่นเคลอืบสขีองประเทศทีข่อใหพ้จิารณา
ทบทวนเพื่อเรยีกเกบ็อากรตอบโตก้ารทุ่มตลาดต่อไป 

บาทต่อตนั เวียดนาม 

(ก) ราคา CIF ณ ปลายทาง 109.72 

(ข) ค่าประกนัสนิคา้ 0.03 
(ค) ค่าสนิคา้รวมค่าขนส่ง C&F = (ก) - (ข) 109.69 
(ง) ค่าขนส่งและด าเนินการส่งออก 9.69 
(จ) ราคาส่งออก ณ หน้าโรงงาน = (ค) - (ง) 100.00 

หมายเหตุ: ก าหนด (จ) ราคาส่งออก ณ หน้าโรงงาน เป็นราคาฐาน เท่ากบั 100 
 

 5.2 ในกรณีที่ไม่สามารถหาราคาส่งออกตามข้อ 5.1 หรือในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ส่งออก 
และผู้นำเข้ามีความเกี่ยวข้องกันหรือมีการชดเชยประโยชน์ระหว่างกัน หรือมีเหตุอื่นใดที่ทำให้ราคาส่งออก
ดังกล่าวไม่น่าเชื่อถือ ก็ให้แสดงเหตุผลพร้อมทั้งคำนวณราคาส่งออกที่ควรจำหน่ายให้ผู ้ซื้ออิสระทอดแรก  
ในประเทศไทยขึ้น โดยหักภาษีที่มีการชำระ (เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีนำเข้า) กำไร (เช่น กำไรขายส่ง กำไร
ขายปลีก กำไรของผู้นำเข้า) ค่านายหน้า ค่าขนส่ง (เช่น ค่าขนส่งไปยังคลังสินค้า ค่าขนส่งทางเรือระหว่าง
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ประเทศ) ค่าใช้จ่ายอื ่น ๆ ณ ระดับที่มีการซื ้อขาย (เช่น ค่าใช้จ่ายทางศุลกากร ค่ าท่าเรือ ค่าเช่าโกดัง)  
เพ่ือคำนวณกลับไปหาราคาส่งออก ณ หน้าโรงงานของสินค้าที่ถูกพิจารณา 
  
ส่วนที่ 6  ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด 
 จากข้อมูลส่วนที่ 4 และ 5 ให้เปรียบเทียบมูลค่าปกติและราคาส่งออกที่ระดับการค้าเดียวกัน 
ซึ่งโดยปกติให้เปรียบเทียบราคา ณ หน้าโรงงาน เว้นแต่ในกรณีที่มูลค่าปกติและราคาส่งออกไม่ได้อยู่ในระดับ
การค้าเดียวกันก็ให้ปรับลดองค์ประกอบต่าง ๆ ที่แตกต่างกันอันมีผลกระทบต่อการเปรียบเทียบราคาส่งออก 
เช่น เงื่อนไขในการซื้อขาย ภาษี ปริมาณ ลักษณะทางกายภาพของสินค้า เป็นต้น เพื่อให้อยู่ในระดับการค้า
เดียวกัน 
ตารางท่ี 6.1: สว่นเหลื่อมการทุ่มตลาด 

รายการ   

1. มลูค่าปกต ิ(บาท) 261.84 

2. ราคาส่งออก ณ หน้าโรงงาน (บาท) 161.84 

3. ส่วนเหลื่อมการทุม่ตลาด (บาท) = 1 - 2 100.00 

4. ราคา CIF ณ ปลายทาง (บาท) 177.57 

5. อตัราการทุ่มตลาด (ร้อยละ) = 3 / 4 56.31% 

หมายเหตุ: 3. ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด (บาท) เป็นราคาฐาน เท่ากบั 100 
ท่ีมา: ค านวณจากขอ้มลูตามตารางที ่4.1.1, 5.1.1 และ 5.1.2 
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ส่วนที่ 7  การอุดหนุน  
 ในกรณีที่อุตสาหกรรมภายในได้รับความเสียหายจากการนำเข้าสินค้าที่ได้รับการอุดหนุนจาก
รัฐบาลประเทศผู้ส่งออก ให้ผู้ยื่นคำขอให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาการอุดหนุน ดังนี้ 

 7.1  ให้แสดงข้อมูล เอกสาร หลักฐานเกี่ยวกับโครงการอุดหนุนของรัฐบาลประเทศผู้ส่งออก  
เช่น พระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง ที่ระบุว่ารัฐบาลประเทศผู้ส่งออกให้การอุดหนุนสินค้าที่ถูกพิจารณา
และให้ระบุด้วยว่าแต่ละโครงการอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงานใด รวมทั้งสถานที่ตั้ง ประโยชน์ 
ที่ได้รับ และระยะเวลาของโครงการ 

 7.2  ให้อธิบายว่าการอุดหนุนตามโครงการข้อ 7.1 เป็นการได้รับประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใด
เนื่องจากรัฐบาลกระทำการแยกแต่ละโครงการดังต่อไปนี้ 

 7.2.1 โครงการที่ 1……. 
 (ก) การกระทำใด ๆ  เกี่ยวกับการโอนเงิน เช่น การให้เงิน การให้กู ้ยืมเงิน การเข้าร่วมทุน หรือ 

การกระทำใดเก่ียวกับการเพิ่มขีดความสามารถทางการเงิน หรือการลดภาระหนี้ เช่น การค้ำประกันเงินกู้ 
 (ข) การทำให้รายได้ที่รัฐบาลพึงจะจัดเก็บได้ตามปกติต้องสูญเสียไป เช่น การให้เครดิตภาษี

หรือการให้สิ่งจูงใจทางภาษีอากรอื่น แต่การให้สินค้าส่งออกได้รับการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากรประเภท  
ที่เรียกเก็บจากสินค้าชนิดเดียวกันที่ใช้เพื่อการบริโภคภายในประเทศหรือการคืนภาษีอากรดังกล่าวในจำนวน
ไม่เกินภาระภาษีอากรที่เกิดขึ้นไม่ถือว่าเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 

 (ค) การจัดหาสินค้าหรือบริการอ่ืนใดนอกจากสาธารณูปโภคท่ัวไป หรือการซื้อสินค้า  
 หมายเหตุ: “สินค้า” ให้หมายความรวมถึงสิทธิเพ่ือให้ได้มาซึ่งสินค้าด้วย 

 (ง)  การให้เงินผ่านกลไกสนับสนุนทางการเงิน หรือการมอบหมายหรือสั่งให้เอกชนดำเนินการ
อย่างหนึ่งอย่างใดตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ซึ่งไม่แตกต่างจากการดำเนินการตามปกติที่รัฐบาลพึงดำเนินการเอง 

 7.2.2 โครงการที่ 2……. 
อธิบายเช่นเดียวกับโครงการที่ 1 

ฯลฯ 

 7.3  ให้ระบุว่าโครงการอุดหนุนตามข้อ 7.1 เป็นการอุดหนุนที ่เจาะจงแก่วิสาหกิจบางราย  
หรือบางพ้ืนที่ หรือมีเงื่อนไขในการขอรับการอุดหนุน อย่างไร 
  7.3.1 โครงการที่ 1……. 
  7.3.2 โครงการที่ 2……. 

ฯลฯ 

 7.4  ให้คำนวณประโยชน์ที่ผู้ส่งออกได้รับจากโครงการอุดหนุนแต่ละโครงการตามที่ระบุในข้อ 7.1 
  7.4.1 โครงการที่ 1……. 
  7.4.2 โครงการที่ 2……. 

ฯลฯ 
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ส่วนที่ 8   การประเมินความเสียหายของอุตสาหกรรมภายใน 

 ผู้ยื่นคำขอต้องให้ข้อมูลและหลักฐานเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นว่ามีความเสียหายอย่างสำคัญที่เกิด
แก่อุตสาหกรรมภายใน หรือความเสียหายอย่างสำคัญที่อาจเกิดแก่อุตสาหกรรมภายใน หรือมีอุปสรรคล่าช้า
อย่างสำคัญต่อการก่อตั้งหรือพัฒนาอุตสาหกรรมภายในที่ผลิตสินค้าชนิดเดียวกัน 

 กรณพีบว่า มีความเสียหายอย่างสำคัญที่เกิดแก่อุตสาหกรรมภายในให้กรอกข้อมูลในส่วนที่ 8.1-8.6 
 กรณพีบว่า มีความเสียหายอย่างสำคัญทีอ่าจเกิดแก่อุตสาหกรรมภายใน ให้กรอกข้อมูลในส่วนที่ 8.1-8.7 
 กรณีพบว่า มีอุปสรรคล่าช้าอย่างสำคัญต่อการก่อตั้งหรือพัฒนาอุตสาหกรรมภายใน ให้กรอก

ข้อมูลในส่วนที่ 8.8 

 8.1 ข้อมูลการนำเข้าสินค้าที่ถูกพิจารณา 
      ให้ระบุปริมาณและมูลค่าการนำเข้า สินค้าที่ถูกพิจารณา และ สินค้าชนิดเดียวกัน จากประเทศ        

ที่ถูกกล่าวหาและประเทศส่งออกสำคัญอื่น ๆ ตามลำดับ โดยใช้ข้อมูลปัจจุบัน และข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี พร้อม
แนบเอกสารหลักฐานประกอบ 

อธิบายและแสดงให้เห็นว่าปริมาณและมูลค่าการนำเข้าสินค้าที่ถูกพิจารณาเพ่ิมข้ึนอย่างไร 
 ตามขอบเขตสนิค้าที่ถูกพจิารณาตามมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดเหล็กแผ่นรดีเยน็เคลอืบดว้ย
สงักะสแีบบจุ่มรอ้นแลว้ทาสแีละเหลก็แผ่นรดีเยน็ชุบหรอืเคลอืบดว้ยโลหะเจอืของอะลูมเินียมและสงักะสแีบบจุ่ม
รอ้นแลว้ทาส ีทีม่แีหล่งก าเนิดจากสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม ทีป่ระกาศบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่24 มนีาคม ปี 
2560 ประกอบดว้ยพกิดัศุลกากร  7210.70.11 – 012 / 013 / 014 / 032 / 033 / 034 / 042 / 043 / 044 / 090   
7210.70.91 – 020 / 030 / 040 / 090   7212.40.11 – 090   7212.40.12 – 090   7212.40.19 – 090   
7212.40.91 – 090   7212.40.92 – 090   7212.40.99 – 090   7225.99.90 – 090   7226.99.19 – 090   และ 
7226.99.99 – 090  สามารถเทยีบกบัประกาศกรมศุลกากร วนัที ่1 กนัยายน 2561 ในพกิดั 7210.70.11 – 012 
/ 013 / 014 / 032 / 033 / 034 / 042 / 043 / 044 / 090   7210.70.91 – 020 / 030 / 040 / 090   7212.40.11 
– 090   7212.40.12 – 090   7212.40.19 – 090   7212.40.91 – 090   7212.40.92 – 090   7212.40.99 – 
090   7225.99.90 – 052 / 053 / 054 / 059 / 072 / 073 / 074 / 076 / 077 / 078 / 079 / 090   7226.99.19 
– 090   และ 7226.99.99 - 090 
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ตารางท่ี 8.1.1: ปรมิาณ และมลูค่าการน าเขา้สนิคา้ทีถู่กพจิารณา รายปี ปี 2561 – ไตรมาส 2 ปี 2564 

 
 

 
ท่ีมา: ประมวลขอ้มลูจากขอ้มลูกรมศลุกากร 

 
  

ตนั ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ม.ค.-มิ.ย. 2563 ม.ค.-มิ.ย. 2564

เวยีดนาม 100 101 96 42 64

รวมประเทศท่ีถกูกล่าวหา 100 101 96 42 64

จนี 100 91 115 57 74

ญีปุ่่น 100 64 42 26 36

เกาหลใีต้ 100 98 73 35 33

รวมประเทศส่งออกส าคญั 100 91 102 51 63

ประเทศอ่ืนๆ 100 81 50 25 12

รวมทัง้หมด 100 91 101 50 63

สดัสว่นประเทศทีถู่กกล่าวหาต่อทัง้หมด 100 111 95 84 102

สดัสว่นประเทศสง่ออกส าคญัต่อทัง้หมด 100 100 101 101 101

สดัสว่นประเทศอืน่ๆ ต่อทัง้หมด 100 89 49 50 19

บาท ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ม.ค.-มิ.ย. 2563 ม.ค.-มิ.ย. 2564

เวยีดนาม 100 85 77 33 60

รวมประเทศท่ีถกูกล่าวหา 100 85 77 33 60

จนี 100 80 94 46 76

ญีปุ่่น 100 67 43 26 37

เกาหลใีต้ 100 93 71 34 40

รวมประเทศส่งออกส าคญั 100 82 85 42 64

ประเทศอ่ืนๆ 100 72 50 26 15

รวมทัง้หมด 100 82 84 41 63

สดัสว่นประเทศทีถู่กกล่าวหาต่อทัง้หมด 100 104 92 79 95

สดัสว่นประเทศสง่ออกส าคญัต่อทัง้หมด 100 100 101 101 102

สดัสว่นประเทศอืน่ๆ ต่อทัง้หมด 100 88 59 64 24
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 8.2  ผลกระทบด้านราคา 
 8.2.1  เปรียบเทียบราคาขายของสินค้าที่ถูกพิจารณาที่จำหน่ายในประเทศไทยที่แข่งขัน

โดยตรงกับราคาขายสินค้าชนิดเดียวกันที ่ผ ู ้ยื ่นคำขอเป็นผู ้ผลิตโดยแยกรายผู ้ผลิตสินค้าชนิดเดียวกัน  
และรายประเทศที่ถูกกล่าวหาโดยใช้ข้อมูลปัจจุบัน และข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ทั้งนี้ ให้เปรียบเทียบราคา ณ 
ระดับการซื้อขายเดียวกันพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ 
ตารางท่ี 8.2.1.1: สรุปการเปรยีบเทยีบราคาขายภายในประเทศของผูย้ื่นค าขอและราคาน าเขา้ของ “ประเทศที่
ถูกกล่าวหา” ณ ระดบัการซื้อขายเดยีวกนั รายปี ปี 2561 – ไตรมาส 2 ปี 2564 
กรณี 1: กรณีไม่คิดอากรตอบโต้การทุ่มตลาด 

 
 
ตารางท่ี 8.2.1.2: สรุปการเปรยีบเทยีบราคาขายภายในประเทศของผูย้ื่นค าขอและราคาน าเขา้ของ “ประเทศที่
ถูกกล่าวหา”  ณ ระดบัการซื้อขายเดยีวกนั รายปี ปี 2561 – ไตรมาส 2 ปี 2564 
กรณี 2: กรณีคิดอากรตอบโต้การทุ่มตลาด 

 
  

ปี 2563 ปี 2564

ม.ค.-มิ.ย. ม.ค.-มิ.ย.

ประเทศไทย

  - ผูย้ ืน่ค าขอ 143 138 124 124 137

  - อืน่ๆ ไม่มขีอ้มลู ไม่มขีอ้มลู ไม่มขีอ้มลู ไม่มขีอ้มลู ไม่มขีอ้มลู

1. ราคาเฉลีย่สนิค้าชนดิเดยีวกนั 143 138 124 124 137

ประเทศท่ีถกูกล่าวหา

- เวยีดนาม 100 85 81 78 94

2. ราคาเฉล่ียประเทศท่ีถกูพิจารณา 100 85 81 78 94

ส่วนต่างราคา 2-1 -43 -54 -43 -46 -43

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ราคาขาย (บาท/ตนั)

ปี 2563 ปี 2564

ม.ค.-มิ.ย. ม.ค.-มิ.ย.

ประเทศไทย

  - ผูย้ ืน่ค าขอ 137 133 119 119 132

  - อืน่ๆ ไม่มขีอ้มลู ไม่มขีอ้มลู ไม่มขีอ้มลู ไม่มขีอ้มลู ไม่มขีอ้มลู

1. ราคาเฉลีย่สนิค้าชนดิเดยีวกนั 137 133 119 119 132

ประเทศท่ีถกูกล่าวหา

- เวยีดนาม 100 85 81 78 94

2. ราคาเฉล่ียประเทศท่ีถกูพิจารณา 100 85 81 78 94

ส่วนต่างราคา 2-1 -37 -48 -38 -41 -38

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ราคาขาย (บาท/ตนั)
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 8.2.2 ระบุต้นทุนสินค้าชนิดเดียวกันต่อหน่วยเป็นรายปีโดยใช้ข้อมูลปัจจุบัน  และข้อมูล
ย้อนหลัง 3 ปีของผู้ยื่นคำขอ  

ตารางท่ี 8.2.2.1: ต้นทุนการผลติสนิคา้ชนิดเดยีวกนัต่อหน่วยส าหรบัการขายภายในประเทศ รายปี ปี 2561 – 
ไตรมาส 2 ปี 2564 

 
 
 8.2.3 จากข้อมูลตามข้อ 8.2.1 และ 8.2.2 อธิบายและแสดงให้เห็นว่าสินค้าที่ถูกพิจารณา 

มีผลกระทบต่อราคาขายสินค้าในประเทศในลักษณะของการตัดราคา กดราคา หรือจะหยุดยั้งการที่ราคา 
จะขยับตัวสูงขึ้นของสินค้าภายในประเทศอย่างไร 

การเปรยีบเทยีบราคาขายภายในประเทศของผูย้ื่นค าขอและราคาน าเขา้เฉลีย่ของ “ประเทศทีถู่ก
กล่าวหา” ณ ระดบัการซื้อขายเดยีวกนั โดยหากพจิารณาทัง้กรณีทีไ่ม่มกีารเรยีกเกบ็อากรตอบโตก้ารทุ่มตลาด 
และ กรณีทีม่กีารเรยีกเกบ็อากรตอบโตก้ารทุ่มตลาด พบว่า มกีารตดัราคาอย่างชดัเจนในทุกช่วงระหว่างปี 2561 
- ไตรมาส 2 ปี 2564  นอกจากนี้ แนวโน้มราคาขายของอุตสาหกรรมภายในมแีนวโน้มลดลงแสดงใหเ้หน็ถงึ
อทิธพิลของการกดราคา  ดงันัน้แลว้ ดว้ยภาวะการทุ่มตลาดทีย่งัคงอยู่ของ “ประเทศทีถู่กกล่าวหา” แมว้่าจะมกีาร
เรยีกเกบ็อากรตอบโตก้ารทุ่มตลาดกต็าม แต่ลกัษณะทีเ่กดิขึน้ยงัคงสะทอ้นใหเ้หน็ถงึอทิธพิลของการตดัราคา กด
ราคาของสนิคา้จาก “ประเทศทีถู่กกล่าวหา” แสดงถงึความจ าเป็นอย่างยิง่ในการต่ออายุการใชม้าตรการตอบโต้
การทุ่มตลาดออกไป  เนื่องจากแมว้่าจะเรยีกเกบ็อากรตอบโตก้ารทุ่มตลาด แต่การน าเขา้ยงัคงพบถงึการตดัราคา 
และกดราคา  ซึง่หากไม่มกีารเรยีกเกบ็อากรตอบโตก้ารทุ่มตลาด  สภาวะการณ์ทางการคา้ทีไ่ม่เป็นธรรมจาก 
“ประเทศทีถู่กกล่าวหา” จะยิง่รุนแรงขึน้ 

ในแง่ของอทิธพิลของการยบัยัง้การขึ้นราคา โดยสนิค้าทุ่มตลาดจาก “ประเทศที่ถูกกล่าวหา” พบว่า 
ดว้ยการตดัราคาในระดบัสงู และกดราคาอย่างต่อเนื่องน าไปสูส่ภาพความเสยีหายของอุตสาหกรรมภายใน โดย
มอีทิธพิลสง่ผลยบัยัง้การขึน้ราคาการขายสนิคา้ของอุตสาหกรรมภายในในบางช่วงเวลาไม่ใหส้ามารถปรบัราคา
ขายสนิคา้ไดต้ามสภาวะการปรบัเพิม่ขึน้ของตน้ทุน ซึง่กระทบต่อระดบัอตัราก าไรของผูย้ื่นค าขอ 
  

ปี 2563 ปี 2564

ม.ค.-มิ.ย. ม.ค.-มิ.ย.

1. ต้นทุนการผลติ

    (1) วตัถุดบิ 100 91 74 75 86

    (2) แรงงาน 100 98 70 63 75

    (3) ค่าโสหุย้การผลติ 100 103 83 82 74

    รวม (1+2+3) 100 93 75 76 84

2. ค่าใช้จ่ายในการจดัการ การขาย และอืน่ๆ 100 131 140 146 136

3 ต้นทนุรวม (1 + 2) 100 96 80 81 87

2561 2562 2563

บาทต่อหน่วย
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 8.2.4 จากข้อมูลตามข้อ 8.2.3 อธิบายและแสดงให้เห็นว่าสินค้าที่ถูกพิจารณามีผลกระทบต่อ
ต้นทุนสินค้าชนิดเดียวกัน รวมทั้งประมาณอัตรากำไรที่ควรจะได้รับอย่างไร 

จากผลกระทบอย่างชดัเจนของสนิคา้ทีถู่กพจิารณาทีม่พีฤตกิรรมการทุ่มตลาด ซึง่การค านวณตาม
หวัขอ้ 4-6 พบอย่างชดัเจนถงึระดบัการทุ่มตลาดของสนิคา้จากประเทศเวยีดนามทีเ่ป็นสภาพการคา้ทีไ่ม่เป็น
ธรรม แมว้่าการเรยีกเกบ็อากรตอบโตก้ารทุ่มตลาดมสีว่นท าใหป้รมิาณการสง่ออกจาก “ประเทศทีถู่กกล่าวหา” 
ปรบัลดลงไปเมื่อเทยีบกบัช่วงก่อนหน้าทีจ่ะมกีารใชม้าตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาด  แต่พบชดัเจนว่า ระดบัการ
ตดัราคา ตลอดจนทศิทางของการกดราคาจากแนวโน้มราคาขายของอุตสาหกรรมภายในทีย่งัมแีนวโน้มลดลง  
อกีทัง้ ราคาสนิคา้ทุ่มตลาดสง่ผลยบัยัง้การขึน้ราคาอย่างชดัเจนของผูย้ื่นค าขอ ทัง้นี้ เป้าหมายราคาขายตาม
ประมาณอตัราก าไรขัน้ตน้เมื่อเทยีบกบัตน้ทุนรวมของผูย้ื่นปรบัลดลง อนัเป็นผลในความพยายามอย่างมากของ
ผูย้ื่นค าขอในการพฒันายกระดบัขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นตน้ทุนการผลติ ดว้ยการลงทุนใน
เทคโนโลยกีารผลติสมยัใหม่ ทีเ่ป็นการเพิม่ประสทิธภิาพและผลติภาพการผลติอย่างต่อเนื่องของผูย้ื่นค าขอ 
ตลอดจน การขยายช่องทางการขายและการตลาด การสรา้งการรบัรูใ้นผลติภณัฑแ์ละตราสนิคา้ของบรษิทั  
อย่างไรกต็าม  พฤตกิารณ์การทุ่มตลาดของสนิคา้จาก “ประเทศทีถู่กกล่าวหา” ยงัคงอยู่ เป็นความจ าเป็นอย่าง
ยิง่ทีป่ระเทศไทยตอ้งมกีารต่ออายุการใชม้าตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาดกบัประเทศเวยีดนามต่อไป  เพื่อลดผล
ของการแขง่ขนัทีไ่ม่เป็นธรรมทางการคา้ทีย่งัคงมอียู่  ซึ่งหากยุตกิารเรยีกเกบ็อากรตอบโตก้ารทุ่มตลาดแลว้ 
สถานการณ์ของการทุ่มตลาดจะกลบัมาทวคีวามรุนแรงอย่างแน่นอน และจะสรา้งผลกระทบทีรุ่นแรงต่อ
อุตสาหกรรมภายใน 
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  8.3  สภาวะของผู้ย่ืนคำขอ  
   8.3.1 ระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินค้าชนิดเดียวกันเป็นรายปี โดยใช้ข้อมูลปัจจุบัน และข้อมูล
ย้อนหลัง 3 ปี และในกรณีท่ีมีผู้ยื่นคำขอหลายรายให้จัดทำข้อมูลแยกรายผู้ผลิตด้วย 
ตาราง 8.3.1.1: ขอ้มลูสภาวะผูย้ื่นค าขอรายปี ปี 2561 – ไตรมาส 2 ปี 2564 

 

2563 2564

ม.ค.-มิ.ย. ม.ค.-มิ.ย.

1. ยอดจ าหน่ายในประเทศ

    (1) ปรมิาณ (ตนั) 100 103 136 68 66

    (2) มลูค่า (บาท) 100 99 118 59 63

    (3) ราคาขายในประเทศเฉลีย่ (บาทต่อตนั) 100 97 86 86 96

2. ปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อราคา (บาท/ตนั)

   (1) การตดัราคา และ (2) การกดราคา

    - ราคาขายเฉลีย่ของผูย้ ืน่ค าขอ (ก) 100 97 86 86 96

    - ราคาขายเฉลีย่ของประเทศทีถู่กกล่าวหา (ข) หากไม่ม ีAD 100 85 81 78 94

    - สว่นต่างราคา (ข) - (ก) 100 124 100 106 100

   (3) การยบัยัง้การขึน้ราคา

    - ราคาขายเฉลีย่ของผูย้ ืน่ค าขอ (ก) 100 97 86 86 96

    - ต้นทุนตามตาราง 8.2.2 (ข) 100 96 80 81 87

    - สว่นต่าง (ก) - (ข) 100 115 216 191 257

3. ก าไร (ขาดทุน) จากการขายในประเทศ (บาท) 100 144 355 162 206

4. ผลผลติ (ตนั) 100 102 134 67 63

5.  สว่นแบ่งตลาด

    (1) ความต้องการใช้ภายในประเทศ (ตนั) 100 92 105 52 63

    (2) สว่นแบ่งตลาดภายในประเทศของผูย้ ืน่ค าขอ (รอ้ยละ) 100 111 130 131 105

    (3) สว่นแบ่งตลาดของประเทศทีถู่กกล่าวหา (รอ้ยละ) 100 110 92 81 101

6. ผลติภาพ

    (1) ผลติภาพ (รอ้ยละ) 100 101 101 100 101

    (2) ผลผลติ/ 1 ช.ม. แรงงาน หรอื 100 116 144 148 165

    (3) ต้นทุนการผลติ (บาทต่อตนั) 100 93 75 76 84

7.  ก าลงัการผลติและอตัราการใช้ก าลงัการผลติ 

    (1) ก าลงัการผลติ (ตนั) 100 166 220 112 85

    (2) อตัราการใช้ก าลงัการผลติ (รอ้ยละ) 100 62 61 60 74

8. สนิค้าคงคลงั (ตนั) 100 61 35 41 27

9. การจ้างงาน - ฝ่ายผลติ

    (1) จ านวนแรงงาน (คน) หรอื 100 88 90 89 70

    (2) ชัว่โมงท างาน (ช.ม.) 100 88 93 46 38

10. ค่าจ้างแรงงาน - ฝ่ายผลติ

    (1) ค่าจ้างแรงงาน (บาท) 100 76 79 39 34

    (2) อตัราค่าจ้าง (บาท/ช.ม.) หรอื 100 86 85 85 90

    (3) อตัราค่าจ้างต่อหน่วยการผลติ (บาท/ตนั) 100 74 59 57 54

11. อตัราการเจรญิเตบิโต เช่น

    (1) อตัราการเปลีย่นแปลงปรมิาณขายในประเทศของผูย้ ืน่ค าขอ

    (2) อตัราการเปลีย่นแปลงของความต้องการใช้ในประเทศ

    (3) รายได้ทัง้หมดของกจิการ (บาท) 100 88 87 44 62

12. ผลตอบแทนจากการลงทุน (รอ้ยละ) ** 100 5667 21238 8646 11502

13.  กระแสเงนิสด (ลา้นบาท) **

    (1) กระแสเงนิสดจากการด าเนนิงาน 100 2306 2381 1128 2075

    (2) กระแสเงนิสดจากการลงทุน -100 -41 -28 -22 -3

    (3) กระแสเงนิสดจากการจดัหาเงนิ 100 -65 -68 -39 -31

14. ความสามารถในการระดมทุนหรอืการลงทุน ***

    (1) ปรมิาณขาย (ตนั) 100 90 99 49 63

    (2) ก าไร (ขาดทุน) (ลา้นบาท) 100 5145 20286 7620 13035

    (3) สนิทรพัย ์(ลา้นบาท) 100 91 96 88 113

    (4) หนี้สนิ (ลา้นบาท) 100 78 77 67 105

    (5) สว่นของผูถ้อืหุน้ (ลา้นบาท) 100 103 113 108 121

2563รายการ 2561 2562
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  8.3.2 อธิบายและแสดงให้เห็นว่าสินค้าที ่ถูกพิจารณามีผลกระทบและแนวโน้มที ่จะมี
ผลกระทบต่อผู้ยื่นคำขอในด้านต่าง ๆ ตามตารางข้อ 8.3.1 อย่างไร (อธิบายแยกเป็นรายข้อ) 

ยอดจำหน่ายภายในประเทศ และส่วนแบ่งตลาด 
ปรมิาณการขายในประเทศของผูย้ื่นค าขอมทีศิทางเพิม่ขึน้ระหว่างปี 2561 - 2562 โดยการขายที่

เพิม่ขึน้ดงักล่าวสว่นหนึ่งเป็นผลมาจากระดบัการน าเขา้สนิคา้จาก “ประเทศทีถู่กกล่าวหา” ทีป่รบัลดลงจากผล
ของการใชม้าตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาด ส าหรบัปี 2563 ปรมิาณการขายในประเทศไดป้รบัตวัเพิม่ขึน้ต่อเนื่อง 
อย่างไรกต็าม สถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ในปี 2563 เป็นอานิสงคจ์ากวกิฤตการระบาดของ COVID-19 ในประเทศจนี 
ซึง่เป็นผูส้ง่ออกรายหลกัของสนิคา้เหลก็แผ่นเคลอืบสทีีส่ง่เขา้มาในประเทศไทย โดยผลกระทบทีเ่กดิขึน้
ภายในประเทศจนีสง่ผลต่อโครงสรา้งระบบโลจสิตกิสก์ารขนสง่สนิคา้ภายในประเทศจนีเองและกระทบต่อการ
ขนสง่สนิคา้เพื่อการสง่ออกดว้ย ท าใหค้วามสามารถในการสง่ออกดงักล่าวลดลงชัว่คราว จงึท าใหเ้กดิโอกาสต่อ
ผูผ้ลติในประเทศรวมถงึผูย้ื่นค าขอทีส่ามารถเพิม่ปรมิาณการขายได ้ประกอบกบัการใชม้าตรการตอบโตก้ารทุ่ม
ตลาดทีด่ าเนินอยู่กบั “ประเทศทีถู่กกล่าวหา” จงึท าใหก้ารสง่ออกจากเวยีดนามยงักลบัเขา้มาในประเทศไทยไม่
มากนัก อย่างไรกต็าม เมื่อเขา้สูค่รึง่แรกของปี 2564 ระดบัการขายของผูย้ื่นค าขอไดก้ลบัมาปรบัลดลงเมื่อเทยีบ
กบัช่วงเดยีวกนัของปี 2563 

จากการค านวณสว่นแบ่งการตลาด พบว่า สว่นแบ่งการตลาดของผูผ้ลติในประเทศแมว้่ามแีนวโน้ม
ปรบัเพิม่ขึน้ในช่วงปี 2562 – 2563 แต่ยงัคงต ่ากว่าในช่วงของการไต่สวนมาตรการครัง้ล่าสุด  ทัง้นี้ เมื่อเขา้สู่
ครึง่แรก ปี 2564 พบว่า สว่นแบ่งการตลาดของผูผ้ลติในประเทศกลบัลดลงเทยีบกบัในช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 
โดยการลดลงดงักล่าวเกดิขึน้จากสว่นแบ่งการตลาดของ“ประเทศทีถู่กกล่าวหา” ทีก่ลบัมาเพิม่ขึน้เลก็น้อย จาก
ระดบัการน าเขา้ทีข่ยายตวัเพิม่ขึน้ และสว่นแบ่งการตลาดของประเทศอื่นๆ ทีก่ลบัมาเพิม่ขึน้อกีครัง้ เป็น
สญัญาณทีแ่สดงใหเ้หน็ว่าสนิคา้ทีถู่กพจิารณามโีอกาสกลบัเขา้มาในประเทศไทยไดเ้พิม่มากขึน้ ดงันัน้หากไม่มี
การต่ออายุการใชม้าตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาดเพื่อรบัมอืสนิคา้จาก “ประเทศทีถู่กกล่าวหา” การทุ่มตลาดและ
ความเสยีหายจะกลบัคนืมาอย่างแน่นอน 

กำไร (ขาดทุน) จากการขายในประเทศ 
 ระดบัก าไรจากการขายของผูย้ื่นค าขอในสนิคา้ชนิดเดยีวกนัมทีศิทางเพิม่ขึน้ระหว่างปี 2561 – 2562 โดย
เป็นผลจากปรมิาณการขายทีป่รบัเพิม่ขึน้ สว่นในปี 2563 ปัจจยัทีผ่ลกัดนัผลประกอบการใหเ้พิม่ขึน้เนื่องมาจาก
ในช่วงตน้ปีทีเ่ริม่เกดิสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในประเทศจนี ซึง่เป็นผูส้ง่ออกรายหลกัของสนิคา้
เหลก็แผ่นเคลอืบสทีีส่ง่เขา้มาในประเทศไทย โดยผลกระทบทีเ่กดิขึน้ภายในประเทศจนีสง่ผลต่อโครงสรา้ง
ระบบโลจสิตกิสก์ารขนสง่สนิคา้ภายในประเทศจนีเองและกระทบต่อการขนสง่สนิคา้เพื่อการสง่ออกดว้ย ท าให้
ความสามารถในการสง่ออกดงักล่าวลดลงชัว่คราว จงึท าใหเ้กดิโอกาสต่อผูผ้ลติในประเทศรวมถงึผูย้ื่นค าขอที่
สามารถขายไดใ้นปรมิาณทีเ่พิม่ขึน้ และส าหรบัในช่วงปลายปีเดยีวกนั ทศิทางราคาเหลก็ในตลาดโลกทีป่รบั
เพิม่ขึน้ ท าใหผู้ผ้ลติมสีว่นตา่งราคาขายกบัวตัถุดบิทีป่รบัเพิม่ขึน้ จงึสง่ผลต่อระดบัผลประกอบการทีเ่พิม่ขึน้ 
ทัง้นี้ สถานการณ์ในทัง้สองช่วงของปี 2563 ถอืเป็นเหตุการณ์ชัว่คราวทีเ่กดิขึน้เนื่องจากความผดิปกตขิอง
การคา้ทีเ่ป็นผลกระทบมาจากสถานการณ์โควดิ  ส าหรบัในช่วงครึง่แรก ปี 2564 ซึง่ราคาเหลก็ในตลาดโลกที่
เพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ เป็นผลพวงจากวกิฤตการระบาดของ COVID-19 ทีเ่กดิขึน้ในปี 2563  ซึง่ท าใหโ้รงเหลก็ใน
หลายประเทศตอ้งหยุดการผลติหรอืลดระดบัการผลติลง  ดงันัน้ เมื่อเขา้สูช่่วงปลายปี 2563 จนถงึไตรมาส 2 ปี 
2564 ทีเ่ศรษฐกจิของหลายภูมภิาคในโลกเริม่ฟ้ืนตวัจากการยกเลกิการลอ็คดาวน์ และการอดัฉีดเมด็เงนิเขา้สู่
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ระบบเศรษฐกจิของรฐับาลประเทศต่างๆ ไดท้ าใหค้วามต้องการใชเ้หลก็เร่งปรบัเพิม่ขึน้ ขณะทีก่ารผลติเหลก็
บางสว่นทีปิ่ดหรอืชะลอการผลติไปยงักลบัมาผลติไม่ครบ น าไปสูค่วามไม่สมดุลของระดบัการผลติและความ
ตอ้งการใชเ้หลก็ในตลาดโลก สง่ผลใหใ้นช่วงครึง่แรกของปี 2564 ราคาเหลก็ทยอยปรบัเพิม่ขึน้ จงึสง่ผลบวกต่อ
ภาวะการคา้เหลก็ทัว่โลก รวมถงึการคา้สนิคา้เหลก็ชนิดเดยีวกนัของผูย้ื่นค าขอ นับเป็นเหตุการณ์ทีไ่ม่ใช่
สถานการณ์ปกต ิทัง้วกิฤตการระบาดของ COVID-19 และผลของราคาเหลก็ในตลาดโลกทีเ่พิม่ขึน้จากความไม่
สมดุลของระดบัการผลติและความตอ้งการใชเ้หลก็ในตลาดโลก อนัเนื่องมาจากวกิฤตการระบาดของ COVID-
19  
 หากสภาวะเศรษฐกจิมหภาคของโลกและสถานการณ์อุตสาหกรรมเหลก็เป็นไปตามภาวะปกต ิ ไม่เกดิ
ภาวะความไม่สมดุลของอุปสงค์-อุปทานสนิคา้เหลก็ มโีอกาสอย่างมากทีภ่าวะราคาสนิคา้เหลก็ในช่วงปลายปี 
2563 จนถงึครึง่แรกของปี 2564 จะเคลื่อนไหวในทศิทางทีไ่ม่ไดป้รบัเพิม่ขึน้ต่อเนื่อง  ซึง่กจ็ะไม่สง่ผลใหผ้ล
ประกอบการของผูย้ื่นค าขอปรบัเพิม่ไดส้งูขึน้ ดงันัน้แลว้ ดว้ยระดบัการคา้ทีไ่ม่เป็นธรรมของ “ประเทศทีถู่ก
กล่าวหา”  ทีย่งัคงอยู่ จงึมโีอกาสอย่างยิง่ทีเ่มื่อไม่มกีารใชม้าตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาดแลว้  พฤตกิารณ์การทุ่ม
ตลาดจะกลบัมาสรา้งใหค้วามเสยีหายกลบัมารุนแรงต่อผูย้ื่นค าขอและผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมภายในได ้
และอาจกลบัไปสูภ่าวะทีค่วามเสยีหายเกดิขึน้รุนแรงยิง่กว่าเดมิ เนื่องจากขดีความสามารถในการทุ่มตลาดของ
ผูผ้ลติเหลก็เวยีดนามยงัคงอยู่ พรอ้มทัง้ขดีความสามารถในการผลติ การระบายสนิคา้ทีถู่กพจิารณาทีเ่พิม่ขึน้
อย่างมากและอย่างต่อเนื่อง เมื่อเทยีบกบัช่วงทีม่กีารไต่สวนการใชม้าตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาดในครัง้แรก 

ผลผลิต กำลังการผลิตและอัตราการใช้กำลังการผลิต 
 การผลติสนิคา้ชนิดเดยีวกนัของผูย้ื่นค าขอทยอยปรบัเพิม่ขึน้ระหว่างปี 2561 – 2563 ก่อนจะกลบัมา
ชะลอตวัอกีครัง้ในช่วงครึง่แรกของ 1 ปี 2564 เมื่อเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2563  ทัง้นี้ ระดบัการผลติที่
เพิม่ขึน้มากในปี 2563 ซึง่เป็นผลพวงจากวกิฤตการระบาดของ COVID-19 นับเป็นเหตุการณ์ทีไ่ม่ใช่
สถานการณ์ปกต ิ  ขณะทีก่ าลงัการผลติของผูย้ื่นค าขอมแีนวโน้มเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง จากการเริม่การผลติของ
สายการผลติใหม่ทีผู่ย้ ื่นค าขอลงทุนในเทคโนโลยกีารผลติทีท่นัสมยัมคีวามยดืหยุ่นในการผลติสงูดว้ยความ
มุ่งหวงัเพื่อพฒันาความสามารถในการแขง่ขนัของผูย้ื่นค าขอใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการใชส้นิคา้ของ
ตลาดในประเทศไทยอย่างมปีระสทิธภิาพ และสามารถแขง่ขนัภายใตส้ภาพการคา้ทีม่คีวามรุนแรงของการ
แขง่ขนัทางการคา้จากผูผ้ลติต่างประเทศ ดงันัน้ผูย้ื่นค าขอมคีวามสามารถและก าลงัการผลติทีส่ามารถ
ตอบสนองต่อความตอ้งการใชส้นิคา้ของผูบ้รโิภคภายในประเทศไดอ้ย่างเพยีงพอและต่อเนื่อง 

ทัง้นี้ มาตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาดทีใ่นปัจจบุนัมสีว่นช่วยใหส้นิคา้ทีม่ีระดบัการคา้ทีไ่ม่เป็นธรรมของ 
“ประเทศทีถู่กกล่าวหา” ชะลอการเขา้มาแย่งสว่นแบ่งตลาดของอุตสาหกรรมภายใน ซึง่มอีทิธพิลอย่างส าคญัต่อ
ความอยู่รอดของอุตสาหกรรมภายใน ขณะทีก่ารรกัษาอุตสาหกรรมภายในไวช้่วยใหม้ีอุตสาหกรรมภายในเพื่อ
รองรบัความตอ้งการใชส้นิคา้ในภาวะการณ์ทีเ่กดิสถานการณ์ไม่ปกตอิย่างเช่นผลกระทบจากวกิฤตการระบาด
ของ COVID-19 ทีเ่กดิขึน้ในช่วงครึง่แรกของปี 2564 เมื่อสนิคา้จากต่างประเทศมอีย่างจ ากดัและสถานการณ์ทีผู่้
น าเขา้สนิคา้ไดร้บัผลกระทบจากการถูกยกเลกิค าสัง่ซื้อหรอืปฏเิสธการรบัค าสัง่ซื้อจากผูผ้ลติต่างประเทศ  
ขณะทีอุ่ตสาหกรรมภายในยงัคงด าเนินการผลติและจดัสง่สนิคา้ใหก้บัผูใ้ชแ้ละผูบ้รโิภคสนิคา้ไดอ้ย่างต่อเนื่อง 
ดงันัน้ การต่ออายุการใชม้าตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาดเพื่อสรา้งสภาพการคา้ทีเ่ป็นธรรม มคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ 
และมสีว่นอย่างส าคญัต่อการดแูลผลประโยชน์ต่อผูบ้รโิภคภายในประเทศในระยะยาว 

ผลิตภาพ 
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 ผลติภาพการผลติของอุตสาหกรรมในประเทศอยู่ในระดบัสงูโดยตลอด โดยผูย้ื่นค าขอมคีวามมุ่งมัน่ใน
การพฒันาการผลติและคุณภาพสนิคา้ตลอดเวลา แต่ตอ้งประสบปัญหาจากการทุ่มตลาดโดยสนิคา้จาก 
“ประเทศทีถู่กกล่าวหา” ดงันัน้ การใหก้ารดแูลเพื่อคุม้ครองอุตสาหกรรมภายในจากสภาพการคา้ทีไ่ม่เป็นธรรม
จากผูผ้ลติต่างประเทศทีทุ่่มตลาดมายงัประเทศไทยจงึมคีวามส าคญัอย่างยิง่ เพื่อใหผู้ผ้ลติอุตสาหกรรม
ภายในประเทศมกีารประกอบกจิการภายใตส้ภาพการแขง่ขนัทีเ่ป็นธรรม สามารถสรา้งมลูค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิ
ใหเ้พิม่ขึน้ และเกดิผลทวคีณูต่อระบบเศรษฐกจิใหห้มุนเวยีนภายในประเทศไดม้ากทีสุ่ด 
 ในทางตรงกนัขา้ม หากไม่มกีารดแูลและใชม้าตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาดอย่างต่อเนื่อง  ท่ามกลางกระแส
การคา้สนิคา้เหลก็ของผูผ้ลติเวยีดนามทีย่งัคงมพีฤตกิารณ์การทุ่มตลาดอยู่ การทุ่มตลาดจาก “ประเทศทีถู่ก
กล่าวหา” จะฟ้ืนกลบัมาอย่างไม่สามารถหลกีเลีย่งได ้ และแมว้่า อุตสาหกรรมภายในจะพยายามปรบัตวัอย่าง
ต่อเนื่อง  แต่กจ็ะตอ้งเผชญิกบัพฤตกิารณ์การคา้ทีไ่ม่เป็นธรรม และกลบัมาเกดิความเสยีหายอย่างส าคญัอย่าง
ไม่สามารถหลกีเลีย่งได ้

การจ้างงาน และ ค่าจ้างแรงงาน 
การจา้งงาน และ ค่าจา้งแรงงานของผูย้ื่นค าขอมทีศิทางปรบัลดลงตัง้แต่ปี 2562 สะทอ้นใหเ้หน็ว่า ผู้

ยื่นค าขอไดป้รบัโครงสรา้งการผลติ การจา้งงาน ขณะที ่ผูย้ื่นค าขอสามารถรกัษาระดบัอตัราค่าจา้งใหท้รงตวัได้
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลของความพยายามอย่างมากของผู้ยื่นค าขอในการเพิม่ผลติภาพ ประสทิธภิาพ และ
ความสามารถในการแข่งขนัใหต้่อสูไ้ดท่้ามกลางกระแสการคา้ทีไ่ม่เป็นธรรม ซึ่ง “ประเทศทีถู่กกล่าวหา” ยงัคง
ปรากฎความรุนแรงของกระแสการค้าที่ไม่เป็นธรรมในระดบัสูง จึงจ าเป็นที่ต้องมีการพจิารณาขยายการใช้
มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป หากไม่มกีารขยายเวลาในการใชม้าตรการ ผลกระทบของความรุนแรงที่
เกดิขึ้นแก่อุตสาหกรรมภายในมโีอกาสสูงมากที่จะเกดิกลบัมาสรา้งความเสยีหายอย่างส าคญัอกีครัง้อย่างไม่
สามารถหลกีเลีย่งได ้ซึ่งในทีสุ่ดจะกระทบต่อการจา้งงาน และอาจน าไปสู่การเลกิจา้งแรงงานหากสถานการณ์
และความเสยีหายกลบัมารุนแรงเพิม่ขึน้ 

สินค้าคงคลัง 
ผูย้ื่นค าขอพยายามอย่างยิง่ในการเพิม่ประสทิธภิาพการด าเนินงาน เพื่อลดผลกระทบของระดบัสนิคา้

คงคลงั เพิม่ความยดืหยุ่นในการแขง่ขนัไดด้ยีิง่ขึน้ 

ผลตอบแทนจากการลงทุน 
ผลตอบแทนจากการลงทุนของผูย้ื่นค าขอเคยประสบปัญหาผลกระทบจากการถูกทุ่มตลาดอย่างรุนแรง 

จนส่งผลต่อผลประกอบการทีป่รบัตวัลดต ่าลง  และแมว้่าสถานการณ์ผลตอบแทนการลงทุนจะค่อยๆ ปรบัตวัดี
ขึน้  แต่ดว้ยสถานการณ์การคา้ในอุตสาหกรรมเหลก็ทีม่คีวามผนัผวนจากอทิธพิลของผูผ้ลติเหลก็รายใหญ่ของ
โลก ซึ่งส่วนมากแลว้อยู่ในภูมภิาคเอเชยีทีม่ศีกัยภาพในการส่งสนิคา้ทุ่มตลาดเขา้มาในประเทศไทย  จงึท าให้
ผลตอบแทนการลงทุนทีเ่สมอืนว่ามทีศิทางปรบัตวัดขีึน้  แต่แทจ้รงิแลว้ระดบัผลตอบแทนการลงทุนดงักล่าวอยู่
ในระดบัทีต่ ่ากว่าในช่วงเวลาการไต่สวนการทุ่มตลาดของการไต่สวนครัง้ล่าสุด 

ผู้ยื่นค าขอในฐานะอุตสาหกรรมภายในมคีวามมุ่งมัน่ในการยกระดบัและพฒันาความสามารถในการ
ผลติ การพฒันาสนิค้า การสร้างสรรค์และส่งเสรมิตลาด  เพื่อน าเสนอสนิค้าคุณภาพดสีู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง  
รวมไปถึงการลงทุนอย่างต่อเนื่อง   แต่ด้วยปัจจยัการแข่งขนัภายใต้กระแสการค้าที่ไม่เป็นธรรมที่มีอย่าง
ต่อเนื่อง จงึส่งผลใหผ้ลตอบแทนการลงทุนยงัคงอยู่ในระดบัต ่า แมว้่าจะมกีารใชม้าตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
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กบั “ประเทศทีถู่กกล่าวหา” อยู่กต็าม  ซึง่หากไม่มกีารขยายเวลาการใชม้าตรการตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไปกบั 
“ประเทศที่ถูกกล่าวหา” จะเท่ากับประเทศไทยเปิดประตูให้เกิดการกลับมาทุ่มตลาดโดยผู้ผลิตเหล็กจาก
เวยีดนามอกีครัง้  ซึง่จะท าใหค้วามเสยีหายอย่างส าคญัเกดิขึน้ต่อเนื่อง และรุนแรงอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้ 

ความสามารถในการระดมทุนหรือการลงทุน 
ระหวา่งปี 2561 ถงึ 2563 สนิทรพัยข์องกจิการมแีนวโน้มปรบัลดลง โดยลดลงจากระดบั *** ลา้นบาท ในปี 

2561 ลงมาที ่*** ลา้นบาท ในปี 2562 และปรบัเพิม่ขึน้เลก็น้อยมาที ่*** ลา้นบาทในปี 2563  ขณะที ่ระดบัหนี้สนิมี
แนวโน้มลดลงจาก *** ลา้นบาท ในปี 2561 ลงมาที ่ *** และ *** ลา้นบาทในปี 2562 – 2563 ตามล าดบั  โดยทีส่ว่นของผู้
ถอืหุน้มทีศิทางปรบัเพิม่ขึน้จาก *** ลา้นบาท ในปี 2561ไปที ่*** ลา้นบาทในปี 2562  และปรบัตวัดขีึน้มาที ่ *** ลา้น
บาทในปี 2563  ขณะทีใ่นครึง่แรกของปี 2564 พบว่า สนิทรพัยแ์ละสว่นของผูถ้อืหุน้อยู่ที ่***  และ *** ลา้นบาท 
ตามล าดบั ปรบัเพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัช่วงครึง่แรกของปี 2563 แต่ดา้นหนี้สนิไดป้รบัเพิม่ขึน้เช่นกนัโดยเพิม่จาก *** ลา้น
บาทในครึง่แรกของปี 2563 ขึน้มาเป็น *** ลา้นบาท ในครึง่แรกปี 2564 

ความมากน้อยของส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด 
ตามขอ้มูลหลกัฐานที่พจิารณาในหวัขอ้ 4 - 6 พบว่า สนิคา้ทีถู่กพจิารณาจาก “ประเทศทีถู่กกล่าวหา” 

มสี่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดสงูถงึ 56.31%  ตลอดจนพบถงึอทิธพิลของส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดต่อการกดราคา 
ตดัราคา และยบัยัง้การขึน้ราคาของสนิคา้จาก “ประเทศทีถู่กกล่าวหา” 

ปัจจัยและดัชนีทางเศรษฐกิจอื่น ๆ นอกจากที่ระบุมาข้างต้น  
นอกเหนือไปจากผลกระทบของปัจจัยต่างๆ ข้างต้น ปัญหาจากผลกระทบของสถานการณ์

อุตสาหกรรมเหลก็ใน “ประเทศทีถู่กกล่าวหา” คอื สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนามทีอ่ยู่ในสภาวะก าลงัการผลติ
ลน้ตลาด และมรีะดบัความตอ้งการใชส้นิคา้ภายในประเทศทีล่ดลง จะเป็นความเสีย่งอย่างยิง่ทีจ่ะเกดิผลกระทบ
กบัอุตสาหกรรมภายในของไทย ประกอบกบัในสถานการณ์การค้าเหล็กในโลกที่ความต้องการใช้ในหลาย
ประเทศชะลอตวัลง ขณะเดยีวกนั ประเทศเศรษฐกจิขนาดใหญ่ในโลก เช่น สหรฐัอเมรกิา สหภาพยุโรป มกีาร
ใช้มาตรการกบัสนิค้าเหล็ก  โดยสหรฐัฯ ใช้มาตรการภายใต้มาตรา 232 โดยใช้เหตุผลด้านความมัน่คงของ
ประเทศภายใต้กฎหมาย Trade Expansion Act 1962 โดยเก็บภาษีน าเขา้เพิม่ในอตัราร้อยละ 25  หรอืกรณี
สหภาพยุโรปใช้มาตรการ Global Safeguard เพื่อปกป้องอุตสาหกรรมเหลก็ของสหภาพยุโรปจากผลกระทบ
ของการเบีย่งเบนทางการคา้จากการใชม้าตรการภายใต้มาตรา 232 ของสหรฐัฯ ซึง่รปูแบบทางการคา้ดงักล่าว
อาจส่งผลใหเ้กดิการเบีย่งเบนทางการคา้ของสนิคา้เหล็กจากประเทศต่างๆ รวมถงึสนิคา้เหลก็ “ประเทศที่ถูก
กล่าวหา” มายงัประเทศไทยได้  โดยเฉพาะอย่างยิง่หากสถานการณ์ผลกระทบจากจากวกิฤตการระบาดของ 
COVID-19 เริม่คลี่คลาย ระดบัการส่งสนิค้าจาก “ประเทศที่ถูกกล่าวหา” มโีอกาสอย่างยิง่ที่จะกลบัมาเพิม่ขึน้
อย่างรวดเรว็อกีครัง้และสร้างให้ความเสยีหายฟ้ืนคนืมา หากไม่มกีารต่ออายุการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่ม
ตลาดสนิคา้เหลก็แผ่นเคลอืบสทีีจ่ะครบก าหนดในเดอืนมนีาคม ปี 2565 

  8.4  ระบุข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยอื่น ๆ นอกจากการนำเข้าสินค้าที่ถูกพิจารณาที่ก่อให้เกิด 
ความเสียหายแก่ผู้ยื่นคำขอในช่วงระยะเวลาเดียวกันเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย โดยให้รวมถึงปริมาณและ
ราคาของส ินค้านำเข ้าที ่ม ิได ้ขายในราคาที ่ม ีการทุ ่มตลาด ความต้องการใช ้ภายในประเทศลดลง  
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริโภค การผูกขาดตัดตอนทางการค้า การแข่งขันระหว่างผู้ผลิตในต่างประเทศ 
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และผู้ผลิตภายในประเทศ การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี ประสิทธิภาพในการส่งออกและความสามารถ  
ในการผลิต 

การน าเขา้สนิคา้ทีถู่กพจิารณาจาก “ประเทศทีถู่กกล่าวหา” ซึง่เคยถูกพจิารณาในการไต่สวนมาตรการ
ตอบโต้การทุ่มตลาดครัง้ล่าสุดที่พบถึงการทุ่มตลาดและก่อให้เกิดความเสยีหายอย่างส าคญัที่อาจเกิดแก่
อุตสาหกรรมภายใน ขณะทีใ่นช่วงเวลาตัง้แต่เดอืนมนีาคม ปี 2560 จนถงึขอ้มูลล่าสุด คอื ไตรมาส 2 ปี 2564 
พบว่า สถานการณ์ของผู้ยื่นค าขอมกีารปรบัตวัดขีึน้  อย่างไรกต็าม ปัจจยัทีพ่จิารณาขา้งต้นยงัคงต ่ากว่าช่วง
การไต่สวนมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดครัง้ล่าสุดของการพิจารณามาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดจาก 
“ประเทศที่ถูกกล่าวหา”  ขณะเดียวกัน ยงัคงพบพฤติการณ์ทุ่มตลาดจากสินค้าน าเข้าจาก “ประเทศที่ถูก
กล่าวหา” อย่างต่อเนื่อง  ดงันัน้แลว้ การปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศจากรูปแบบการคา้ทีไ่ม่เป็นธรรม
ของ “ประเทศที่ถูกกล่าวหา” ยังคงเป็นปัจจัยหลักที่จะท าให้ความเสียหายไม่กลับมารุนแรงเหมือนที่
อุตสาหกรรมภายในเคยประสบ 

ปัจจัยอื่นๆ มิได้ก่อให้เกิดความเสียหายแต่อย่างใด  อีกทัง้ สินค้าเหล็กแผ่นเคลือบสีเป็นสินค้า
อุตสาหกรรมทีน่ าไปใชใ้นการแปรรูปต่อเนื่อง ไม่มกีารเปลีย่นแปลงรูปแบบการบรโิภคมากนัก  ขณะเดยีวกนั 
การพฒันากม็ลีกัษณะค่อยเป็นค่อยไปเนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมหนักทีใ่ชเ้ทคโนโลยใีนการผลติ ดงันัน้ ผลจาก
การค้าที่ไม่เป็นธรรมของสนิค้าน าเข้าจาก “ประเทศที่ถูกกล่าวหา” จึงปัจจยัหลกัที่กระทบต่ออุตสาหกรรม
ภายใน และเป็นลกัษณะที่สามารถคาดการณ์ได้ว่าหากไม่มกีารต่ออายุการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด  
การน าเขา้จาก “ประเทศทีถู่กกล่าวหา” จะทะลกักลบัมาอย่างแน่นอน 

  8.5  สรุปให้เห็นว่าสินค้าท่ีถูกพิจารณาก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ยื่นคำขออย่างไร 
สรุปเหลก็แผ่นเคลอืบสจีาก “ประเทศทีถู่กกล่าวหา” คอื สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม ทีเ่ขา้มาทุ่ม

ตลาดในประเทศนัน้ ทางผู้ยื่นค าขอยงัคงได้รบัผลกระทบ แม้ว่าสถานการณ์จะมีทิศทางที่ดขีึ้นเปรียบเทยีบ
ระหว่างปี 2561 ถงึครึง่แรกของ ปี 2564 แต่ยงัคงต ่ากว่าสถานการณ์ในช่วงการไต่สวนมาตรการตอบโตก้ารทุ่ม
ตลาดครัง้ล่าสุด จงึมคีวามจ าเป็นในการขยายระยะเวลาการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด มฉิะนัน้ความ
เสียหายต่างๆ จะยงัคงอยู่ต่อไป และผลของสถานการณ์การทุ่มตลาดจะกลบัมารุนแรงอีกครัง้ โดยความ
เสยีหายยงัคงปรากฎ ในหลายมติ ิ อาท ิ 

• การทุ่มตลาดยงัคงอยู่ 
• สรา้งผลกระทบดา้นราคาต่ออุตสาหกรรมภายใน 
• ผลกระทบทีม่ตี่อการด าเนินการกจิการของอุตสาหกรรมภายใน 

 
1. การทุ่มตลาดยงัคงมอียู่  เนื่องจาก “ประเทศทีถู่กกล่าวหา” นัน้ มกีารทุ่มตลาดเขา้มาในประเทศไทย โดยมี

อตัราการทุ่มตลาดที ่56.31% 
2. ปริมาณการน าเข้าอยู่ในระดับต ่ากว่าการไต่สวนมาตรการครัง้ล่าสุด เนื่องจากอยู่ในช่วงของการใช้

มาตรการตัง้แต่เดือนมีนาคม ปี 2560 ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ทิศทางการน าเข้าจาก “ประเทศทีถู่ก
กล่าวหา” ทรงตวัระหว่างปี 2561 – 2563 และเพิม่ขึน้เมื่อเปรยีบเทยีบช่วงครึง่แรกของปี 2564 เทยีบกบั
ครึง่แรกของปี 2563 

3. หากไม่มกีารต่ออายุการใชม้าตรการตอบโต้การทุ่มตลาดแลว้  การน าเขา้จาก “ประเทศทีถู่กกล่าวหา” จะ
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สรา้งผลกระทบดา้นราคาต่ออุตสาหกรรมภายในประเทศอย่างมาก มคีวามชดัเจนถงึพฤตกิรรมชดัเจนทัง้ 
3 ลกัษณะ คอื 

   3.1 การตดัราคา 
   3.2 การกดราคา  

3.3 การหยุดยัง้การทีร่าคาขยบัตวัสงูขึน้ได ้
 แมแ้ต่เมื่อมกีารบงัคบัใชม้าตรการตอบโต้การทุ่มตลาดกต็าม ระดบัของราคาสนิคา้จาก “ประเทศทีถู่ก
กล่าวหา”  ยงัคงอยู่ในระดบัทีต่ ่ามากและเกดิการตดัราคา  การกดราคา  และการยบัยัง้การขึน้ราคา โดยราคา
สนิคา้ทีส่ง่ออกมาประเทศไทยอยู่ในระดบัต ่ามาก 
4. ผลกระทบทีม่ตี่อการด าเนินการของอุตสาหกรรมภายใน 

4.1 ปรมิาณขายภายในประเทศ เพิม่ขึน้ มาใกลเ้คยีงช่วงเวลาพจิารณาความเสยีหายของการ
ไต่สวนครัง้ล่าสุด 

4.2 ยอดขายภายในประเทศ เพิม่ขึน้ แต่ยงัต ่ากว่าช่วงเวลาพจิารณาความเสยีหายของการไต่
สวนครัง้ล่าสดุ 

4.3 สว่นแบ่งตลาด เพิม่ขึน้ แต่ยงัต ่ากว่าช่วงเวลาพจิารณาความเสยีหายของการไต่สวนครัง้
ล่าสุด 

4.4 สว่นต่างของราคาขายภายในประเทศกบัตน้ทุนการผลติ ยงัไม่สามารถด าเนินกจิการให้
สว่นต่างของราคาขายภายในประเทศกบัตน้ทุนการผลติกลบัไปอยู่ไดใ้นระดบัเดมิ ในชว่ง
เวลาพจิารณาความเสยีหายของการไต่สวนครัง้ล่าสุด 

4.5 ก าไรสุทธจิากการขายในประเทศของกจิการ เพิม่ขึน้ แต่ยงัต ่ากว่าช่วงเวลาพจิารณา
ความเสยีหายของการไต่สวนครัง้ล่าสุด 

4.6 ผลผลติ (Production) เพิม่ขึน้ มาใกลเ้คยีงช่วงเวลาพจิารณาความเสยีหายของการไต่
สวนครัง้ล่าสดุ 

4.7 การใชก้ าลงัการผลติ (Capacity Utilization) ลดลงระหว่างปี 2561 – 2563 และต ่ากว่า
ช่วงเวลาพจิารณาความเสยีหายของการไต่สวนครัง้ล่าสุด 

4.8 ผลติภาพ (Productivity) ทรงตวั 
4.9 ปัจจยัทีม่ผีลต่อราคาภายในประเทศ มผีลอย่างมากเนื่องลูกคา้น าราคามาต่อรองและผูย้ื่น

ค าขอจ าเป็นลดราคา จะเหน็ไดว้่าในบางช่วงแมว้า่ตน้ทุนปรบัเพิม่ขึน้ แต่ราคาขายใน
ประเทศกลบัตอ้งปรบัลดลง 

4.10 สว่นเหลื่อมการทุ่มตลาด สงูมาก ระดบั *** บาทต่อตนั 
4.11 สนิคา้คงคลงั (Inventory) ลดลง จากแนวทางการเพิม่ความยดืหยุ่นในการแขง่ขนั 
4.12 การจา้งแรงงาน (Employment) ลดลง จากผลกระทบทีต่อ้งเลกิการจา้งงานในชว่งปี 

2561-2562 เพื่อใหก้จิการยงัคงสามารถด าเนินไปได ้
4.13 ค่าจา้งแรงงาน (Wages) ลดลง จากผลกระทบทีต่อ้งเลกิการจา้งงานในช่วงปี 2561-

2562 เพื่อใหก้จิการยงัคงสามารถด าเนินไปได ้
4.14 อตัราการเจรญิเตบิโต ชะลอตวั โดยรายไดท้ัง้หมดของกจิการยงัคงต ่ากว่าช่วงเวลา

พจิารณาความเสยีหายของการไต่สวนครัง้ล่าสดุ 
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4.15 ผลตอบแทนต่อการลงทุน (ROA) เพิม่ขึน้ แต่ยงัคงประสบปัญหาผลตอบแทนตดิลบใน
บางช่วง และยงัต ่ากว่าช่วงเวลาพจิารณาความเสยีหายของการไต่สวนครัง้ล่าสุด 

4.16 ความสามารถในระดมทุนหรอืการลงทุน ยงัคงอยู่ในระดบัต ่า เนื่องจากผลตอบแทนตอ่
การลงทุน (ROA) ยงัคงต ่ากว่าช่วงเวลาพจิารณาความเสยีหายของการไต่สวนครัง้ล่าสุด 
เป็นความเสีย่งต่อโครงการทีล่งทุนอยู่ในปัจจุบนั 

4.17 กระแสเงนิสด (Cash Flow) ผนัผวนอย่างมากระหว่างปี 2561 – 2562 และปรบัตวัดขีึน้ในปี 
2563 แต่ยงัคงต ่ากว่าช่วงเวลาพจิารณาความเสยีหายของการไต่สวนครัง้ล่าสดุ ขณะที ่
กระแสเงนิสดจากการลงทุน แสดงความพยายามของผูย้ื่นค าขอในการลงทุนอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อปรบัปรุงคุณภาพการผลติ และเพิม่ประสทิธภิาพในการท างาน 

 

 8.6  ระบุรายชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์ และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
ของผู้ซื้อที่ผู้ยื ่นคำขอจะขายสินค้าให้ หรือผู้ยื่นคำขอจะขายสินค้า ให้แต่ไม่สามารถขายในราคาดังกล่าวได้ 
เนื่องจากมีการแย่งตลาดโดยให้   

 8.6.1 แสดงหลักฐานเอกสาร (เช่น สำเนาใบเรียกเก็บเงิน รายงานของพนักงานขาย 
หรือจดหมายจากลูกค้า เป็นต้น) ยืนยันว่าได้สูญเสียยอดขายให้กับสินค้าที่ถูกพิจารณาตั้งแต่เมื่อไร ดังตาราง
ต่อไปนี้ 
*** 

8.6.2 แสดงหลักฐานเอกสาร (เช่น สำเนาใบเรียกเก็บเงิน รายงานของพนักงานขาย 
จดหมายจากลูกค้า เป็นต้น) ยืนยันว่าได้ดำเนินการลดราคา ยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนแผนการขึ้นราคาสินค้า  
เพ่ือรักษาตลาดให้สามารถแข่งขันกับสินค้าที่ถูกพิจารณาตั้งแต่เมื่อไร ดังตารางต่อไปนี้ 
*** 
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 8.7  ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอประสงค์ให้พิจารณาไต่สวนความเสียหายอย่างสำคัญที่อาจเกิดแก่
อุตสาหกรรมภายในให้ระบุข้อมูลปัจจุบัน ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี และข้อมูลแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น พร้อมทั้ง
หลักฐานสนับสนุนเพิ่มเติม ดังนี้ 

  8.7.1  ข้อมูลปริมาณการนำเข้า สินค้าท่ีถูกพิจารณา เพ่ิมสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด  

  อธิบายและแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่อาจมีการนำเข้าสนิค้าที่ถูกพิจารณาเพ่ิมขึ้นอย่างมาก 

แนวโน้มการน าเขา้จากประเทศเวยีดนามทีป่รบัลดลงเกดิขึน้จากการใชม้าตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาดของ
ประเทศไทย เพื่อใหเ้กดิการปรบัราคาสนิคา้น าเขา้จากประเทศเวยีดนามใหเ้ป็นธรรมทางการคา้  ซึง่ท าใหก้าร
น าเขา้จากประเทศเวยีดนามลดลง โดยผูน้ าเขา้หนัไปน าเขา้จากประเทศจนีแทน ดงันัน้แลว้ หากประเทศไทยไม่มี
การต่ออายุการใชม้าตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาดออกไป มคีวามเป็นไปไดอ้ย่างมากทีก่ารน าเขา้สนิคา้ทีถู่กพจิารณา
จากประเทศเวยีดนามฟ้ืนกลบัมาเพิม่ขึน้อย่างมากอกีครัง้ 

 8.7.2  อธิบายและแสดงให้เห็นขีดความสามารถของผู้ส่งออกได้เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชั ด
และระบายสินค้าได้อย่างอิสระอันแสดงให้เห็นความเป็นไปได้ว่าอาจมีการนำเข้าสินค้าดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างมาก 
ทั้งนี ้ให้คำนึงถึงการมีอยู่ของตลาดส่งออกอ่ืนที่อาจรองรับสินค้าส่งออกท่ีเพ่ิมข้ึน 

จากขอ้มลูตามหวัขอ้ 8.1 ถงึ 8.5 ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึผลกระทบจากสนิคา้ทีถู่กพจิารณาจาก “ประเทศที่

ถูกกล่าวหา” ที่ส่งผลกระทบต่อความเสยีหายอย่างส าคญัของผู้ยื่นค าขอ ทัง้นี้ ผลกระทบต่อความเสยีหายที่

เกดิขึ้นในช่วงที่มกีารใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดปรากฎบางส่วนเนื่องจากตัง้แต่เดอืนมนีาคม ปี 2560 

ประเทศไทยไดม้กีารใชม้าตรการตอบโต้การทุ่มตลาดในสนิคา้ทีถู่กพจิารณากบั “ประเทศทีถู่กกล่าวหา” จนถงึ

ปัจจุบนั ซึ่งมสี่วนส าคญัในการบรรเทาความเสยีหายอย่างส าคญัที่อุตสาหกรรมภายในต้องเผชิญจากสภาพ

การค้าที่ไม่เป็นธรรมของผู้ผลติเวยีดนาม ซึ่งหากไม่มกีารบงัคบัใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดแลว้  ความ

เสยีหายต่ออุตสาหกรรมภายในจะตอ้งเกดิขึน้อย่างรุนแรง 

ทัง้นี้ พฤติการณ์ของผู้ผลิตสนิค้าที่ถูกพจิารณาจาก “ประเทศที่ถูกกล่าวหา” ยงัคงปรากฎอยู่ และมี

ความเป็นไปได้อย่างมากทีพ่ฤตกิารณ์ขา้งต้นจะกลบัมาท าใหม้คีวามเสยีหายต่อไปหรอืท าใหค้วามเสยีหายต่อ

อุตสาหกรรมภายในฟ้ืนคืนมาอีก จากรายละเอียด หลักฐาน และข้อมูลสนับสนุน ที่แสดง ให้เห็นขีด

ความสามารถของผูส้ง่ออกไดเ้พิม่ขึน้อย่างเหน็ไดช้ดัและระบายสนิคา้ไดอ้ย่างอสิระ ดงันี้ 

▪ ปรมิาณการส่งออกผลติภณัฑเ์หลก็ของอุตสาหกรรมเหลก็เวยีดนามขยายตวัในอตัราที่สูงกว่า 
อัตราการขยายตัวของความต้องการใช้ในประเทศอย่างมาก อันเป็นผลจากเป้าหมายของ
อุตสาหกรรมเหล็กเวยีดนามในการเพิม่ระดบัการผลติเพื่อการส่งออก นอกจากนี้ ผู้ผลติเหล็ก
รายต่างๆ มเีป้าหมายการสง่ออกไปยงัภูมภิาคต่างๆ ของโลก โดยมกีารก าหนดเป้าหมายหลกัที่
รวมถึงประเทศในภูมิภาคอาเซียน และประเทศไทย แสดงให้เห็นถึงขดีความสามารถของผู้
สง่ออกทีเ่พิม่ขึน้อย่างเหน็ไดช้ดัและระบายสนิคา้ไดอ้ย่างอสิระ 

▪ ระดบัก าลงัการผลติเหลก็ส่วนเกนิกว่าระดบัการผลติอย่างมากของอุตสาหกรรมเหลก็เวยีดนาม 
เป็นความเสีย่งอย่างมากต่ออุตสาหกรรมภายในของประเทศไทย  หากประเทศไทยไม่มกีารต่อ
อายุใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดกบั “ประเทศที่ถูกกล่าวหา” แล้ว มีโอกาสสูงมากที่การ
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ทะลกักลบัมาของสนิคา้ที่ถูกพจิารณาจากเวยีดนามจะเขา้มาทุ่มตลาดและท าให้ความเสยีหาย
กลบัมาเกดิขึน้กบัอุตสาหกรรมภายในของประเทศไทยต่อไป 

▪ ความต้องการใชเ้หลก็แผ่นเคลอืบสขีองประเทศเวยีดนามลดลง สวนทางกบัปรมิาณการสง่ออก
ทีเ่พิม่ขึน้ 

▪ สดัส่วนการส่งออก ต่อ การผลิตเหล็กแผ่นเคลอืบสทีี่เห็นได้อย่างชดัเจนถึงแนวโน้มที่ผู้ผลติ
เหลก็จาก “ประเทศทีถู่กกล่าวหา” มกีารขยายการสง่ออกอย่างต่อเนื่อง 

▪ ดงันัน้ ดว้ยความเสีย่งของระดบัก าลงัการผลติสว่นเกนิในอุตสาหกรรมเหลก็ประเทศเวยีดนามที่
มสีงูมาก ขณะเดยีวกนั ผูผ้ลติเหลก็ของเวยีดนามต่างก าหนดเป้าหมายการผลติเพื่อส่งออก โดย
มปีรมิาณการสง่ออกทีสู่งถงึ *** ของปรมิาณการผลติทัง้หมด  หากประเทศไทยไม่มกีารต่ออายุ
ใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดกบั “ประเทศที่ถูกกล่าวหา” แล้ว มโีอกาสสูงมากที่การทะลกั
กลบัมาของสนิคา้ทีถู่กพจิารณาจากเวยีดนามจะเขา้มาทุ่มตลาดและท าใหค้วามเสยีหายกลบัมา
เกดิขึน้กบัอุตสาหกรรมภายในของประเทศไทยอย่างไม่สามารถหลกีเลีย่งได้ 

 

นอกจากปัจจยัข้างต้น ยงัพบว่า ขณะที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กแผ่นเคลอืบสขีองประเทศ

เวียดนามอยู่ในสภาวะก าลงัการผลติล้นตลาด โดยมีก าลงัการผลติส่วนเกินในประเทศจ านวนมากแต่ความ

ต้องการใช้ภายในประเทศมอีย่างจ ากดัและมแีนวโน้มปรบัลดลง  จนท าให้ต้องเร่งการส่งออกอย่างต่อเนื่อง

ท่ามกลางพฤติกรรมการค้าที่ไม่เป็นธรรม  กลบัพบว่า  รฐับาลประเทศเวียดนามให้การสนับสนุนปกป้อง

อุตสาหกรรมการผลติเหลก็แผ่นเคลอืบสขีองเวยีดนามที่เผชญิกบัการถูกทุ่มตลาดจากสนิค้าประเทศจนี และ

เกาหลใีต ้โดยก าหนดใหใ้ชม้าตรการปกป้องการน าเขา้สนิคา้ทีเ่พิม่ขึน้ตัง้แต่เดอืน มถิุนายน ปี 2560 ถงึปี 2563 

ควบคู่ไปกบัการใชม้าตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาดทีเ่ริม่บงัคบัใชต้ัง้แต่เดอืน ตุลาคม ปี 2562  โดยก าหนดใหก้าร

น าเขา้ภายใต้โควตาของมาตรการปกป้องการน าเขา้สนิค้าที่เพิม่ขึ้นต้องเสยีอากรตอบโต้การทุ่มตลาด อตัรา 

2.53% - 34.27% ส าหรบัการน าเขา้จากประเทศจนี และอตัรา 4.71% - 19.25% ส าหรบัการน าเขา้จากประเทศ

เกาหลใีต้  และหากเป็นการน าเขา้นอกโควตาของมาตรการปกป้องการน าเขา้สนิคา้ทีเ่พิม่ขึน้จะต้องเสยีอากร

อตัรา 19%  นอกจากนี้ เมื่อเดอืน เมษายน ปี 2564 ได้มกีารประกาศต่ออายุการใชม้าตรการตอบโต้การทุ่ม

ตลาด โดยมอีตัรา ที ่2.56% - 34.27% ส าหรบัประเทศจนี และ 4.95% - 19.25% ส าหรบัประเทศเกาหลใีต้ 

อกีนัยะหนึ่งของการใชม้าตรการปกป้องการน าเขา้สนิคา้ทีเ่พิม่ขึน้ และ มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด

ของรฐับาลเวยีดนามกบัสนิคา้น าเขา้จากประเทศจนี และเกาหลใีต้ คอื รฐับาลเวยีดนามพบถงึการคา้ทีไ่ม่เป็น

ธรรมที่ได้สร้างความเสยีหายอย่างส าคญัด้านต่างๆ ต่ออุตสาหกรรมเหล็กเวยีดนามท าให้อุตสาหกรรมเหลก็

เวยีดนามแขง่ขนักบัสนิคา้ต่างประเทศทีถู่กสง่ออกมายงัประเทศเวยีดนามไม่ได ้จงึเขา้ช่วยเหลอื การช่วยเหลอื

ดงักล่าวยนืยนัไดถ้งึขดีความสามารถทีผู่ผ้ลติอุตสาหกรรมเหลก็เวยีดนามพรอ้มจะใชก้ าลงัการผลติสว่นเกนิทีม่ี

อยู่ในการผลติและระบายสนิคา้เหลก็แผ่นเคลอืบสไีด้อย่างอสิระมายงัประเทศไทย ดงันัน้ หากไทยไม่มกีารใช้

มาตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาด เป็นความเสีย่งต่อผูผ้ลติในประเทศไทยทีม่คีวามเป็นไปไดอ้ย่างมากทีก่ารน าเขา้

สนิคา้ทุ่มตลาดจากประเทศเวยีดนามจะเขา้มาท าใหเ้กดิความเสยีหายอย่างส าคญัเกดิฟ้ืนคนืมาอกีได ้จงึมคีวาม

จ าเป็นอย่างยิง่ทีป่ระเทศไทยตอ้งขยายการใชม้าตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาดกบัประเทศเวยีดนามต่อไป 
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 8.7.3  อธิบายและแสดงให้เห็นความชัดเจนของผลของราคาสินค้าที่ถูกพิจารณาที่เป็น
การกดหรือลดราคาของสินค้าชนิดเดียวกันในตลาดภายในและแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้นของการนำเข้าสินค้านั้น 

จากรายละเอยีดทีน่ าเสนอตามหวัขอ้ 8.2.1 พบอย่างชดัเจนถงึการกดราคาหรอืลดราคาของสนิคา้ถูก
พจิารณา ทัง้กรณีที่ไม่คดิอากรตอบโต้การทุ่มตลาด และกรณีที่คดิอากรตอบโต้การทุ่มตลาด แสดงถึงความ
จ าเป็นอย่างยิง่ทีอุ่ตสาหกรรมภายในยงัคงต้องไดร้บัการพจิารณาต่ออายุการใชม้าตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
ออกไป  เนื่องจากแม้ว่าจะเรยีกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด การน าเขา้ยงัคงท าใหเ้กดิการกดหรอืลดราคา
ของสนิคา้ชนิดเดยีวกนัของอุตสาหกรรมภายใน 

  8.7.4  อธิบายและแสดงให้เห็นปริมาณสินค้าคงเหลือของสินค้าที่ถูกพิจารณา 
ผูย้ื่นค าขอไม่มขีอ้มูลสนิคา้คงคลงัของ “ประเทศทีถู่กกล่าวหา” เนื่องจากเป็นขอ้มูลทีต่้องรวบรวมจาก

แต่ละบรษิทัทีเ่ป็นผูผ้ลติสนิคา้ทีถู่กพจิารณา ซึ่งเป็นขอ้มูลความลบัทางการคา้และเป็นขอ้มลูทีไ่ม่มกีารเปิดเผย
เป็นสาธารณะ  แต่ผูย้ื่นค าขอขอน าเสนอขอ้มูลทีบ่่งชีแ้ละแสดงใหเ้หน็ไดว้่า “ประเทศทีถู่กกล่าวหา” มแีนวโน้ม
ของสนิคา้คงคลงัในสนิคา้ทีถู่กพจิารณาเพิม่ขึน้ 

 8.7.5  ในกรณีการอุดหนุน อธิบายลักษณะการอุดหนุนและผลกระทบทางการค้าที่
อาจจะเกิดขึ้นจากการอุดหนุนนั้น อย่างไร 

- ไม่เกีย่วขอ้ง 

 8.7.6  ปัจจัยอื่น ๆ นอกจากท่ีระบุมาข้างต้น 

นอกจากปัจจยัทีน่ าเสนอขา้งตน้แลว้ “ประเทศทีถู่กกล่าวหา” ไดถู้กประเทศผูน้ าเขา้เหลก็แผ่นเคลอืบสี
ก าหนดใชม้าตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาด เนื่องจากพบถงึรปูแบบการคา้ทีไ่ม่เป็นธรรมจากสนิคา้จากประเทศ
เวยีดนาม จงึด าเนินการใชม้าตรการเพื่อสรา้งความเป็นธรรมทางการคา้และปกป้องอุตสาหกรรมภายใน ซึง่เป็น
การแสดงใหเ้หน็ว่า “ประเทศทีถู่กกล่าวหา” ยงัคงด าเนินธรุกจิอย่างไม่เป็นธรรม หรอืทุ่มตลาด และสรา้งความ
เสยีหายแก่อุตสาหกรรมประเทศต่างๆ ดงันี้ 
(1) มาตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาดประเทศมาเลเซยี 
(2) มาตรการตอบโตก้ารหลบเลีย่งการทุ่มตลาดและการอุดหนุนของสหรฐัอเมรกิา และ มาตรา 232 ของ
กฎหมาย Trade Expansion Act of 1962 
(3) มาตรการปกป้องการน าเขา้สนิคา้ทีเ่พิม่ขึน้ของสหภาพยโุรป 
(4) มาตรการปกป้องการน าเขา้สนิคา้ทีเ่พิม่ขึน้ของกลุ่มความร่วมมอือ่าวอาหรบั 
(5) มาตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาดประเทศเมก็ซโิก 

จากมาตรการเยยีวยาทางการคา้ทีป่ระเทศต่างๆ ประกาศใชเ้พื่อแก้ปัญหาการทะลกัของสนิคา้เหลก็
แผ่นเคลอืบส ีทัง้มาตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาด มาตรการตอบโตก้ารอุดหนุน มาตรการปกป้องการน าเขา้สนิคา้
ทีเ่พิม่ขึน้  ตลอดจนการใชก้ฎหมายเฉพาะอย่างเช่นการน าเขา้สนิคา้เหลก็ทีอ่าจมผีลกระทบต่อความมัน่คงของ
ประเทศ ซึง่ประเทศต่างๆ ทีป่ระกาศใชม้าตรการเหลา่นี้ เพื่อสรา้งใหเ้กดิการคา้และการแขง่ขนัทีเ่ป็นธรรม  ซึง่
รวมถงึประเทศในภูมภิาคอาเซยีนทีอ่ยู่ใกลเ้คยีงกบัประเทศไทย อาท ิมาเลเซยี ซึง่หากประเทศไทยไม่มกีารต่อ
อายุมาตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาดในสนิคา้เหลก็แผ่นเคลอืบสกีบัเวยีดนามแลว้  มคีวามเป็นไปไดอ้ย่างชดัเจน
ว่า แรงกดดนัของมาตรการทีบ่งัคบัใชโ้ดยประเทศอื่น จะท าใหส้นิคา้ในกลุ่มของสนิคา้ทีถู่กพจิารณาจาก 
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“ประเทศทีถู่กกล่าวหา” ไหลทะลกัเขา้สูป่ระเทศไทยอย่างรวดเรว็ในระยะเวลาอนัสัน้ ซึง่จะสรา้งความเสยีหาย
อย่างรา้ยแรงกบัอุตสาหกรรมภายใน 

 8.8  ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอประสงค์ให้พิจารณาไต่สวนว่ามีอุปสรรคล่าช้าอย่างสำคัญต่อ 
การก่อตั้งหรือการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใน ให้อธิบายพร้อมทั้งแสดงหลักฐานสนับสนุนเพิ่มเติม 
-ไม่มี 


