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 การทบทวนความจ าเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping: AD) สินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็น
เคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี  และเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียม 
และสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามต่อไป ตามมาตรา 57 เป็น 
การด าเนินการภายใต้พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ  
พ.ศ.2542 (พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ) รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียด
ข้อเท็จจริงที่คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน (ทตอ.) ใช้เป็นพ้ืนฐานในการทบทวน มีดังนี้ 

1. ความเป็นมา 

 1.1 การใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน (ทตอ.) ได้มี
มติ ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-dumping duty :AD) สินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสี
แบบจุ่มร้อนแล้วทาสี และเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน
แล้วทาสี ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในอัตราร้อยละ 4.30 - 60.26  ของราคา ซี ไอ เอฟ 
เป็นเวลา 5 ปี และเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 0 ของราคา ซี ไอ เอฟ ส าหรับกรณีน าเข้า
มาเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตกระดานไวท์บอร์ด (White Board) โดยมีปริมาณน าเข้าไม่เกิน 30 ตันต่อปี 
กรณีน าเข้าสินค้าดังกล่าวที่มีการเคลือบสีแบบ Silicon Modified Polyester (SMP) เพ่ือใช้ในอุตสาหกรรม 
การผลิตห้องเย็น โดยมีปริมาณน าเข้าไม่เกิน 2,000 ตันต่อปี เป็นระยะเวลา 2 ปี  กรณีน าเข้ามาเพ่ือใช้ใน
อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นระยะเวลา 2 ปี และกรณีน าเข้ามาผลิตเพ่ือการส่งออกภายใต้กฎหมาย
ว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน และกฎหมายว่าด้วย
ศุลกากรตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนเรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็ก
แผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี และเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียม
และสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี (PPGI/PPGL) ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พ.ศ. 2560  
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 

1.2 อัตราอากร AD บังคับใช้ระหว่างตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2560 ถึง 24 มีนาคม 2565  เป็นระยะเวลา  5 ปี 
ปรากฏรายละเอียดตามข้อ (1) - (7) ดังนี้  

 (1) ร้อยละ 6.63 ของราคา ซี ไอ เอฟ ส าหรับสินค้าที่ผลิตจาก Hoa Sen Group 
 (2) ร้อยละ 4.30 ของราคา ซี ไอ เอฟ ส าหรับสินค้าที่ผลิตจาก Nam Kim Steel Joint Stock Company 
 (3) ร้อยละ 34.05 ของราคา ซี ไอ เอฟ ส าหรับสินค้าที่ผลิตจาก Dai Thien Loc Corporation 
 (4) ร้อยละ 46.35 ของราคา ซี ไอ เอฟ ส าหรับสินค้าที่ผลิตจาก Southern Steel Sheet Compan 
 (5) ร้อยละ 53.20 ของราคา ซี ไอ เอฟ ส าหรับสินค้าที่ผลิตจาก TVP Steel Joint Stock Company 
 (6) ร้อยละ 60.26 ของราคา ซี ไอ เอฟ ส าหรับสินค้าที่ผลิตจาก Ton Dong A Corporation 
 (7) ร้อยละ 60.26 ของราคา ซี ไอ เอฟ ส าหรับสินค้าที่ผลิตจากรายอ่ืน 
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 1.3 ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 0 ของราคา ซี ไอ เอฟ ในกรณีดังต่อไปนี้  

 (1) กรณีน าเข้ามาเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตกระดานไวท์บอร์ด (White Board) โดยมีปริมาณ
น าเข้าไม่เกิน 30 ตันต่อปี โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ
ประกาศก าหนด 
  (2) กรณีการน าเข้าสินค้าดังกล่าวเพ่ือน ามาผลิตเพ่ือการส่งออก ดังนี้  
  ก) ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้ประกอบพาณิชยกรรมเพ่ือส่งออกที่น าสินค้าดังกล่าวเข้ามา
ในราชอาณาจักรและน าเข้าไปในเขตประกอบการเสรี เ พ่ือใช้ในการผลิตสินค้าหรือเพ่ือการพาณิชยกรรม  
เพ่ือการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
  ข) ผู้ได้รับการส่งเสริมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนน าสินค้าดังกล่าวเข้ามาผลิต
เพ่ือการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน 
  ค) ผู้น าสินค้าดังกล่าวเข้ามาผลิตเพ่ือการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยศุลกากร 

การด าเนินการเรียกเก็บหลักประกันการช าระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 0 ของราคา ซี ไอ เอฟ 
ตาม ก) ข) และ ค) ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการได้รับยกเว้นอากรขาเข้าเพ่ือการส่งออกตาม
กฎหมายดังกล่าวแล้วแต่กรณี 

2.  การด าเนินการทบทวนความจ าเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดกับสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็น
เคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี และเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและ
สังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามต่อไป ตามมาตรา 57 

 2.1 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมภายในผู้ผลิต
สินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี และเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของ
อะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี  ได้ยื่นค าขอต่อกรมการค้าต่างประเทศเพ่ือขอให้เปิดทบทวนความจ าเป็น
ในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดกับสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี และเหล็ก
แผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี (Painted Hot Dip 
Galvanized of Cold Rolled Steel and Painted Hot Dip Plated or Coated with Aluminium Zinc 
Alloys of Cold Rolled Steel) มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามต่อไป ตามมาตรา 57 แห่ง  
พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2562 เนื่องจากยังคงมีการน าเข้าสินค้าดังกล่าวเข้ามาขายในราคาทุ่มตลาดและก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
อุตสาหกรรมผู้ผลิตสินค้าดังกล่าวในประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นการยื่นค าขอภายในก าหนด  

2.2 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 คณะอนุกรรมการพิจารณาการไต่สวนภายใต้คณะกรรมการพิจารณา 
การทุ่มตลาดและการอุดหนุน (ทตอ.) ได้มีมติว่า ค าขอให้ทบทวนความจ าเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
สินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี และเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือ
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ของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตามมาตรา 
57 มีรายละเอียดและหลักฐานครบถ้วนและถูกต้อง (Properly Documented) ตามมาตรา 34 วรรคสอง แห่ง 
พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2562 และเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 คณะกรรมการ ทตอ. ได้มีมติให้เปิดทบทวนความจ าเป็นในการใช้
มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี  และเหล็กแผ่นรีด
เย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี  (Painted Hot Dip 
Galvanized of Cold Rolled Steel and Painted Hot Dip Plated or Coated with Aluminium Zinc 
Alloys of Cold Rolled Steel) ที่มีแหล่งก าเนิดจาสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามต่อไป ตามมาตรา 57 แห่ง 
พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ ในอัตราเดิม คือร้อยละ  4.30 – 60.26 ของราคา ซี ไอ เอฟ โดยในระหว่าง 
การทบทวนฯ ให้เรียกเก็บหลักประกันการช าระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราเดิมเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี  

3.   การด าเนินการของกรมการค้าต่างประเทศ 

3.1 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 กรมการค้าต่างประเทศได้มีหนังสือแจ้งรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
ให้ทราบถึงการรับค าขอให้เปิดทบทวนความจ าเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็น
เคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี และเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและ
สังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี มีแหล่งก าเนิดจาสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามต่อไป ตามมาตรา 57 ทั้งนี้ การแจ้ง
ดังกล่าวเพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติตาม Article 5.5 ความตกลงว่าด้วยการตอบโต้การทุ่มตลาดขององค์การ
การค้าโลก (WTO) และมาตรา 35 แห่ง พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดฯ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดย พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  และกรมการค้าต่างประเทศได้ออกประกาศ
กรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง เปิดการทบทวนความจ าเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป กรณี
สินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี และเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือ
ของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พ.ศ. 2565 
ตามมติคณะกรรมการ ทตอ. โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565  โดยให้เริ่มกระบวนการ
ทบทวนฯ ในวันที่ 23 มีนาคม 2565 และออกประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง 
ให้เรียกเก็บหลักประกันการช าระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในระหว่างการพิจารณาทบทวนความจ าเป็นในการใช้
บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี  และ
เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี ที่มีแหล่งก าเนิดจาก
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พ.ศ. 2565 ซึ่งได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 และ
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การน าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี และ
เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี  ที่มีแหล่งก าเนิด
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จากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเข้ามาในราชอาณาจักร เพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตกระดานไวท์บอร์ด 
(White board) พ.ศ. 2565 ซึ่งได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที ่29 เมษายน 2565 

ทั้งนี้ ได้เผยแพร่ประกาศเปิดการทบทวนฯ ลงในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจและหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ 
โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถยื่นรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการขอทวนทวนสินค้าดังกล่าวได้ 

3.2 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 กรมการค้าต่างประเทศได้แจ้งประกาศเปิดการทบทวนฯ พร้อมส่ง
แบบสอบถามให้ผู้มีส่วนได้เสียแจ้งข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้  

3.2.1 ผู้ผลิตสินค้าชนิดเดียวกันในประเทศ จ านวน 6 ราย ได้แก ่
  1) บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จ ากัด  
  2) บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จ ากัด  
  3) บริษัท ซิน เคอ หยวน จ ากัด  
  4) บริษัท เคจี สตีล (ประเทศไทย) จ ากัด 
  5) บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซ็สซิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
  6) บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จ ากัด (มหาชน) 

3.2.2 ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จ านวน 10 ราย ได้แก่  
  1) Hoa Sen Group 
  2) Nam Kim Steel Joint Stock Company 
  3) Hoa Phat Steel Sheet Company 
  4) Vnsteel Thang Long Coated Sheets Joint Stock Company 
  5) Maruichi Sun Steel Joint Stock Company 
  6) Ton Dong A Corporation 
  7) Dai Thien Loc Corporation 
  8) NS BlueScope Vietnam 
  9) Southern Steel Sheet Co. Ltd. 
 10) Fujiton Color Coating Steel Joint Stock Company  
3.2.3 ผู้น าเข้า/ผู้ใช้ จ านวน 16 ราย ได้แก่ 
  1) บริษัท เจ ที พี พลัส จ ากัด 
  2) บริษัท เจ.เจ. คอยล์เซ็นเตอร์ จ ากัด 
  3) บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
  4) บริษัท ไทยเมททัล แอนด์ สตีลคอยล์ จ ากัด 
  5) บริษัท ไทยทวีพรค้าเหล็ก จ ากัด 
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  6) บริษัท คอยล์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
  7) บริษัท นาสป้า เอเซีย จ ากัด 
  8) บริษัท พานาโซนิค แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
  9) บริษัท รุ่งเรืองอุตสาหกรรมเหล็ก จ ากัด 
  10) บริษัท วี.เอ็น.สตีล อินเตอร์เทรด จ ากัด 
  11) บริษัท สตีลแอนด์แมชชีน อิมพอร์ต จ ากัด 
  12) บริษัท สหวิริยาพาณิชย์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
  13) บริษทั หยางชิง เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 
  14) บริษัท อาร์ซี สตีล จ ากัด 
  15) บริษัท ฮานะ สตีล จ ากัด 

16) บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จ ากัด (มหาชน)  

  3.2.4  กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ใช้ และสมาคมที่เกี่ยวข้อง จ านวน 3 ราย ได้แก่ 
1) กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
2) สมาคมหลังคาเหล็กไทย 
3) สมาคมการค้าผู้ผลิตหลังคาเหล็กไทย 

3.2.5 สถานเอกอัครราชทูต/หน่วยงานรัฐบาล ในฐานะตัวแทนรัฐบาลประเทศผู้ส่งออกสินค้าที่ถูกพิจารณา 
คือ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจ าประเทศไทย  

3.3 เมื่อครบก าหนดระยะเวลาส่งคืนค าตอบแบบสอบถาม กรมการค้าต่างประเทศได้รับค าตอบแบบสอบถาม 
จากผู้มีส่วนได้เสียประกอบด้วย  
  3.3.1 ผู้ที่ตอบแบบสอบถามครบถ้วนสมบูรณ์ ได้แก่  
   1) อุตสาหกรรมภายใน รวม 1 ราย คือ บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จ ากัด 

   2)  ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รวม 1 ราย ได้แก ่Hoasen Group  

 3.3.2  ผู้ที่ตอบแบบสอบถามไม่สมบูรณ์/ตอบแบบสอบถามบางส่วน ได้แก่ ผู้ผลิตสินค้าชนิดเดียวกันใน
ประเทศ คือ บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จ ากัด (มหาชน) และผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 1 ราย 
คือ Nam Kim Steel Joint Stock Company   
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4. ขอบเขตการทบทวน 
 4.1  สถานะของอุตสาหกรรมภายใน 

 ผู้ผลิตสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี  และเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือ
เคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี  ภายในประเทศที่ให้ความร่วมมือ 
ตอบแบบสอบถาม 1 บริษัท คือ บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จ ากัด โดยมีปริมาณผลิตรวมเกินกว่ากึ่ง
หนึ่งของปริมาณการผลิตทั้งหมดภายในประเทศ ซึ่งถือว่ามีสถานะเป็นอุตสาหกรรมภายในตามมาตรา 24 แห่ง 
พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ   

 4.2  ผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ 
 1)  อุตสาหกรรมภายในผู้ผลิตสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี และ
เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี 
 2)  ผูผ้ลิต/ผู้ส่งออกและผู้น าเขา้สินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี และ
เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี  
 3)  รัฐบาลของประเทศผู้ส่งออกสินค้าที่ถูกพิจารณา  
 4)  กลุ่มอุตสาหกรรมและสมาคมที่เกี่ยวข้อง 

 4.3 สินค้าที่ถูกพิจารณา/สินค้าชนิดเดียวกัน (Product under consideration/ Like product)  

 สินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี และเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วย
โลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่ง
ได้มีการแก้ไขพิกัดอัตราศุลกากรใหม่ในปี 2565 ตามพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2564 และ
ประกาศกรมศุลกากร ที่ 194/2564 เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมรหัสสถิติสินค้า จึงท าให้สินค้าที่ถูกพิจารณาครอบคลุม 39 
พิกัด ได้แก่ พิกัด     
7210.7012.012 7210.7012.013 7210.7012.014 7210.7012.090 7210.7013.032 
7210.7013.033 7210.7013.034 7210.7013.042 7210.7013.043 7210.7013.044 
7210.7013.090 7210.7021.020 7210.7021.030 7210.7021.040  7210.7021.090 
7210.7091.020 7210.7091.030 7210.7091.040 7210.7091.090 7212.4011.090 
7212.4012.090 7212.4013.000 7212.4014.000 7212.4091.090 7212.4099.090 
7225.9990.052 7225.9990.053 7225.9990.054 7225.9990.059 7225.9990.072 
7225.9990.073 7225.9990.074 7225.9990.076 7225.9990.077 7225.9990.078 
7225.9990.079 7225.9990.090 7226.9919.090 7226.9999.090  
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  4.4 ช่วงระยะเวลาที่น าข้อมูลมาใช้เพื่อการทบทวน (Period of Review: POR) 
 1) การพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะมีการทุ่มตลาดต่อไปหรือฟ้ืนคืนมาอีก (Likelihood of 
Continuation or Recurrence of Dumping)  คือ วันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 
  2) การพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะมีความเสียหายต่อไปหรือฟ้ืนคืนมาอีก (Likelihood of 
Continuation or Recurrence of Injury) คือ วันที่ 1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2564 

  4.5 ข้อมูลที่ใช้ในการทบทวน 
1)  ข้อมูลที่ได้รับจากผู้ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม  
2)  สถิติการน าเข้าจากกรมศุลกากร และสถิติการส่งออกจาก Global Trade Atlas 
3)  ข้อมูลค าขอของอุตสาหกรรมภายใน  
4)  ข้อมูลจากการแสดงความคิดเห็น 
5)  ข้อมูลจากเว็บไซต์ขององค์การการค้าโลก และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

5. ข้อคิดเห็น/ข้อโต้แย้งของผู้มีส่วนได้เสียต่อการเปิดทบทวนฯ  

กรมการค้าต่างประเทศได้รวบรวมประเด็นจากข้อคิดเห็น/ข้อโต้แย้งของผู้มีส่วนได้เสียที่แสดงข้อมูล
คิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการเปิดทบทวนดังกล่าว ดังนี้ 

ผู้ผลิตสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี และเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบ
ด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสีแสดงความเห็นว่า สนับสนุนให้มาตรการตอบโต้ 
การทุ่มตลาดกับสินค้าดังกล่าว ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เนื่องจากหากยุติการใช้
มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดกับสินค้าดังกล่าว จะท าให้การสินค้าทุ่มตลาดที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนามฟ้ืนคืนมาอีก 

6. การตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูล (On-the-spot verification) 
กรมการค้าต่างประเทศได้ส่งเจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลที่ได้รับจากการตอบ

แบบสอบถาม  ณ ที่ท าการของบริษัท/อุตสาหกรรมผู้ผลิตภายในประเทศ คือ บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป  
(ประเทศไทย) จ ากัด ในช่วงระหว่างวันที่ 13 – 20 กันยายน 2565 (รวมระยะเวลาเดินทางและการเข้าชม
กระบวนการผลิต ณ โรงงานจังหวัดระยอง) ซึ่งสรุปได้ว่าข้อมูลตามค าตอบแบบสอบถามที่บริษัทรายงานนั้น 
ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่ผ่านการรับรองแล้ว และสามารถตรวจสอบได้ตรงกับเอกสารหลักฐานต้นฉบับ จึงมี
ความน่าเชื่อถือและสามารถยอมรับได้ 

7. ร่างผลการทบทวนความจ าเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป 
    ในการพิจารณาทบทวนความจ าเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป จะพิจารณาจากข้อมูลตาม
ค าตอบแบบสอบถามที่ได้รับจากผู้ที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามของแต่ละราย ส่วนผู้ที่ไม่ให้ความร่วมมือตอบ



รายละเอียดข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นพ้ืนฐานในการพิจารณาทบทวนความจ าเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป ตามมาตรา 57 
กรณีสนิค้าเหล็กแผ่นรีดเยน็เคลอืบด้วยสังกะสีแบบจุม่ร้อนแลว้ทาสี และเหลก็แผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลอืบด้วยโลหะเจอืของ

อะลมูิเนยีมและสงักะสีแบบจุม่ร้อนแล้วทาสี ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
(ฉบับเปิดเผย) 
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แบบสอบถามจะพิจารณาโดยใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงเท่าที่มีอยู่ (Best Information Available: BIA) ซึ่งเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ตามมาตรา 27 แห่ง พ.ร.บ.การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ และ Article 6.8 รวมทั้ง Annex II (7) ของ 
Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 
ภายใต้ WTO 
  7.1 ข้อมูลแสดงความเป็นไปได้ที่จะมีการทุ่มตลาดต่อไปหรือฟื้นคืนมาอีก (Likelihood of 
Continuation or Recurrence of Dumping)  

      7.1.1 ข้อกฎหมาย แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจาก
ต่างประเทศ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้า
จากต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 

มาตรา 14 “ราคาส่งออก ได้แก่ ราคาส่งออกจากประเทศผู้ส่งออกมายังประเทศไทย
ตามท่ีได้ช าระหรือควรจะมีการช าระกันจริง  

ในกรณีที่ไม่ปรากฏราคาส่งออกหรือราคาส่งออกนั้นไม่น่าเชื่อถือ เนื่องจากมีการร่วมมือ
กันหรือจัดให้มีการชดเชยประโยชน์กันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องให้ค านวณหาราคาส่งออกจากราคาสินค้านั้นที่ได้
จ าหน่ายต่อไปทอดแรกยังผู้ซื้ออิสระ แต่ในกรณีที่สินค้านั้นไม่มีการจ าหน่ายต่อไปยังผู้ซื้ออิสระ หรือไม่ได้จ าหน่าย
ต่อไปตามสภาพสินค้าท่ีเป็นอยู่ในขณะน าเข้า ให้ค านวณราคาส่งออกตามหลักเกณฑ์อย่างหนึ่งอย่างใดที่เหมาะสม
แก่กรณีดังกล่าว...” 

มาตรา 15 “มูลค่าปกติ ได้แก่ ราคาท่ีผู้ซื้ออิสระในประเทศผู้ส่งออกได้ช าระหรือควรจะมี
การช าระกันจริงในทางการค้าปกติส าหรับสินค้าชนิดเดียวกันที่ขายเพ่ือการบริโภคภายในประเทศนั้น... 

  ในกรณีที่ไม่ปรากฏราคาตามวรรคหนึ่งหรือราคานั้นไม่น่าเชื่อถือ... ให้พิจารณาหามูลค่า
ปกติจากราคา (1) ราคาส่งออกในทางการค้าปกติของสินค้าชนิดเดียวกันที่ส่งออกจากประเทศผู้ส่งออกไปยัง
ประเทศที่สามที่เหมาะสม... หรือ (2) ราคาที่ค านวณจากต้นทุนการผลิตในประเทศแหล่งก าเนิดรวมกับจ านวนที่
เหมาะสมของค่าใช้จ่ายในการจัดการ  การขาย และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตลอดจนก าไรต่างๆ ที่เกิดขึ้น  ...” 

มาตรา 18 “การพิจารณาหาส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดให้มีการเปรียบเทียบอย่างเป็นธรรมและ
ให้กระท าที่ข้ันตอนทางการค้าเดียวกันและในเวลาเดียวกัน ...” 

มาตรา 27 “ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียผู้ใดปฏิเสธที่จะน าพยานหลักฐานมาแสดงหรือไม่น า
พยานหลักฐานดังกล่าวมาแสดงภายในเวลาตามที่ก าหนด หรือไม่ให้ความร่วมมือเพ่ือให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐาน
หรือขัดขวางกระบวนการพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาด การพิจารณาจะรับฟังเพียงข้อเท็จจริงเท่าที่มีอยู่หรืออาจ
รับฟังไปในทางท่ีไม่เป็นคุณแก่ผู้นั้นก็ได้  

 



รายละเอียดข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นพ้ืนฐานในการพิจารณาทบทวนความจ าเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป ตามมาตรา 57 
กรณีสนิค้าเหล็กแผ่นรีดเยน็เคลอืบด้วยสังกะสีแบบจุม่ร้อนแลว้ทาสี และเหลก็แผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลอืบด้วยโลหะเจอืของ

อะลมูิเนยีมและสงักะสีแบบจุม่ร้อนแล้วทาสี ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
(ฉบับเปิดเผย) 
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จากการส่งแบบสอบถามไปยังผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่ทราบชื่อ 
ปรากฏว่ามีผู้ผลิต/ผู้ส่งออกให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามครบถ้วนสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่ก าหนด จ านวน 
1 ราย คือ Hoasen Group อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบแบบสอบถามของ Hoasen Group พบว่าบริษัทฯ 
ไม่มีธุรกรรมการขายส่งออกมายังประเทศไทย ในช่วงระยะเวลาการทบทวน (POR : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 
2565) จึงไม่สามารถใช้ข้อมูลของบริษัทได้  กรมการค้าต่างประเทศจึงใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงเท่าที่มีอยู่  (Best 
Information Available : BIA) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามาตรา 27 ของ พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ 
พ.ศ. 2542 และ Article 6.8 และ  Annex II ของความตกลงว่าด้วยการตอบโต้การทุ่มตลาดภายใต้ WTO 
Article VI of GATT 1994 โดยใช้ข้อมูลจากค าขอ ของบริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จ ากัดโดยพบ 
ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 56.31 ของราคา ซี ไอ เอฟ ดังนี้    

  1) มูลค่าปกติ ใช้ข้อมูลราคาขายสินค้าชนิดเดียวกันจากใบเสนอราคาของผู้ผลิตใน
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยราคาดังกล่าวเป็นราคาขาย ณ หน้าโรงงาน 

  2) ราคาส่งออก ใช้ข้อมูลราคาส่งออกจากสถิติการน าเข้าสินค้าที่ถูกพิจารณา  
จากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยใช้ข้อมูลสถิติกรมศุลกากร ซึ่งแสดง ณ ระดับราคา ซี ไอ เอฟ และหักด้วย
ค่าใช้จ่ายเพื่อทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน  

  3) ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด ค านวณจากการเปรียบเทียบมูลค่าปกติกับราคาส่งออก  
ณ ระดับการค้าเดียวกัน คือ ณ ระดับหน้าโรงงาน 

   7.2 ข้อมูลแสดงความเป็นไปได้ที่จะมีความเสียหายต่อไปหรือฟื้นคืนมาอีก (Likelihood of 
Continuation or Recurrence of Injury)  
  7.2.1 ข้อมูลการน าเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี และ
เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี มายังประเทศไทย 

ตารางท่ี 7.2.1 : ปริมาณการน าเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี และเหล็กแผ่น
รีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี ของไทย ตั้งแต่ปี 2560 – ปี 2564 

           
ประเทศ ปี 2560 ปี 2561 ∆% ปี 2562 ∆% ปี 2563 

(PPR) 

∆% ปี 2564 

(POR) 

∆% 

เวียดนาม 10,377.72 7,444.00 -28.27% 7,519.36 1.01% 7,171.89 -4.62% 8,030.49 11.97% 

ประเทศ

อื่น  ๆ 541,122.76 677,953.68 25.29% 615,481.44 -9.21% 687,653.64 11.73% 780,981.27 13.57% 

รวม

ทั้งหมด 551,500.48 685,397.68 24.28% 623,000.80 -9.10% 694,825.53 11.53% 789,011.76 13.56% 



รายละเอียดข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นพ้ืนฐานในการพิจารณาทบทวนความจ าเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป ตามมาตรา 57 
กรณีสนิค้าเหล็กแผ่นรีดเยน็เคลอืบด้วยสังกะสีแบบจุม่ร้อนแลว้ทาสี และเหลก็แผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลอืบด้วยโลหะเจอืของ

อะลมูิเนยีมและสงักะสีแบบจุม่ร้อนแล้วทาสี ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
(ฉบับเปิดเผย) 
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ภายหลังจากการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดกับสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้ว
ทาสี และเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี  ตั้งแต่ปี 
2560 - 2564 เป็นต้นมา พบว่ามีปริมาณการน าเข้าสินค้าประเทศที่ถูกใช้มาตรการฯ มายังประเทศไทยลดลงจาก 
10,377.72 ตัน ในปี 2560 เป็น 7,444.00 ตัน ในปี 2561 หรือลดลงร้อยละ 28.27 หลังจากนั้นปริมาณน าเข้า
ค่อนข้างมีความผันผวนโดยมีปริมาณน าเข้าเพ่ิมขึ้นเป็น 7 ,519.36 ตันในปี 2562 ลดลงเป็น 7 ,171.89 ตัน 
ในปี 2563 (PPR) และเพ่ิมขึ้นเป็น 8,030.49 ตันในปี 2564 (POR) ตามล าดับ โดยเมื่อเปรียบเทียบในช่วง 
ปี 2563 (PPR) – 2564 (POR) มีปริมาณน าเข้าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 11.97 
  ทั้งนี้ ปริมาณการน าเข้าโดยรวมของประเทศเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเพ่ิมขึ้นจาก 551,500.48 ตัน 
ในปี 2560 เป็น 685,397.68 ตัน ในปี 2561 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 24.28 และลดลงเป็นเป็น 623,000.80 ตัน  
ในปี 2562 หรือลดลงร้อยละ 9.10 และเพ่ิมขึ้นในปี 2563 (PPR) เป็น 694,825.53 ตัน หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
11.53 และเพ่ิมข้ึนเป็น 789,011.76 ตันในปี 2564 (POR) หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 13.56 

7.2.2 ข้อมูลผลกระทบด้านราคาของสินค้าทุ่มตลาดที่มีต่อราคาขายของอุตสาหกรรมภายใน 

  (1) การตัดราคา และ (2) การกดราคา 
ตารางที่ 7.2.2(1) : ตารางเปรียบเทียบราคาขายของอุตสาหกรรมภายในประเทศและราคาขายของประเทศที่ถูกพิจารณา                                                                                                                        
                                                                                                               

ประเทศ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ปี 2563 
 PPR  

ปี 2564  
POR  

1. ราคาขายของอุตฯภายใน 152.19 154.10 148.75 133.21 170.30 

2. ราคาขายประเทศที่ถูกพิจารณา 100.00 107.57 91.06 86.64 127.09 
การตัดราคา (1-2) 52.19 46.53 57.69 46.57 43.21 
ที่มา: 1. ราคาขายของอุตสาหกรรมภายในจาก ข้อมูลค าตอบแบบสอบถามของอุตสาหกรรมผู้ผลิตภายในประเทศ  

2. ราคาขายของประเทศท่ีถูกพิจารณาจากการเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักข้อมูลสถิติศุลกากร บวกค่าด าเนินการพิธีการศุลกากร และ 
ค่าขนส่งภายในประเทศ  

การตัดราคา คือ ราคาของสินค้าทุ่มตลาดมีราคาขายต่ ากว่าราคาขายของสินค้าชนิดเดียวกันของ
อุตสาหกรรมภายใน  

จากตารางราคาขายของสินค้า PPGI/PPGL จากประเทศที่ถูกพิจารณา ในช่วงปี 2560 - 2564 (POR) 
ที่มีการบังคับใช้มาตรการโดยเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด พบว่ามีการขายตัดราคาสินค้าของอุตสาหกรรม
ภายในเรื่อยมาตั้งแต่ปี 2560 - 2564 (POR)  



รายละเอียดข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นพ้ืนฐานในการพิจารณาทบทวนความจ าเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป ตามมาตรา 57 
กรณีสนิค้าเหล็กแผ่นรีดเยน็เคลอืบด้วยสังกะสีแบบจุม่ร้อนแลว้ทาสี และเหลก็แผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลอืบด้วยโลหะเจอืของ

อะลมูิเนยีมและสงักะสีแบบจุม่ร้อนแล้วทาสี ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
(ฉบับเปิดเผย) 
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   การกดราคา คือ การที่ราคาขายของสินค้าน าเข้าลดลงหรืออยู่ในระดับที่ต่ ากว่าราคาขายของสินค้า
ชนิดเดียวกันของอุตสาหกรรมภายใน เป็นเหตุให้อุตสาหกรรมภายในต้องท าการลดราคาขายลง  

   พบแนวโน้มการกดราคาสินค้าของอุตสาหกรรมผู้ผลิตภายในประเทศ ในช่วงปี 2561 – 2563 (PPR) 
โดยราคาขายของอุตสาหกรรมภายในปรับราคาขายลดลงในทิศทางเดียวกันกับสินค้าจากประเทศท่ีถูกพิจารณา 

(3) การยับยั้งการข้ึนราคา คือ ราคาขายของอุตสาหกรรมภายในเพ่ิมขึ้นน้อยกว่าการเพ่ิมขึ้นของ
ต้นทุนการขาย 
 ตารางที่ 7.2.2 (2) : ตารางเปรียบเทียบราคาขายเฉลี่ยและต้นทุนรวมเฉลี่ยของอุตสาหกรรมภายใน 

รายการ ปี 2560 ปี 2561 ∆% ปี 2562 ∆% 
ปี 2563  

(PPR) 
∆% 

ปี 2564  

(POR) 
∆% 

1) ราคาขายเฉลี่ย  100.00 101.25 1.25% 97.74 -3.47% 87.53 -10.45% 111.90 27.85% 

2) ต้นทุนรวมเฉลี่ย  100.00 104.24 4.24% 97.50 -6.47% 82.60 -15.28% 111.08 34.47% 

ที่มา: (1) (2) ราคาขาย และต้นทุนขาย จากขอ้มูลค าขอและแบบสอบถามของอุตสาหกรรมภายใน   

 จากข้อมูลผลกระทบด้านราคาดังกล่าวข้างต้นพบว่า สินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่ม
ร้อนแล้วทาสี และเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี
จากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ยังคงมีการยับยั้งการขึ้นราคาในช่วงปี 2561 เทียบกับปี 2560 และในช่วงปี 
2564 (POR) เทียบกับปี 2563 (PPR)  

7.2.3 ข้อมูลแสดงสถานะของอุตสาหกรรมภายใน 

ตารางท่ี 7.2.3 : ข้อมูลแสดงสถานะของอุตสาหกรรมภายใน  

รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ปี 2563 

PPR 

ปี 2564 

POR 

1 (1) ยอดจ าหน่ายในประเทศ (ล้านบาท) 100.00 98.48 97.54 116.18 139.90 
  (2) ปริมาณขายในประเทศ (ตัน) 100.00 97.26 99.80 132.73 125.03 
  (3) ราคาขายในประเทศเฉลี่ย (บาท/ตัน) 100.00 101.25 97.74 87.53 111.90 
2 ก าไร (ขาดทุน)จากการขายในประเทศ (ล้านบาท)  100.00   53.01   101.50   193.89   149.56  
3 (1) ก าลังการผลิต (ตัน) 100.00 104.70 173.82 230.17 199.21 
  (2) อัตราการใช้ก าลังการผลิต (%) 100.00 99.37 61.30 60.54 65.88 
4 ผลผลิต (ตัน) 100.00 104.05 106.55 139.35 131.24 
5 ผลิตภาพ (% yield) โดยเฉลี่ย 100.00 99.06 99.62 99.70 101.46 



รายละเอียดข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นพ้ืนฐานในการพิจารณาทบทวนความจ าเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป ตามมาตรา 57 
กรณีสนิค้าเหล็กแผ่นรีดเยน็เคลอืบด้วยสังกะสีแบบจุม่ร้อนแลว้ทาสี และเหลก็แผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลอืบด้วยโลหะเจอืของ

อะลมูิเนยีมและสงักะสีแบบจุม่ร้อนแล้วทาสี ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
(ฉบับเปิดเผย) 
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รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ปี 2563 

PPR 

ปี 2564 

POR 

6 (1) ความต้องการใช้ภายในประเทศ (ตัน)  100.00 120.99 111.36 126.81 140.87 

  (2) ส่วนแบ่งตลาดภายในประเทศ (%) 100.00 80.46 89.66 104.68 88.75 
  (3) ส่วนแบ่งตลาดของประเทศท่ีถูกพิจารณา (%) 100.00 59.39 65.45 54.55 55.15 

7 ผลตอบแทนการลงทุน* (ROA)%   100.00   0.58   33.48   125.47   132.56  

8 กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน* (ล้านบาท)  100.00 29.13 671.50 693.44 -190.29 

9 สินค้าคงคลัง (ตัน)  100.00 107.06 65.46 37.47 75.28 

10 การจ้างงาน(คน) 100.00 99.26 87.41 88.89 75.56 

11 ค่าจ้างแรงงานการผลิต (ล้านบาท)  100.00   105.45   93.54   82.67   79.85  

  - อัตราค่าจ้างต่อหน่วยการผลิต (บาท/ตัน) 100.00 107.31 91.04 60.98 64.38 

12 อัตราการเจริญเติบโต 
 

    
  (1) ปริมาณการขายในประเทศ (ตัน)  100.00 97.26 99.80 132.73 125.03 

       - ปริมาณการขายในประเทศ (∆%) N/A -2.74% 2.61% 33.00% -5.80% 
  (2) ปริมาณการน าเข้าจากประเทศท่ีถูกพิจารณา (ตัน) 100.00 71.73 72.46 69.11 77.38 
       - ปริมาณการน าเข้าจากประเทศท่ีถูกพิจารณา (∆%) N/A -28.27% 1.01% -4.62% 11.97% 

  (3)    ความต้องการใช้ภายในประเทศ (ตัน) 100.00 120.99 111.36 126.81 140.87 
        - ความต้องการใช้ภายในประเทศ (∆%) N/A 20.99% -7.96% 13.87% 11.09% 

13 ความสามารถในการระดมทุนหรือการลงทุน* 
 

    
  (1) ก าไรสุทธิของกิจการ (ล้านบาท) 100.00 0.63 32.96 129.97 165.92 

  (2) สินทรัพย์ของกิจการ (ล้านบาท) 100.00 108.45 98.47 103.59 125.17 
  (3) หน้ีสินของกิจการ (ล้านบาท) 100.00 126.37 97.99 96.98 125.96 
  (4) ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 100.00 96.03 98.79 108.16 124.62 

14 ผลกระทบต่อราคาสินค้าในประเทศ 
 

    
  (1) การตัดราคาและการกดราคา (บาทต่อตัน) 

 
    

   - ราคาขายของอุตสาหกรรมภายใน (A) 152.19 154.10 148.75 133.21 170.30 
   - ราคาขายเฉลี่ยของประเทศท่ีถูกพิจารณา (B) 100.00 107.57 91.06 86.64 127.09 

   - ส่วนต่างราคา (A) – (B) 52.19 46.53 57.69 46.57 43.21 

  
(2) การยับยั้งการขึ้นราคา (บาทต่อตัน) 

 
    

 - ราคาขายของอุตสาหกรรมภายใน  100.00 101.25 97.74 87.53 111.90 
   - ต้นทุนการผลิตของอุตสาหกรรมภายใน  100.00 104.24 97.50 82.60 111.08 

15 ความมากน้อยของส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด (%) 56.31% 

ท่ีมา: ข้อมูลจากค าตอบแบบสอบถามอุตสาหกรรมภายใน/ผู้ยื่นค าขอ 
หมายเหตุ: *เป็นข้อมูลภาพรวมของกิจการ 



รายละเอียดข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นพ้ืนฐานในการพิจารณาทบทวนความจ าเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป ตามมาตรา 57 
กรณีสนิค้าเหล็กแผ่นรีดเยน็เคลอืบด้วยสังกะสีแบบจุม่ร้อนแลว้ทาสี และเหลก็แผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลอืบด้วยโลหะเจอืของ

อะลมูิเนยีมและสงักะสีแบบจุม่ร้อนแล้วทาสี ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
(ฉบับเปิดเผย) 
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  อุตสาหกรรมภายในแสดงข้อมูลสถานะของกิจการ ระบุว่าผลการด าเนินการของอุตสาหกรรม
ภายในได้รับความเสียหาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

จากข้อมูลตามตาราง 7.2.3 อุตสาหกรรมภายในผู้ยื่นค าขอแสดงข้อมูลสถานะของกิจการ ดังนี้ 
   (1) ปริมาณขายในประเทศ  

รายการ ปี 2560 ปี 2561 ∆% ปี 2562 ∆% 
ปี 2563 

PPR 
∆% 

ปี 2564 

POR 
∆% 

ยอดจ าหน่ายในประเทศ (ล้านบาท) 100.00 98.48 -1.52% 97.54 -0.95% 116.18 19.10% 139.90 20.42% 

ปริมาณขายในประเทศ (ตัน)  100.00 97.26 -2.74% 99.80 2.61% 132.73 33.00% 125.03 -5.80% 

ราคาขายในประเทศ (บาทต่อตัน) 100.00 101.25 1.25% 97.74 -3.47% 87.53 -10.45% 111.90 27.85% 

อุตสาหกรรมภายในมียอดจ าหน่ายในประเทศลดลง ในปี 2561 และ 2562 ต่อมาเพ่ิมขึ้น 
ในปี 2563 (PPR) และ 2564 (POR) ส าหรับปริมาณการขายในประเทศลดลง ในปี 2561 และเพ่ิมขึ้น ในปี 2562 
และ 2563 (PPR) ก่อนที่จะปรับลดลงในปี 2564 (POR)  

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาราคาขายในประเทศพบว่าเพ่ิมขึ้น ในปี 2561 และลดลงในปี 
2562 และป ี2563 (PPR) ก่อนที่จะปรับเพ่ิมข้ึน ในปี 2564 (POR) 

(2) ก าไรและขาดทุนจากการขายในประเทศ 
 อุตสาหกรรมภายในมีผลประกอบการก าไรจากการขายภายในประเทศลดลง ในปี 2561 

ต่อมากลับมีก าไรเพ่ิมขึ้น ในปี 2562 และปี 2563 (PPR)  และปรับลดลงในปี 2564 (POR)    
(3) ก าลังการผลิตและและอัตราการใช้ก าลังการผลิต 
 ก าลังการผลิตของสินค้าชนิดเดียวกันเพ่ิมข้ึน ในปี 2561 - ปี 2563 (PPR) ก่อนที่จะลดลง 

ในปี 2564 (POR)   
 อัตราการใช้ก าลังการผลิตลดลง ในปี 2561 -2563 (PPR) ก่อนที่จะปรับมาเพ่ิมขึ้น  

ในปี 2564 (POR) 
     (4)  ผลผลิต 

     ผลผลิตสินค้าชนิดเดียวกันของอุตสาหกรรมภายในมีปริมาณการผลิต เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในช่วงปี 2560 – 2563 (PPR) อย่างไรก็ตามได้มีการปรับลดลง ในปี 2564 (POR)  

(5) ผลิตภาพ 
อุตสาหกรรมภายในมีผลิตภาพค่อนข้างคงที่  
 
 



รายละเอียดข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นพ้ืนฐานในการพิจารณาทบทวนความจ าเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป ตามมาตรา 57 
กรณีสนิค้าเหล็กแผ่นรีดเยน็เคลอืบด้วยสังกะสีแบบจุม่ร้อนแลว้ทาสี และเหลก็แผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลอืบด้วยโลหะเจอืของ

อะลมูิเนยีมและสงักะสีแบบจุม่ร้อนแล้วทาสี ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
(ฉบับเปิดเผย) 
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(6)  ส่วนแบ่งตลาด 
อุตสาหกรรมภายในประเทศมีส่วนแบ่งตลาดลดลง ในปี 2561 ต่อมาปรับตัวเพ่ิมข้ึนในปี 

2562 – 2563 (PPR) และปรับตัวลดลง ในปี 2564 (POR) 
(7)  ผลตอบแทนการลงทุน (ROA) 
       อุตสาหกรรมภายในมีผลตอบแทนจากการลงทุนลดลง ในปี 2561 ต่อมาเพ่ิมขึ้น  

ในปี 2562 2563 (PPR) และปี 2564 (POR)  
(8) กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน 
  กระแสเงินสดจากการด าเนินงานลดลงในปี 2561 ก่อนที่จะเพ่ิมขึ้น ในปี 2562 และ  

ปี2563 (PPR) อย่างไรก็ตามกระแสเงินสดจากการด าเนินงานกลับมียอดติดลบ ในปี 2564 (POR)   
 (9) สินค้าคงคลัง 
  อุตสาหกรรมภายในมีสินค้าคงคลังเพ่ิมขึ้น ในปี 2561 ต่อมาลดลง ในปี 2562 และ 

ปี 2563  (PPR) ก่อนที่จะปรับเพ่ิมข้ึน ในปี 2564 (POR)  
 (10) การจ้างงาน 

อุตสาหกรรมภายในมีการจ้างงานลดลง ในปี 2561 และ 2562 ต่อมาเพ่ิมข้ึน ในปี 2563 
(PPR) และลดลงในปี 2564 (POR)  

 (11) ค่าจ้างแรงงาน 
อุตสาหกรรมภายในมีค่าจ้างแรงงานเพ่ิมขึ้น ในปี 2561 ต่อมาลดลงในปี 2562 และ 

ปี 2563 (PPR) ก่อนที่จะเพ่ิมข้ึน ในปี 2564 (POR) 
(12) อัตราการเจริญเติบโต 

      เมื่อพิจารณาอัตราการเจริญเติบโตของสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่ม
ร้อนแล้วทาสี และเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี 
พบว่าในปี 2561 ปริมาณขายของอุตสาหกรรมภายในลดลง ในขณะที่ความต้องการใช้ในประเทศเพ่ิมข้ึน ต่อมาในปี 
2562 ปริมาณขายของอุตสาหกรรมภายในเพ่ิมขึ้น ในขณะที่ความต้องการใช้ในประเทศลดลง ส าหรับปี 2563 (PPR) 

รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 
ปี 2563 

PPR 

ปี 2564 

POR 

ปริมาณการขายในประเทศ (ตัน) 100.00 97.26 99.80 132.73 125.03 
% การเปลีย่นแปลง N/A -2.74% 2.61% 33.00% -5.80% 
ความต้องการใช้ภายในประเทศ (ตัน) 100.00 120.99 111.36 126.81 140.87 
% การเปลีย่นแปลง N/A 20.99% -7.96% 13.87% 11.09% 



รายละเอียดข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นพ้ืนฐานในการพิจารณาทบทวนความจ าเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป ตามมาตรา 57 
กรณีสนิค้าเหล็กแผ่นรีดเยน็เคลอืบด้วยสังกะสีแบบจุม่ร้อนแลว้ทาสี และเหลก็แผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลอืบด้วยโลหะเจอืของ

อะลมูิเนยีมและสงักะสีแบบจุม่ร้อนแล้วทาสี ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
(ฉบับเปิดเผย) 
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ปริมาณขายของอุตสาหกรรมภายใน เพ่ิมข้ึน ซึ่งเป็นไปทิศทางเดียวกันกับความต้องการใช้ภายในประเทศที่เพ่ิมข้ึน 
อย่างไรก็ตาม ในปี 2564 (POR) ปริมาณขายของอุตสาหกรรมภายในลดลง ในขณะที่ความต้องการใช้ภายในประเทศ
เพ่ิมขึ้น  

(13) ความสามารถในการระดมทุนหรือลงทุน 
  สินทรัพย์ของอุตสาหกรรมภายในเพ่ิมข้ึนในปี 2561 และลดลงในปี 2562 ต่อมาเพ่ิมขึ้น

ในปี 2563 (PPR) และปี 2564 (POR)  
(14) ผลกระทบต่อราคาสินค้าในประเทศ 
  พบการตัดราคาในช่วงปี 2560 – 2564 (POR) การกดราคาในช่วงปี 2561 - 2563 (PPR) 

และการยับยั้งการขึ้นราคาในปี 2561 เทียบกับปี 2560 และในช่วงปี 2564 (POR) เทียบกับปี 2563 (PPR)  
(15) ความมากน้อยของส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด 

        เมื่อเปรียบเทียบมูลค่าปกติและราคาส่งออก ณ ระดับการค้าเดียวกัน คือ ณ หน้าโรงงาน
ในช่วงระยะเวลาการทบทวน (POR) พบส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดของสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสี
แบบจุ่มร้อนแล้วทาสี และเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบ 
จุ่มร้อนแล้วทาสี ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ยังคงมีข้อมูลหลักฐานแสดงความสามารถ 
การทุ่มตลาดคิดเป็นร้อยละ 56.31 ของราคา ซี ไอ เอฟ 

7.3 ปัจจัยอ่ืน ๆ ที่อาจเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายใน 

  7.3.1  สัดส่วนปริมาณการน าเข้าสินค้าชนิดเดียวกันจากประเทศที่ถูกพิจารณาและประเทศอ่ืนๆ 
ตาราง 7.3.1 สัดส่วนปริมาณการน าเข้าสินค้าชนิดเดียวกัน 

ที่มา : ข้อมูลจากสถติิกรมศุลกากร 
*ปัจจุบันประเทศไทยมีการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดกับสินคา้เหล็ก PPGL 

ประเทศ ปี 2560 % ปี 2561 % ปี 2562 % ปี 2563 

(PPR) 

% ปี 2564 

(POR) 

% 

เวียดนาม 10,377.72 1.88 7,444.00 1.09 7,519.36 1.21 7,171.89 1.03 8,030.49 1.02 

จีน* 352,588.28 63.93 492,500.57 71.86 448,961.18 72.06 568,376.53 81.80 667,409.72 84.59 

ญี่ปุ่น 58,614.84 10.63 41,173.82 6.01 26,540.42 4.26 17,334.19 2.49 31,489.38 3.99 

เกาหลีใต*้ 105,500.18 19.13 132,464.19 19.33 130,455.88 20.94 96,070.94 13.83 79,205.54 10.04 

ประเทศ

อื่น  ๆ

24,419.46 4.43 11,815.10 1.72 9,523.96 1.53 5,871.98 0.85 2,876.62 0.36 

รวม

ทั้งหมด 

551,500.48 100.00 685,397.68 100.00 623,000.80 100.00 694,825.53 100.00 789,011.76 100.00 



รายละเอียดข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นพ้ืนฐานในการพิจารณาทบทวนความจ าเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป ตามมาตรา 57 
กรณีสนิค้าเหล็กแผ่นรีดเยน็เคลอืบด้วยสังกะสีแบบจุม่ร้อนแลว้ทาสี และเหลก็แผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลอืบด้วยโลหะเจอืของ

อะลมูิเนยีมและสงักะสีแบบจุม่ร้อนแล้วทาสี ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
(ฉบับเปิดเผย) 
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หน่วย : บาทต่อตัน 

   ปริมาณการน าเข้าสินค้าเหล็ก PPGI/PPGL จากประเทศที่ถูกพิจารณาลดลงจาก 10,377.72 ตัน
ในปี 2560 เหลือ 7,444.00 ในปี 2561 โดยปี 2562 เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยเป็น 7,519.36 ตัน  และลดลงเหลือ 
7,171.89 ตันในปี 2563 (PPR) ก่อนเพิ่มขึ้นเป็น 8,030.49 ตันในปี 2564 (POR)  

  ในส่วนการน าเข้าสินค้าชนิดเดียวกันจากประเทศอ่ืนๆ มีปริมาณการน าเข้าเพ่ิมขึ้นจาก 
541,122.76 ตันในปี 2560 เป็น 677,953.68 ในปี 2561 และลดลงเหลือ 615,481.44 ในปี 2562 ก่อนเพ่ิมขึ้น
เป็น 687,653.64 ตันในปี 2563 (PPR) และ 780,981.27 ตันในปี 2564 (POR) ตามล าดับ 

  ทั้งนี้ ในช่วงปี 2560 – 2564 สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐเกาหลี มีปริมาณน าเข้า
สินค้าเหล็ก PPGI/PPGL อยู่ในสัดส่วนระหว่างร้อยละ 83.06 – 95.63 เทียบกับปริมาณน าเข้าสินค้าเหล็ก 
PPGI/PPGL จากทั่วโลก ซึ่งทั้งสองประเทศเป็นประเทศท่ีอยู่ระหว่างการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้า 
PPGL ในปัจจุบัน 

 7.3.2  ราคาน าเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี และเหล็กแผ่นรีด
เย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี จากประเทศอ่ืนๆ  

ตาราง 7.3.2 ราคาน าเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน 

 
ราคาน าเข้า 

CIF (บาท/ตัน) 
ปี 2560 ปี 2561 ∆% ปี 2562 ∆% 

ปี 2563 
(PPR) 

∆% 
ปี 2564 
(POR) 

∆% 

เวียดนาม 26,420.50 28,461.50 7.73 24,030.21 -15.57 22,886.14 -4.76 33,797.48 47.68 
จีน* 26,773.67 28,070.25 4.84 24,646.10 -12.20 22,919.00 -7.01 33,730.40 47.17 
ญี่ปุ่น 33,339.57 34,021.78 2.05 35,120.56 3.23 34,814.39 -0.87 38,864.00 11.63 
เกาหลีใต*้ 36,629.79 39,065.14 6.65 36,827.93 -5.73 38,342.15 4.11 54,426.56 41.95 
ประเทศอื่นๆ 38,358.45 42,658.86 11.21 38,276.03 -10.27 42,514.39 11.07 61,461.79 44.57 
ราคาเฉลี่ยรวม 29,863.26 30,808.45 3.17 27,844.12 -9.62 25,513.53 -8.37 36,114.67 41.55 

ที่มา: ข้อมูลจากสถิติกรมศุลกากร (ราคา CIF)   
*ปัจจุบันประเทศไทยมีการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดกับสินคา้เหล็ก PPGL 

    เมื่อเปรียบเทียบราคาน าเข้าในช่วงปี 2560 - 2564 (POR) ระหว่างสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็น
เคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี และเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและ
สังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี จากเวียดนามและประเทศอ่ืนๆ พบว่า ราคาสินค้าจากเวียดนามมีราคาต่ ากว่า
ประเทศจีนในปี 2560 ปี 2562 และปี 2563 (PPR) และมีราคาต่ ากว่าสินค้าจากเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และประเทศ
อ่ืนๆ ตลอดช่วงปี 2560-2564 (POR) 



รายละเอียดข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นพ้ืนฐานในการพิจารณาทบทวนความจ าเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป ตามมาตรา 57 
กรณีสนิค้าเหล็กแผ่นรีดเยน็เคลอืบด้วยสังกะสีแบบจุม่ร้อนแลว้ทาสี และเหลก็แผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลอืบด้วยโลหะเจอืของ

อะลมูิเนยีมและสงักะสีแบบจุม่ร้อนแล้วทาสี ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
(ฉบับเปิดเผย) 
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    โดยปี 2560-2561 ราคาน าเข้าสินค้าจากเวียดนามเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.73 และปรับลดลงต่อเนื่อง
ในปี 2562 ร้อยละ 15.57 และปี 2563 (PPR) ร้อยละ 4.76 ก่อนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 47.68 ในปี 2564 (POR) 
ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องราคาน าเข้าจากประเทศอ่ืนๆ ยกเว้นเกาหลีใต้ที่ราคาปรับลดลง ในปี 2562 และเพ่ิม
สูงขึ้นในช่วงปี 2563 (PPR) – 2564 (POR)  
  7.3.3 ปริมาณความต้องการใช้สินค้าภายในประเทศ 
    จากข้อมูลความต้องการใช้ในประเทศและส่วนแบ่งตลาดของอุตสาหกรรมภายในพบว่า  
ในช่วงเวลาที่ความต้องการใช้ในประเทศลดลง ส่วนแบ่งตลาดของอุตสาหกรรมภายในจะสูงขึ้น แสดงให้เห็นว่า
การลดลงของความต้องการใช้ในประเทศไม่ได้ส่งผลให้อุตสาหกรรมภายในได้รับความเสียหาย 
  7.3.4 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริโภค  
    พบว่ายังคงมีการบริโภคสินค้าที่ถูกพิจารณาและสินค้าชนิดเดียวกันอยู่  เนื่องจากเป็นสินค้าที่ใช้
ส าหรับน าไปงานรับเหมาโครงการ ที่อยู่อาศัย อาคาร โรงงานอุตสาหกรรม โกดังสินค้า และกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า 
และเห็นได้จากความต้องการใช้ในประเทศที่ยังคงมีการเพ่ิมขึ้นและลดลงสลับกันในช่วงปี  2560 – 2564 (POR) 
รูปแบบการบริโภคไม่มีการเปลี่ยนแปลง จึงไม่ใช่สาเหตุของความเสียหายของอุตสาหกรรมภายใน 
  7.3.5 การผูกขาดตัดตอนทางการค้า  
    พบว่าความเสียหายของอุตสาหกรรมภายในไม่ได้เกิดจากปัจจัยดังกล่าว เนื่องจากมีผู้ผลิตสินค้า
ชนิดเดียวกันอยู่ 2 บริษัทจึงไม่มีการผูกขาดตัดตอนทางการค้า 
  7.3.6  การแข่งขันระหว่างผู้ผลิตในต่างประเทศและผู้ผลิตในประเทศ 
    มีการแข่งขันระหว่างผู้ผลิตในต่างประเทศและผู้ผลิตในประเทศเป็นปกติ โดยจากข้อมูลแสดงให้
เห็นว่าแม้มีการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดฯ ก็ยังคงมีการน าเข้าจากประเทศที่ถูกใช้มาตรการฯและประเทศ
ที่ไม่ถูกใช้มาตรการฯ มาโดยตลอด  
  7.3.7 การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและความสามารถในการผลิต 
    จากข้อมูลในแบบสอบถามพบว่า อุตสาหกรรมภายในได้มีการเปิดสายการผลิตใหม่ซึ่งเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตให้สูงขึ้น พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงขึ้น ในปี 2562 ดังนั้นเทคโนโลยี 
การผลิตของอุตสาหกรรมภายในจึงไม่ใช่ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสียหาย      
  7.3.8 ประสิทธิภาพในการการส่งออก   
ตาราง 7.3.8  ประสิทธิภาพในการการส่งออก   

รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ปี 2563 

PPR 
ปี 2564 
POR 

มูลค่าการส่งออก (บาท) 100.00 129.62 182.78 192.27 108.42 
ปริมาณการส่งออก (ตัน)  100.00 126.30 184.71 214.84 96.22 



รายละเอียดข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นพ้ืนฐานในการพิจารณาทบทวนความจ าเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป ตามมาตรา 57 
กรณีสนิค้าเหล็กแผ่นรีดเยน็เคลอืบด้วยสังกะสีแบบจุม่ร้อนแลว้ทาสี และเหลก็แผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลอืบด้วยโลหะเจอืของ

อะลมูิเนยีมและสงักะสีแบบจุม่ร้อนแล้วทาสี ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
(ฉบับเปิดเผย) 
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รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ปี 2563 

PPR 
ปี 2564 
POR 

ราคาส่งออก (บาท/ตัน) 100.00 102.62 98.95 89.50 112.68 
สัดส่วนการส่งออกเทียบกับ
ปริมาณขายทั้งหมด 3.47% 4.46% 6.24% 5.50% 2.69% 

ที่มา: แบบสอบถามอุตสาหกรรมภายใน 

    พบว่าความเสียหายของอุตสาหกรรมภายในไม่ได้เกิดจากปัจจัยประสิทธิภาพด้านการส่งออก 
กล่าวคือ อุตสาหกรรมผู้ผลิตภายในประเทศมีการผลิตและขายในประเทศเป็นหลัก โดยมีสัดส่วนของปริมาณการ
ส่งออกตั้งแต่ป ี2560-2564 อยู่ระหว่างร้อยละ 2.69 – 6.24    
  7.3.9 ปัจจัยอ่ืน ๆ 
  สินค้าที่ถูกพิจารณานั้นเป็นสินค้าอุตสาหกรรมหนัก จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริโภค
ในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงการแข่งขันของผู้ผลิตทั้งในและต่างประเทศ จะเป็นลักษณะที่คาดเดาได้ในวงจรการค้า
ปกตแิละสอดคล้องกับสภาวะทั่วไปของอุตสาหกรรม  

8.  สรุปร่างผลการทบทวน 
  จากข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดข้างต้น พบว่ามีมูลของข้อมูลและหลักฐานเพียงพอเชื่อได้ว่า หากยุติการเรียกเก็บ
อากรตอบโต้การทุ่มตลาดแล้วจะท าให้มีการทุ่มตลาดต่อไปหรือท าให้การทุ่มตลาดฟ้ืนคืนมาอีก โดยมีความเป็นไป
ได้ที่จะมีการทุ่มตลาดต่อไปหรือท าให้การทุ่มตลาดฟ้ืนคืนมาอีก เนื่องจากมีการทุ่มตลาดสินค้าเหล็ก PPGI/PPGL 
ในอัตราร้อยละ 56.31 ของราคา ซี ไอ เอฟ และมีความเป็นไปได้ที่จะมีความเสียหายต่อไปหรือฟ้ืนคืนมาอีก 
เนื่องจากปริมาณน าเข้าสินค้าเหล็ก PPGI/PPGL จากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยยังมีปริมาณการน าเข้า
สินค้าเหล็ก PPGI/PPGL เพ่ิมขึ้นในช่วงระยะเวลาที่น าข้อมูลมาใช้เพ่ือการทบทวน (Period of Review: POR)  
โดยในช่วง POR ยังคงมีความเสียหายอย่างส าคัญที่เกิดแก่อุตสาหกรรมภายในจากการน าเข้าสินค้าทุ่มตลาด ได้แก่ 
ปริมาณขายในประเทศลดลง ก าไรจากการขายในประเทศลดลง ผลผลิตลดลง ส่วนแบ่งตลาดลดลง ปริมาณสินค้า
คงคลังเพิ่มขึ้น ประกอบกับในช่วง POR ยังพบการตัดราคา และยับยั้งการขึ้นราคา 

9. การวินิจฉัยร่างผลการทบทวนของคณะกรรมการ ทตอ. 
คณะกรรมการ ทตอ. ได้พิจารณาวินิจฉัยร่างผลการทบทวนความจ าเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้ 

การทุ่มตลาด ต่อไป ตามมาตรา 57 กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี และ
เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี  ที่มีแหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ดังนี้ 



รายละเอียดข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นพ้ืนฐานในการพิจารณาทบทวนความจ าเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป ตามมาตรา 57 
กรณีสนิค้าเหล็กแผ่นรีดเยน็เคลอืบด้วยสังกะสีแบบจุม่ร้อนแลว้ทาสี และเหลก็แผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลอืบด้วยโลหะเจอืของ

อะลมูิเนยีมและสงักะสีแบบจุม่ร้อนแล้วทาสี ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
(ฉบับเปิดเผย) 
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 1. ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี 
และเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี (PPGI/PPGL) ที่
มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในอัตราและเงือ่นไขเดิมต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 5 ปี โดย 

 1) ร้อยละ 6.63 ของราคา ซี ไอ เอฟ ส าหรับสินค้าที่ผลิตจาก Hoa Sen Group 
 2) ร้อยละ 4.30 ของราคา ซี ไอ เอฟ ส าหรับสินค้าที่ผลิตจาก Nam Kim Steel Joint Stock Company 
 3) ร้อยละ 34.05 ของราคา ซี ไอ เอฟ ส าหรับสินค้าที่ผลิตจาก Dai Thien Loc Corporation 
 4) ร้อยละ 46.35 ของราคา ซี ไอ เอฟ ส าหรับสินค้าที่ผลิตจาก Southern Steel Sheet Company 
 5) ร้อยละ 53.20 ของราคา ซี ไอ เอฟ ส าหรับสินค้าที่ผลิตจาก TVP Steel Joint Stock Company 
 6) ร้อยละ 60.26 ของราคา ซี ไอ เอฟ ส าหรับสินค้าที่ผลิตจาก Ton Dong A Corporation 
 7) ร้อยละ 60.26 ของราคา ซี ไอ เอฟ ส าหรับสินค้าที่ผลิตจากรายอ่ืน  

2.  ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการน าเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบ 
จุ่มร้อนแล้วทาสี และเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิ เนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้ว
ทาสี ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในอัตราร้อยละ 0 ของราคา ซี ไอ เอฟ ในกรณี
ดังต่อไปนี้  

 1) กรณีน าเข้ามาเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตกระดานไวท์บอร์ด (White Board) โดยมีปริมาณ
น าเข้าไม่เกิน 30 ตันต่อปี โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ
ประกาศก าหนด 

 2) กรณีการน าเข้าสินค้าดังกล่าวเพ่ือน ามาผลิตเพ่ือการส่งออก ดังนี้  
   ก) ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้ประกอบพาณิชยกรรมเพ่ือส่งออกที่น าสินค้าดังกล่าวเข้ามา ใน
ราชอาณาจักรและน าเข้าไปในเขตประกอบการเสรี เพ่ือใช้ในการผลิตสินค้าหรือเพ่ือการพาณิชยกรรมเพ่ือ 
การส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
   ข) ผู้ได้รับการส่งเสริมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนน าสินค้าดังกล่าวเข้ามาผลิตเพ่ือ
การส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน 
   ค) ผู้น าสินค้าดังกล่าวเข้ามาผลิตเพ่ือการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยศุลกากร 

 การด าเนินการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 0 ของราคาซี ไอ เอฟ ตาม ก) ข) 
และ ค) ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการได้รับยกเว้นอากรขาเข้าเพ่ือการส่งออกตามกฎหมาย
ดังกล่าวแล้วแต่กรณี 

----------------------------------- 
กองปกป้องและตอบโต้ทางการค้า 

กรมการค้าต่างประเทศ 
กุมภาพันธ์ 2566 


