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 การทบทวนความจ าเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping: AD) สินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็น
ชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามต่อไป ตามมาตรา 57 เป็นการด าเนินการภายใต้พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน
ซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 (พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ) รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศ
กระทรวงที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดข้อเท็จจริงที่คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน (ทตอ.) 
ใช้เป็นพ้ืนฐานในการทบทวน มีดังนี้ 

1. ความเป็นมา 

 1.1 การใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน (ทตอ.) ได้มีมติ 
ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-dumping duty :AD) สินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะ
เจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในอัตราร้อยละ  
6.20 – 40.49 ของราคา ซี ไอ เอฟ เป็นเวลา 5 ปี และเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 0 ของ
ราคา ซี ไอ เอฟ ส าหรับกรณีน าเข้าสินค้าดังกล่าวที่มีสภาพผิวการเคลือบด้วยสารอนินทรีย์  (Inorganic coating) 
เพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า รวมถึงกรณีน าเข้ามาผลิตเพ่ือการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วย 
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน และกฎหมายว่าด้วยศุลกากร  
ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่น
รีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน (GL) ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 

1.2 อัตราอากร AD บังคับใช้ระหว่างตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2560 ถึง 24 มีนาคม 2565  เป็นระยะเวลา 5 ปี 
ปรากฏรายละเอียดตามข้อ (1) - (6) ดังนี้  

 (1) ร้อยละ 7.94 ของราคา ซี ไอ เอฟ ส าหรับสินค้าที่ผลิตจาก Hoa Sen Group 
 (2) ร้อยละ 6.20 ของราคา ซี ไอ เอฟ ส าหรับสินค้าที่ผลิตจาก Maruichi Sun Steel Joint Stock 

Company 
 (3) ร้อยละ 6.47 ของราคา ซี ไอ เอฟ ส าหรับสินค้าที่ผลิตจาก Nam Kim Steel Joint Stock Company 
 (4) ร้อยละ 30.77 ของราคา ซี ไอ เอฟ ส าหรับสินค้าที่ผลิตจาก Dai Thien Loc Corporation 
 (5) ร้อยละ 40.49 ของราคา ซี ไอ เอฟ ส าหรับสินค้าที่ผลิตจาก Ton Dong A Corporatio 
 (6) ร้อยละ 40.49 ของราคา ซี ไอ เอฟ ส าหรับสินค้าที่ผลิตจากรายอ่ืน  

1.3 ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 0 ของราคา ซี ไอ เอฟ ในกรณีดังต่อไปนี้  

 (1) กรณีน าเข้าสินค้าดังกล่าวที่มีสภาพผิวการเคลือบด้วยสารอนินทรีย์ (Inorganic coating) เพ่ือใช้ใน
อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ
ประกาศก าหนด 
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  (2) กรณีการน าเข้าสินค้าดังกล่าวเพ่ือน ามาผลิตเพื่อการส่งออก ดังนี้  
  (ก) ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้ประกอบพาณิชยกรรมเพ่ือส่ งออกที่น าสินค้าดังกล่าวเข้ามา 

ในราชอาณาจักรและน าเข้าไปในเขตประกอบการเสรี เพ่ือใช้ในการผลิตสินค้าหรือเพ่ือการพาณิชยกรรมเพ่ือ 

การส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

  (ข) ผู้ได้รับการส่งเสริมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนน าสินค้าดังกล่าวเข้ามาผลิต  

เพ่ือการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน 

  (ค) ผู้น าสินค้าดังกล่าวเข้ามาผลิตเพ่ือการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยศุลกากร 

การด าเนินการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 0 ของราคาซี ไอ เอฟ ตาม (ก)

(ข) และ (ค) ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการได้รับยกเว้นอากรขาเข้า เพ่ือการส่งออกตาม

กฎหมายดังกล่าวแล้วแต่กรณี 

2.  การด าเนินการทบทวนความจ าเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดกับสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบ
หรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามต่อไป ตามมาตรา 57 

 2.1 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมภายในผู้ผลิต
สินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ได้ยื่นค าขอต่อกรมการค้า
ต่างประเทศเพ่ือขอให้เปิดทบทวนความจ าเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดกับสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็น 
ชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน (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. การตอบโต้ 
การทุ่มตลาดฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 เนื่องจากยังคงมีการน าเข้าสินค้าดังกล่าวเข้ามาขายในราคาทุ่มตลาดและ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมผู้ผลิตสินค้าดังกล่าวในประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นการยื่นค าขอภายในก าหนด  

2.2 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 คณะอนุกรรมการพิจารณาการไต่สวนภายใต้คณะกรรมการพิจารณา 
การทุ่มตลาดและการอุดหนุน (ทตอ.) ได้มีมติว่า ค าขอให้ทบทวนความจ าเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
สินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีแหล่งก าเนิดจาก
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตามมาตรา 57 มีรายละเอียดและหลักฐานครบถ้วนและถูกต้อง (Properly 
Documented) ตามมาตรา 34 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดย พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 คณะกรรมการ 
ทตอ. ได้มีมติให้เปิดทบทวนความจ าเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือ 
เคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน (Hot Dip Plated or Coated with Aluminium 



รายละเอียดข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นพ้ืนฐานในการพิจารณาทบทวนความจ าเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด ต่อไป ตามมาตรา 57 
กรณีสนิค้าเหล็กแผ่นรีดเยน็ชบุหรือเคลอืบด้วยโลหะเจอืของอะลูมิเนยีมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน  

ที่มีแหล่งก าเนดิจากสาธารณรัฐสังคมนยิมเวียดนาม 
(ฉบับเปิดเผย) 

 
 

3 

 

Zinc Alloys of Cold Rolled Steel) ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามต่อไป ตามมาตรา 57 
แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ ในอัตราเดิม คือร้อยละ  6.20 – 40.49  ของราคา ซี ไอ เอฟ โดยในระหว่าง 
การทบทวนฯ ให้เรียกเก็บหลักประกันการช าระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราเดิมเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี  

3.   การด าเนินการของกรมการค้าต่างประเทศ 

3.1 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 กรมการค้าต่างประเทศได้มีหนังสือแจ้งรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
ให้ทราบถึงการรับค าขอให้เปิดทบทวนความจ าเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบ
หรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามต่อไป ตามมาตรา 57 ทั้งนี้ การแจ้งดังกล่าวเพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติตาม Article 5.5 ความตกลง 
ว่าด้วยการตอบโต้การทุ่มตลาดขององค์การการค้าโลก (WTO) และมาตรา 35 แห่ง พระราชบัญญัติการตอบโต้ 
การทุ่มตลาดฯ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  และ
กรมการค้าต่างประเทศได้ออกประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง เปิดการทบทวนความจ าเป็นในการใช้บังคับ
อากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและ
สังกะสีแบบจุ่มร้อนที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พ.ศ. 2565 ตามมติคณะกรรมการ ทตอ. 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565  โดยให้เริ่มกระบวนการทบทวนฯ ในวันที่ 23 มีนาคม 
2565 และออกประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง ให้เรียกเก็บหลักประกัน 
การช าระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในระหว่างการพิจารณาทบทวนความจ าเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้  
การทุ่มตลาดต่อไป กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบ 
จุ่มร้อน ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พ.ศ. 2565 ซึ่งได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 และประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การน าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือ
เคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนที่มีสภาพผิวการเคลือบด้วยสารอนินทรีย์   
(Inorganic coating) ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือใช้ใน
อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า 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 4 ราย ได้แก ่
1) บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จ ากัด   
2) บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จ ากัด 
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3) บริษัท ซิน เคอ หยวน จ ากัด 
4) บริษัท ราชสีมาผลิตเหล็ก จ ากัด 

3.2.2 ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จ านวน 9 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. 

 3.2.3 ผู้น าเข้า/ผู้ใช้ จ านวน 37 ราย ได้แก่ 
1) บริษัท เค อาร์ สตีล จ ากัด 
2) บริษัท เคที.อัลติเมท จ ากัด 
3) บริษัท เจ เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด 
4) บริษัท เจ.เจ. คอยล์เซ็นเตอร์ จ ากัด 
5) บริษัท เมทัล บิวล์ดิง (ประเทศไทย) จ ากัด 
6) บริษัท เมทัล วัน (ไทยแลนด์) จ ากัด 
7) บริษัท เอเซีย สตีล เวิร์ค จ ากัด 
8) บริษัท เอส.เจ.เอส. สตีล จ ากัด 
9) บริษัท เอส.ซี.พี. ซินดิเคท จ ากัด 
10) บริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
11) บริษัท เอสวี เมทัลเวิลด์ จ ากัด 
12) บริษัท แมกซ์ สตีล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จ ากัด 
13) บริษัท ไต่เฮงสตีลเทรดดิ้ง จ ากัด 
14) บริษัท เคจี ดองบู ไทย สตีล จ ากัด 
15) บริษัท ไทยเมททัล แอนด์ สตีลคอยล์ จ ากัด 
16) บริษัท ไทยทวีพรค้าเหล็ก จ ากัด 
17) บริษัท กิมไทย จ ากัด 
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18) บริษัท คอยล์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
19) บริษัท ซันสตีล กรุ๊ป จ ากัด 
20) บริษัท ซี.เอส.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
21) บริษัท ทิธากร สตีล จ ากัด 
22) บริษัท ที-วัน เม็ททอลลิค จ ากัด 
23) บริษัท ธีรชัยสตีล เซ็นเตอร์ จ ากัด 
24) บริษัท นาสป้า เอเซีย จ ากัด 
25) บริษัท บลูโอโซน สตีล จ ากัด 
26) บริษัท พรีเฟอร์ สตีล เซอร์วิส จ ากัด 
27) บริษัท พีทีที เมทัลชีท จ ากัด 
28) บริษัท มั่นคง สตีล จ ากัด 
29) บริษัท รัชดาศูนย์รวมวัสดุ จ ากัด 
30) บริษัท วี.เอ็น.สตีล อินเตอร์เทรด จ ากัด 
31) บริษัท สตีล โปลีแมท จ ากัด 
32) บริษัท สตีลแอนด์แมชชีน อิมพอร์ต จ ากัด 
33) บริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จ ากัด 
34) บริษัท อะลูไทย เมทัล จ ากัด 
35) บริษัท อัศวเม็ททอล (ไทยแลนด์) จ ากัด 
36) บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จ ากัด (มหาชน) 
37) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาพย์ภูมิดี  

  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 
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   2)  ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รวม 2 ราย ได้แก่ Hoasen Group และ 
Maruichi Sun Steel Joint Stock Company 

 3.3.2  ผู้ที่ตอบแบบสอบถามไม่สมบูรณ์/ตอบแบบสอบถามบางส่วน ได้แก่ ผู้ผลิตสินค้าชนิดเดียวกัน 
ในประเทศ คือ บริษัท ราชสีมาผลิตเหล็ก จ ากัด และผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 1 ราย คือ 
Nam Kim Steel Joint Stock Company   

4. ขอบเขตการทบทวน 
 4.1  สถานะของอุตสาหกรรมภายใน 

 ผู้ผลิตสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน
ภายในประเทศที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม 1 บริษัท คือ บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จ ากัด 
โดยมีปริมาณผลิตรวมเกินกว่ากึ่งหนึ่งของปริมาณการผลิตทั้งหมดภายในประเทศ ซึ่งถือว่ามีสถานะเป็น
อุตสาหกรรมภายในตามมาตรา 24 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ   

 4.2  ผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ 
 1)  อุตสาหกรรมภายในผู้ผลิตสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียม
และสังกะสีแบบจุ่มร้อน 
 2)  ผูผ้ลิต/ผู้ส่งออกและผู้น าเขา้สินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียม
และสังกะสีแบบจุ่มร้อน  
 3)  รัฐบาลของประเทศผู้ส่งออกสินค้าที่ถูกพิจารณา  
 4)  กลุ่มอุตสาหกรรมและสมาคมที่เกี่ยวข้อง 
 4.3 สินค้าที่ถูกพิจารณา/สินค้าชนิดเดียวกัน (Product under consideration/ Like product)    
สินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีแหล่งก าเนิดจาก
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งได้มีการแก้ไขพิกัดอัตราศุลกากรใหม่ในปี 2565 ตามพระราชก าหนดพิกัดอัตรา
ศุลกากร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2564 และประกาศกรมศุลกากร ที่ 194/2564 เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมรหัสสถิติสินค้า จึงท าให้
สินค้าที่ถูกพิจารณาครอบคลุม 32 พิกัด ได้แก่ พิกัด     
7210.6111.011 7210.6111.012 7210.6111.013 7210.6111.021  7210.6111.022 
7210.6111.023       7210.6111.031 7210.6111.032 7210.6111.033  7210.6111.041 
7210.6111.042       7210.6111.043 7210.6111.090 7210.6191.011  7210.6191.012 
7210.6191.013  7210.6191.090 7210.6192.011 7210.6192.090  7212.5023.000 
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7212.5024.000 7212.5029.000 7225.9990.043 7225.9990.044  7225.9990.045 
7225.9990.046 7225.9990.047 7225.9990.048 7225.9990.049  7225.9990.090      
7226.9919.090       7226.9999.090 

  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. ข้อเท็จจริงและความเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อการเปิดทบทวนความจ า เป็นในการใช้
บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป ตามมาตรา 57  

 กรมการค้าต่างประเทศได้รวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงและความเห็นที่ได้รับตามแบบสอบถาม/หนังสือแจ้ง 
ข้อเท็จจริงและความเห็นเกี่ยวกับการเปิดทบทวนฯ จากผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่ เกี่ยวข้องในกระบวนการไต่สวน  
สรุปสาระส าคัญได ้ดังนี้  

 5.1 ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มีความเห็นว่าควรยุติการทบทวนฯ เนื่องจากไม่ปรากฏ
หลักฐานเพียงพอที่จะสรุปได้ว่าการยุติการบังคับใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อไปหรือ
ฟ้ืนคืนมาอีก โดยเห็นว่าจากข้อมูลในช่วงระยะเวลาพิจารณาทบทวนฯ ไม่ปรากฎความเสียหายจากการน าเข้าสินค้าที่
ถูกพิจารณาจากเวียดนาม และไม่ปรากฏว่าการน าเข้าสินค้าที่ถูกพิจารณาจากเวียดนามส่งผลกระทบต่อ 
การประกอบการของอุตสาหกรรมภายใน โดยมีข้อสรุป ดังนี้ 

(1) ปริมาณการน าเข้าสินค้าที่ถูกพิจารณาจากเวียดนามลดลง โดยมีแนวโน้มลดลงจนถึงปัจจุบัน  
(ไตรมาส 3 ปี 2565) 

(2) ตามข้อมูลจากช่วงระยะเวลาที่น ามาใช้พิจารณาการทุ่มตลาด ( 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2564) ปรากฏ
ว่าราคาขายสินค้าที่ถูกพิจารณาจากเวียดนามเพ่ิมสูงขึ้นมาก และตามข้อมูลจากช่วงระยะเวลาที่น ามาใช้พิจารณา 
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ความเสียหาย (1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2564) ไม่ปรากฏว่ามีการกดราคา ตัดราคา และหยุดยั้งการขึ้นราคา 
ของสินค้าชนิดเดียวกันของอุตสาหกรรมภายใน  

(3) ผลกระทบต่อการด าเนินงานของอุตสาหกรรมภายใน พบว่าปริมาณสินค้า มูลค่าการจ าหน่าย ส่วนแบ่งตลาด 
ก าไร เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 และไม่ปรากฏว่าปริมาณการน าเข้าสินค้าที่ถูกพิจารณาจากสาธารณรัฐ 
สังคมนิยมเวียดนามส่งผลต่อปริมาณการจ าหน่ายสินค้าชนิดเดียวกันของอุตสาหกรรมภายใน โดยเวียดนามให้
ความส าคัญกับการส่งสินค้าดังกล่าวไปจ าหน่ายในตลาดสหภาพยุโรปมากกว่า อีกทั้งเห็นว่าผลกระทบที่มีต่อผล
ประกอบการของอุตสาหกรรมภายในอาจเกิดจากการน าเข้าสินค้าจากประเทศอ่ืน เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมี
การน าสินค้าชนิดเดียวกันเข้ามาจ าหน่ายในประเทศไทยในปริมาณมากและในราคาที่ต้องแข่งขันกันอย่างรุนแรง 

 5.1 ผู้ผลิตสินค้าเหล็ก GL เสนอความเห็นว่า ควรสนับสนุนการบังคับใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดกับสินค้า
เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม เนื่องจากเห็นว่าการยุติการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดกับสินค้าดังกล่าว จะท าให้การทุ่มตลาด
สินค้าดังกล่าว ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามฟ้ืนคืนมาอีก 

ข้อชี้แจงของกรมการค้าต่างประเทศ 
กรณีนี้เป็นการพิจารณาทบทวนความจ าเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป กรณีสินค้าเหล็ก

แผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม ซึ่งการด าเนินการเป็นไปตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่ง
สินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้บัญญัติและก าหนดไว้
สอดคล้องกับหลักการของความตกลงว่าด้วยการตอบโต้การทุ่มตลาดขององค์การการค้าโลก คณะกรรมการ ทตอ. จะ
วินิจฉัยว่ามีมูลที่จะเชื่อได้ว่าการยุติการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจะท าให้มีการทุ่มตลาดและความเสียหาย
ต่อไปหรือฟ้ืนคืนมาอีกหรือไม่ ก่อนที่จะก าหนดการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป 

6. การตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูล (On-the-spot verification) 
กรมการค้าต่างประเทศได้ส่ งเจ้าหน้าที่ เดินทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลที่ ได้รับจาก 

การตอบแบบสอบถาม  ณ ที่ท าการของบริษัท/อุตสาหกรรมผู้ผลิตภายในประเทศ คือ บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป 
(ประเทศไทย) จ ากัด ในช่วงระหว่างวันที่ 13 – 20 กันยายน พ.ศ. 2565 (รวมระยะเวลาเดินทางและการเข้าชม
กระบวนการผลิต ณ โรงงานจังหวัดระยอง) ซึ่งสรุปได้ว่าข้อมูลตามค าตอบแบบสอบถามที่บริษัทรายงานนั้น ถูกต้อง
ตามหลักการบัญชีที่ผ่านการรับรองแล้ว และสามารถตรวจสอบได้ตรงกับเอกสารหลักฐานต้นฉบับ จึงมีความ
น่าเชื่อถือและสามารถยอมรับได้ 
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7. ร่างผลการทบทวนความจ าเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป 
    ในการพิจารณาทบทวนความจ าเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป จะพิจารณาจากข้อมูลตาม
ค าตอบแบบสอบถามที่ได้รับจากผู้ที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามของแต่ละราย ส่วนผู้ที่ไม่ให้ความร่วมมือตอบ
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 ราคาส่งออกจากประเทศผู้ส่งออกมายังประเทศไทยตามที่
ได้ช าระหรือควรจะมีการช าระกันจริง  

   ในกรณีที่ไม่ปรากฏราคาส่งออกหรือราคาส่งออกนั้นไม่น่าเชื่อถือ เนื่องจากมีการร่วมมือกัน
หรือจัดให้มีการชดเชยประโยชน์กันระหว่างผู้ที่เก่ียวข้องให้ค านวณหาราคาส่งออกจากราคาสินค้านั้นที่ได้จ าหน่าย
ต่อไปทอดแรกยังผู้ซื้ออิสระ แต่ในกรณีที่สินค้านั้นไม่มีการจ าหน่ายต่อไปยังผู้ซื้ออิสระ หรือไม่ได้จ าหน่ายต่อไป
ตามสภาพสินค้าที่เป็นอยู่ในขณะน าเข้า ให้ค านวณราคาส่งออกตามหลักเกณฑ์อย่างหนึ่งอย่างใดที่เหมาะสมแก่
กรณีดังกล่าว...” 

   มาตรา 15 “มูลค่าปกติ ได้แก่ ราคาที่ผู้ซื้ออิสระในประเทศผู้ส่งออกได้ช าระหรือควรจะมีการ
ช าระกันจริงในทางการค้าปกติส าหรับสินค้าชนิดเดียวกันที่ขายเพ่ือการบริโภคภายในประเทศนั้น... 

   ในกรณีที่ไม่ปรากฏราคาตามวรรคหนึ่งหรือราคานั้นไม่น่าเชื่อถือ... ให้พิจารณาหามูลค่าปกติ
จากราคา (1) ราคาส่งออกในทางการค้าปกติของสินค้าชนิดเดียวกันที่ส่งออกจากประเทศผู้ส่งออกไปยังประเทศที่
สามที่เหมาะสม... หรือ (2) ราคาที่ค านวณจากต้นทุนการผลิตในประเทศแหล่งก าเนิดรวมกับจ านวนที่เหมาะสม
ของค่าใช้จ่ายในการจัดการ  การขาย และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตลอดจนก าไรต่างๆ ที่เกิดขึ้น  ...” 

   มาตรา 18 “การพิจารณาหาส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดให้มีการเปรียบเทียบอย่างเป็นธรรมและให้
กระท าที่ข้ันตอนทางการค้าเดียวกันและในเวลาเดียวกัน ...” 

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

จากการส่งแบบสอบถามไปยังผู้ผลิต/ผู้ส่งออกท่ีทราบชื่อ ปรากฏว่ามีผู้ผลิต/ผู้ส่งออกให้ความร่วมมือ
ตอบแบบสอบถามครบถ้วนสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่ก าหนด จ านวน 2 ราย คือ Hoasen Group และ 
Maruichi Sun Steel Joint Stock Company สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

   (1) Hoasen Group 
   1) มูลค่าปกต ิ
    ใช้ข้อมูลราคาขายภายในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจากค าตอบแบบสอบถาม ซึ่งทอน
เป็นราคา ณ หน้าโรงงานโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก  
   2) ราคาส่งออก 
    ใช้ข้อมูลราคาส่งออกมายังประเทศไทยจากค าตอบแบบสอบถาม ซึ่งทอนเป็นราคา  
ณ หน้าโรงงานโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก  
   3) ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด 
    ค านวณจากการเปรียบเทียบมูลค่าปกติกับราคาส่งออก ณ ระดับการค้าเดียวกัน คือ  
หน้าโรงงาน โดยพบส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ -11.74 ของราคา ซี ไอ เอฟ  

   (2) Maruichi Sun Steel Joint Stock Company 
   1) มูลค่าปกต ิ
    ใช้ข้อมูลราคาขายภายในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจากค าตอบแบบสอบถาม ซึ่งทอน
เป็นราคา ณ หน้าโรงงานโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก  
   2) ราคาส่งออก 
    ใช้ข้อมูลราคาส่งออกมายังประเทศไทยจากค าตอบแบบสอบถาม ซึ่งทอนเป็นราคา  
ณ หน้าโรงงานโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก  
   3) ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดค านวณจากการเปรียบเทียบมูลค่าปกติกับราคาส่งออก ณ ระดับ
การค้าเดียวกัน คือ หน้าโรงงาน โดยพบส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 1.40 ของราคา ซี ไอ เอฟ 

   (3) ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกรายอ่ืนจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
 พิจารณาโดยใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงเท่าที่มีอยู่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในมาตรา 27 แห่ง พ.ร.บ. 

การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ ประกอบกับ Article 6.8 และ Annex II (7) แห่ง WTO Anti-Dumping Agreement 
โดยใช้ข้อมูลของผู้ผลิต/ผู้ส่งออกที่เข้าร่วมกระบวนการไต่สวน คือ Hoasen Group และ Maruichi Sun Steel 
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Joint Stock Company โดยเปรียบเทียบมูลค่าปกติในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับราคาส่งออกมายัง
ประเทศไทยเฉลี่ย ณ ระดับการค้าเดียวกัน คือ ราคา ณ หน้าโรงงาน ปรากฏส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดใน  
อัตราร้อยละ 66.83 ของราคา ซี ไอ เอฟ 

 7.2 ข้อมูลแสดงความเป็นไปได้ที่จะมีความเสียหายต่อไปหรือฟื้นคืนมาอีก (Likelihood of 
Continuation or Recurrence of Injury)  
  7.2.1 ข้อมูลการน าเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและ
สังกะสีแบบจุ่มร้อน มายังประเทศไทย 

ตารางที่ 7.2.1 : ปริมาณการน าเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและ
สังกะสีแบบจุ่มร้อน ของไทย ตั้งแต่ปี 2560 – ปี 2564   

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

∆% ปี 2564 
POR 

∆% 

รวมประเทศ
ที่ถูกกล่าวหา 33,513.61 6,095.03 -81.81% 8,774.60 43.96% 28,047.90 219.65% 9,977.90 -64.43% 

ประเทศอื่น  ๆ 470,327.48 573,981.92 22.04% 397,603.20 -30.73 388,846.81 -2.20% 474,483.95 22.02% 

รวมท้ังหมด 503,841.09 580,076.95 15.13% 406,377.80 -29.94% 416,894.71 2.59% 484,461.85 16.21% 

          ภายหลังจากการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดกับสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วย
โลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ตั้งแต่ป ี2560-2564 เป็นต้นมา พบว่ามีปริมาณการน าเข้าสินค้า
ประเทศที่ถูกใช้มาตรการฯ มายังประเทศไทยลดลงจาก 33,513.61 ในปี 2560 เป็น 6,095.03 ในปี 2561 หรือ
ลดลงร้อยละ 81.81 หลังจากนั้นปริมาณน าเข้ามีความผันผวนโดยมีปริมาณน าเข้าในปี  2562 8,774.60 ตัน 
ปริมาณน าเข้าในช่วงปี 2563 (PPR) 28,047.90 ตัน และ 9,977.90 ตัน ตามล าดับ โดยเมื่อเปรียบเทียบในช่วง 
2563 (PPR) – 2564 (POR) มีปริมาณน าเข้าลดลงลดลงร้อยละ 64.43     

  ทั้งนี้ ปริมาณการน าเข้าโดยรวมของทุกประเทศเพ่ิมขึ้นจาก 503,841.09 ตันในปี 2560 เป็น 
580,076.95 ตัน ในปี 2561 และลดลงเป็น 406,377.80 ตัน ในปี 2562 หรือลดลงร้อยละ 29.94 และเพ่ิมขึ้นใน
ปี 2563 (PPR) เป็น 416,894.71 ตัน หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.59 และในช่วงปี 2564 (POR) เพ่ิมขึ้นเป็น 
484,461.85 ตัน หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 16.21 
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7.2.2 ข้อมูลผลกระทบด้านราคาของสินค้าทุ่มตลาดที่มีต่อราคาขายของอุตสาหกรรมภายใน 

  (1) การตัดราคา และ (2) การกดราคา 
ตารางที่ 7.2.2(1) : ตารางเปรียบเทียบราคาขายของอุตสาหกรรมภายในประเทศและราคาขายของประเทศ 
ที่ถูกพิจารณา                                                                                      

ประเทศ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ปี 2563 
 PPR  

ปี 2564  
POR  

1. ราคาขายของอุตฯภายใน 121.04 124.75 119.25 107.19 140.40 
2. ราคาขายประเทศที่ถูกพิจารณา 100.00 109.46 91.37 86.65 154.42 
การตัดราคา (1-2) 21.04 15.29 27.88 20.54 -14.02 
ที่มา: 1. ราคาขายของอุตสาหกรรมภายในจาก ข้อมูลค าตอบแบบสอบถามของอุตสาหกรรมผู้ผลิตภายในประเทศ  

2. ราคาขายของประเทศที่ถูกพิจารณาจากการเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักข้อมูลสถิติศุลกากร บวกค่าด าเนินการพิธีการศุลกากร และ 
ค่าขนส่งภายใประเทศ 

การตัดราคา คือ ราคาของสินค้าทุ่มตลาดมีราคาขายต่ ากว่าราคาขายของสินค้าชนิดเดียวกันของ
อุตสาหกรรมภายใน  

จากตารางราคาขายของสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและ
สังกะสีแบบจุ่มร้อนจากประเทศที่ถูกพิจารณา ในช่วงปี 2560 - 2564 ที่มีการบังคับใช้มาตรการโดยเรียกเก็บอากร
ตอบโต้การทุ่มตลาด ยังคงพบว่ามีการขายตัดราคาสินค้าของอุตสาหกรรมภายในที่ระหว่างในช่วงปี 2560-2563 (PPR)  
แต่ไมพ่บการตัดราคาในปี 2564 (POR) 
   การกดราคา คือ การที่ราคาขายของสินค้าน าเข้าลดลงหรืออยู่ในระดับที่ต่ ากว่าราคาขายของสินค้า
ชนิดเดียวกันของอุตสาหกรรมภายใน เป็นเหตุให้อุตสาหกรรมภายในต้องท าการลดราคาขายลง 
   พบว่ามีการกดราคาสินค้าของอุตสาหกรรมภายในในช่วงปี 2561 – 2563 (PPR) โดยราคาขายของ
สินค้าที่ถูกพิจารณามีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณาราคาขายของสินค้าชนิดเดียวกันของอุตสาหกรรม
ภายใน พบว่ามีแนวโน้มลดลงในทิศทางเดียวกันในช่วงเวลาเดียวกัน แต่ไม่พบการกดราคาในปี 2564 (POR) 

(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  100.00 103.06 3.06% 98.52 -4.40% 88.55 -10.12% 115.99 30.98% 

2) ต้นทุนรวมเฉลี่ย 100.00 110.20 10.20% 98.22 -10.87% 84.80 -13.67% 114.31 34.80% 
ที่มา: (1) (2) ราคาขาย และต้นทนุขาย จากข้อมูลค าขอและแบบสอบถามของอุตสาหกรรมภายใน   
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 จากข้อมูลผลกระทบด้านราคาดังกล่าวข้างต้นพบว่า สินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือ
ของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ยังคงมีการยับยั้งการขึ้นราคาในช่วงปี 
2561 เทียบกับป ี2560 และในช่วงปี 2564 (POR) เทียบกับป ี2563 (PPR) ทัง้นี้มีการขายต่ ากว่าทุนในปี 2561    

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 91.91 92.22 97.08 144.54 
  (2) ปริมาณขายในประเทศ (ตัน) 100.00 89.18 93.60 109.63 124.61 
  (3) ราคาขายในประเทศเฉลี่ย (บาท/ตัน) 100.00 103.06 98.52 88.55 115.99 
2 ก าไร (ขาดทุน)จากการขายในประเทศ (ล้านบาท)  100.00 -1,117.98   140.54   765.33   483.32  
3 (1) ก าลังการผลิต (ตัน) 100.00 96.40 146.85 166.75 151.52 
  (2) อัตราการใช้ก าลังการผลิต (%)  100.00   93.62   61.35   64.45   84.22  
4 ผลผลิต (ตัน) 100.00 90.25 90.09 107.46 127.61 
5 ผลิตภาพ (% yield) โดยเฉลี่ย  100.00   99.22   99.56   100.40   100.64  

6 (1) ความต้องการใช้ภายในประเทศ (ตัน)  100.00 109.31 83.56 88.77 102.54 

  (2) ส่วนแบ่งตลาดภายในประเทศ (%) 100.00 81.59 112.02 123.49 121.53 

  (3) ส่วนแบ่งตลาดของประเทศท่ีถูกพิจารณา (%) 100.00 16.67 31.40 94.19 29.07 

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)  100.00 122.92 52.21 30.00 66.80 
10 การจ้างงาน(คน) 100.00 97.40 84.42 88.31 85.06 
11 ค่าจ้างแรงงานการผลิต (ล้านบาท) 100.00 103.96 91.76 81.82 89.24 
  - อัตราค่าจ้างต่อหน่วยการผลิต (บาท/ตัน) 100.00 115.20 101.85 76.13 69.93 

12 อัตราการเจริญเติบโต 

       (1) ปริมาณการขายในประเทศ (ตัน)  100.00 89.18 93.60 109.63 124.61 
       - ปริมาณการขายในประเทศ (∆%) N/A -10.82% 4.96% 17.12% 13.67% 
  (2) ปริมาณการน าเข้าจากประเทศท่ีถูกพิจารณา (ตัน) 100.00 18.19 26.18 83.69 29.77 
       - ปริมาณการน าเข้าจากประเทศท่ีถูกพิจารณา (∆%) N/A -81.81% 43.96% 219.65% -64.43% 
  (3)    ความต้องการใช้ภายในประเทศ (ตัน) 100.00 109.31 83.56 88.77 102.54 
        - ความต้องการใช้ภายในประเทศ (∆%) N/A 9.31% -23.56% 6.24% 15.50% 
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รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ปี 2563 

PPR 

ปี 2564 

POR 

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) 121.04 124.75 119.25 107.19 140.40 
       - ราคาขายเฉลี่ยของประเทศท่ีถูกพิจารณา (B) 100.00 109.46 91.37 86.65 154.42 
       - ส่วนต่างราคา (A) – (B) 21.04 15.29 27.88 20.54 -14.02 

  
(2) การยับยั้งการขึ้นราคา (บาทต่อตัน) 

          - ราคาขายของอุตสาหกรรมภายใน  100.00 103.06 98.52 88.55 115.99 

       - ต้นทุนการผลิตของอุตสาหกรรมภายใน  100.00 110.20 98.22 84.80 114.31 

15 ความมากน้อยของส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด (%) - 11.74% ถึง 66.83 % 

ที่มา: ข้อมูลจากค าตอบแบบสอบถามอุตสาหกรรมภายใน/ผู้ยื่นค าขอ 

หมายเหตุ: *เป็นข้อมูลภาพรวมของกิจการ 

  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 91.91 -8.09 92.22 0.33 97.08 5.27 144.54 48.88 

ปริมาณขายในประเทศ (ตัน)  100.00 89.18 10.82 93.60 4.96 109.63 17.12 124.61 13.67 

ราคาขายในประเทศ (บาทต่อตัน) 100.00 103.06 3.06 98.52 4.40 88.55 10.12 115.99 30.98 

พบว่า อุตสาหกรรมภายในมียอดจ าหน่ายในประเทศ และปริมาณการขายในประเทศเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ในช่วงปี 2561 – 2564 (POR) เมื่อพิจารณาราคาขายในประเทศพบว่าเพ่ิมขึ้น ในปี 2561 และ
ลดลง ในปี 2562 และปี 2563 (PPR) ก่อนที่จะปรับเพ่ิมข้ึนในปี 2564 (POR) 
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(2) ก าไรและขาดทุนจากการขายในประเทศ 
     อุตสาหกรรมภายในมีผลประกอบการก าไรจากการขายภายในประเทศลดลงจากก าไร  

ในปี 2560 เป็นขาดทุน ในปี 2561 ต่อมากลับมีก าไร ในปี 2562 และปี 2563 (PPR)  ก่อนปรับลดลง ในปี 2564 
(POR)  

(3) ก าลังการผลิตและและอัตราการใช้ก าลังการผลิต 
    ก าลังการผลิตของสินค้าชนิดเดียวกันลดลงในปี  2561 ต่อมาก าลังการผลิตเพ่ิมขึ้น  

ในปี 2562 และปี 2563 (PPR) ก่อนที่จะลดลง ในปี 2564 (POR)  
  อัตราการใช้ก าลังการผลิตลดลง ในปี 2561 และปี 2562 ก่อนที่จะปรับมาเพ่ิมขึ้น  

ในปี 2563 (PPR) และปี 2564 (POR) 
  (4)  ผลผลิต 

      ผลผลิตสินค้าชนิดเดียวกันของอุตสาหกรรมภายในมีปริมาณการผลิต ลดลงอย่างต่อเนื่อง
ในช่วงปี 2560 – 2562 ต่อมามีปริมาณการผลิตสูงขึ้น ในปี 2563 (PPR) และปี 2564 (POR) 

(5) ผลิตภาพ 
อุตสาหกรรมภายในมีผลิตภาพค่อนข้างคงที่  

(6)  ส่วนแบ่งตลาด 
อุตสาหกรรมภายในประเทศมีส่วนแบ่งตลาดลดลง ในปี 2561 ต่อมาปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

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

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

ปี 2563 (PPR) อย่างไรก็ตามกระแสเงินสดจากการด าเนินงานกลับมียอดติดลบ ในปี 2564 (POR)   
 (9) สินค้าคงคลัง 
  อุตสาหกรรมภายในมีสินค้าคงคลังเพ่ิมขึ้น  ในปี 2561 ต่อมาลดลง ในปี 2562  

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

อุตสาหกรรมภายในมีการจ้างงานลดลง ในปี 2561 และปี 2562 ต่อมาเพ่ิมขึ้น  
ในปี 2563 (PPR) และลดลงในปี 2564 (POR)  
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(11) ค่าจ้างแรงงาน 
อุตสาหกรรมภายในมีค่าจ้างแรงงานเพ่ิมขึ้น ในปี 2561 ต่อมาลดลง ในปี 2562 และ  

ปี 2563 (PPR) ก่อนที่จะเพ่ิมข้ึนในปี 2564 (POR) 
(12) อัตราการเจริญเติบโต 

      เมื่อพิจารณาอัตราการเจริญเติบโตของสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือ
ของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน พบว่าในปี 2561 ปริมาณขายของอุตสาหกรรมภายในลดลง ในขณะที่ความ
ต้องการใช้ในประเทศเพ่ิมขึ้น ต่อมาในปี 2562 ปริมาณขายของอุตสาหกรรมภายในเพ่ิมขึ้น ในขณะที่ความต้องการใช้
ในประเทศลดลง ส าหรับปี 2563 (PPR) และ ปี 2564 (POR) ปริมาณขายของอุตสาหกรรมภายใน และความต้องการ
ใช้ในประเทศ เพ่ิมขึ้น  

(13) ความสามารถในการระดมทุนหรือลงทุน 
  สินทรัพย์ของอุตสาหกรรมภายในเพ่ิมข้ึนในปี 2561 และลดลงในปี 2562 ต่อมาเพ่ิมขึ้น

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

(PPR) และการยับยั้งการขึ้นราคาในปี 2561 เทียบกับปี 2560 และในช่วงปี 2564 (POR) เทียบกับปี 2563 
(PPR) รวมถึงมีการขายต่ ากว่าทุนในปี 2561  

(15) ความมากน้อยของส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด 
        เมื่อเปรียบเทียบมูลค่าปกติและราคาส่งออก ณ ระดับการค้าเดียวกัน คือ ณ หน้าโรงงาน

ในช่วงระยะเวลาการทบทวน (POR) พบส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดของสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วย
โลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ยังคงมี
ข้อมูลหลักฐานแสดงความสามารถการทุ่มตลาดคิดเป็นร้อยละ -11.74 ถึงร้อยละ 66.83 ของราคา ซี ไอ เอฟ 

 

รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 
ปี 2563 

PPR 

ปี 2564 

POR 

ปริมาณการขายในประเทศ (ตัน) 100 89.18 93.60 109.63 124.61 

% การเปลีย่นแปลง N/A -10.82% 4.96% 17.12% 13.67% 

ความต้องการใช้ภายในประเทศ (ตัน) 100 109.31 83.56 88.77 102.54 

% การเปลีย่นแปลง N/A 9.31% -23.56% 6.24% 15.50% 
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7.3 ปัจจัยอ่ืน ๆ ที่อาจเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายใน 

  7.3.1  สัดส่วนปริมาณการน าเข้าสินค้าชนิดเดียวกันจากประเทศที่ถูกพิจารณาและประเทศอ่ืนๆ 

ตาราง 7.3.1 สัดส่วนปริมาณการน าเข้าสินค้าชนิดเดียวกัน 

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

(PPR) 
% ปี 2564 

(POR) 
% 

เวียดนาม 33,513.61 6.65 6,095.03 1.05 8,774.60 2.16 28,047.90 6.73 9,977.90 2.06 
จีน* 352,840.60  70.03  467,323.53  80.56 318,106.37  78.28 337,786.72  81.02  407,015.77  84.01 
เกาหลีใต้*  41,130.85  8.16  52,661.01  9.08  51,558.53  12.69  25,368.71  6.09  25,779.64  5.32 
ญี่ปุ่น  55,577.68  11.03  35,073.97  6.05  22,046.92  5.43  16,523.71  3.96  29,553.91  6.10 
ไต้หวัน*  5,115.05  1.02  3,591.64  0.62  2,438.32  0.60  3,540.37  0.85  3,026.37  0.62 
ประเทศ
อื่น  ๆ  15,663.30  3.11  15,331.76  2.64  3,453.05  0.85  5,627.32  1.35  9,108.26  1.88 
รวมทั้งหมด 503,841.09 100.00 580,076.95 100.00 406,377.80 100.00 416,894.71 100.00 484,461.85 100.00 

ที่มา : ข้อมูลจากสถติิกรมศุลกากร 
*ปัจจุบันประเทศไทยมีการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดกับสินคา้เหล็กแผ่นรดีเย็นชุบหรือเคลือบดว้ยโลหะเจือของอะลูมเินียม
และสังกะสีแบบจุม่ร้อน 

 ปริมาณการน าเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสี
แบบจุ่มร้อนจากประเทศที่ถูกพิจารณาลดลงและเพ่ิมขึ้นในปี 2560 – ปี 2562 คือปริมาณ 33,513.61 ตัน ลดลง
เป็น 6,095.03 ตัน และเพ่ิมเป็น 8,774.60 ตัน จากตามล าดับ อย่างไรก็ตามในปี 2563 (PPR) ปริมาณการน าเข้า
เพ่ิมสูงกลับมาเป็น 28,047.90 ตัน และในปี 2564 (POR) ลดลงกลับมาที่ 9,977.90 ตัน โดยมีสัดส่วนระหว่าง
ร้อยละ 1.05 – 6.73 

 ในส่วนการน าเข้าจากประเทศอ่ืนๆ มีปริมาณการน าเข้าเพ่ิมขึ้นจาก 470,327.48 ตันในปี 2560 
เป็น 573,981.92 ในปี 2561 และลดลงให้ช่วงปี 2562 – 2563 (PPR) ที่ 397,603.20 ตัน เป็น 388,846.81 ตัน 
ตามล าดับ และเพ่ิมข้ึนในปี 2564 (POR) เป็น 474,483.95 ตันตามล าดับ   

 ทั้งนี้ ในช่วงปี 2560 – 2564 สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และ ไต้หวัน  
มีปริมาณน าเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนอยู่ใน
สัดส่วนระหว่างร้อยละ 79.21 – 91.57 เทียบกับปริมาณน าเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะ
เจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนจากทั่วโลก ซึ่งสามประเทศเป็นประเทศที่อยู่ระหว่างการใช้มาตรการ
ตอบโต้การทุ่มตลาดในปัจจุบัน 



รายละเอียดข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นพ้ืนฐานในการพิจารณาทบทวนความจ าเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด ต่อไป ตามมาตรา 57 
กรณีสนิค้าเหล็กแผ่นรีดเยน็ชบุหรือเคลอืบด้วยโลหะเจอืของอะลูมิเนยีมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน  

ที่มีแหล่งก าเนดิจากสาธารณรัฐสังคมนยิมเวียดนาม 
(ฉบับเปิดเผย) 

 
 

18 

 

หน่วย : บาทต่อตัน 

  7.3.2  ราคาน าเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบ 
จุ่มร้อน จากประเทศอ่ืนๆ  

ตาราง 7.3.2 ราคาน าเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน 

 

ที่มา: ข้อมูลจากสถิติกรมศุลกากร (ราคา CIF)  
*ปัจจุบันประเทศไทยมีการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดกับสินคา้เหล็กแผ่นรดีเย็นชุบหรือเคลือบดว้ยโลหะเจือของอะลูมเินียม
และสังกะสีแบบจุม่ร้อน 

    เมื่อเปรียบเทียบราคาน าเข้าในช่วงปี 2560 - 2564 (POR) ระหว่างสินค้าเหล็ก GL จาก
เวียดนามและประเทศอ่ืนๆ พบว่า ราคาสินค้าจากเวียดนามมีราคาต่ ากว่าจีนในปี 2560 และ 2562 ราคาต่ ากว่า
สินค้าจากเกาหลีใต้ตลอดช่วงเวลาดังกล่าว ราคาต่ ากว่าสินค้าจากญี่ปุ่นในปี 2560 -2563 (PPR) และมีราคาต่ า
กว่าสินค้าจากประเทศอ่ืน ๆ ตลอดช่วงเวลาดังกล่าว   
    โดยในปี 2561 ราคาน าเข้าสินค้าจากเวียดนามเพ่ิมขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 9.66 ต่อมา 
ในปี 2562 – 2563 (PPR) ลดลงร้อยละ 16.78 และร้อยละ 5.08 ก่อนที่จะปรับเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 79.94 ในปี 
2564 (POR)  
  7.3.3 ปริมาณความต้องการใช้สินค้าภายในประเทศ 
    จากข้อมูลความต้องการใช้ในประเทศและส่วนแบ่งตลาดของอุตสาหกรรมภายในพบว่า  
ในช่วงเวลาที่ความต้องการใช้ในประเทศลดลง ส่วนแบ่งตลาดของอุตสาหกรรมภายในจะสูงขึ้น แสดงให้เห็นว่า
การลดลงของความต้องการใช้ในประเทศไม่ได้ส่งผลให้อุตสาหกรรมภายในได้รับความเสียหาย 
 

ราคาน าเข้า 
CIF  

ปี 2560 ปี 2561 ∆% ปี 2562 ∆% 
ปี 2563 
(PPR) 

∆% 
ปี 2564 
(POR) 

∆% 

เวียดนาม 25,534.51 28,001.62 9.66 23,303.75 -16.78 22,119.73 -5.08 39,802.10 79.94 

จีน* 26,260.76 27,568.91 4.98 23,735.79 -13.90 22,073.34 -7.00 33,470.61 51.63 

เกาหลีใต้* 28,701.84 29,167.34 1.62 25,920.84 -11.13 24,394.63 -5.89 40,395.18 65.59 

ญี่ปุ่น 31,144.47 32,434.31 4.14 33,654.44 3.76 33,498.13 -0.46 37,762.81 12.73 

ไต้หวัน* 21,302.75  23,643.28  10.99 27,063.62  14.47 23,009.15  -14.98 28,040.33  21.87 

ประเทศอื่น  ๆ 37,276.43  37,108.71  -0.45 48,208.28 29.91 37,145.46 -22.95 44,693.00 20.92 

ราคาเฉลี่ยรวม 27,242.56 28,240.58 3.66 24,769.71 -12.29 22,881.93 -7.62 34,408.40 50.37 
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  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 อุตสาหกรรมภายในได้มีการเปิดสายการผลิตใหม่เพ่ือเพ่ิม
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) 100.00 126.00 137.78 188.01 487.63 

ปริมาณการส่งออก (ตัน)  100.00 120.48 137.32 197.64 330.90 

ราคาส่งออก (บาท/ตัน) 100.00 104.59 100.35 95.14 147.37 
สัดส่วนการส่งออกเทียบกับ
ปริมาณขายทั้งหมด 2.05 2.75 2.98 3.63 5.26 

ที่มา: แบบสอบถามอุตสาหกรรมภายใน 

    พบว่าความเสียหายของอุตสาหกรรมภายในไม่ได้เกิดจากปัจจัยประสิทธิภาพด้านการส่งออก 
กล่าวคือ อุตสาหกรรมผู้ผลิตภายในประเทศมีการผลิตและขายในประเทศเป็นหลัก โดยมีสัดส่วนของปริมาณ 
การส่งออกตั้งแต่ป ี2560-2564 อยู่ระหว่างร้อยละ 2.05 – 5.26   
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  7.3.9 ปัจจัยอ่ืน ๆ 
  สินค้าที่ถูกพิจารณานั้นเป็นสินค้าอุตสาหกรรมหนัก จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริโภค
ในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงการแข่งขันของผู้ผลิตทั้งในและต่างประเทศ จะเป็นลักษณะที่คาดเดาได้ในวงจรการค้า
ปกติและสอดคล้องกับสภาวะทั่วไปของอุตสาหกรรม  

8. สรุปร่างผลการทบทวน 
จากข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดข้างต้น พบว่าไม่มีมูลของข้อมูลและหลักฐานพอเพียงเชื่อได้ว่าหากยุติ  

การเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดแล้วจะท าให้มีการทุ่มตลาดต่อไปหรือท าให้การทุ่มตลาดฟ้ืนคืนมาอีก  
โดยจากข้อมูลของผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
จ านวน 2 บริษัทซึ่งเป็นผู้ส่งออกสินค้าเหล็ก GL หลักมายังประเทศไทยพบว่าบริษัท Hoasen Group ไม่พบ
อัตราส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด และบริษัท Maruichi Sun Steel Joint Stock Company พบอัตราส่วนเหลื่อม
การทุ่มตลาดในอัตราที่ต่ าเพียงร้อยละ 1.40 ของราคา ซี ไอ เอฟ เมื่อพิจารณาปริมาณน าเข้าจากสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม ก็พบว่ามีปริมาณการน าเข้าลดลงในช่วงระยะเวลาที่น าข้อมูลมาใช้เพ่ือการทบทวน (Period 
of Review: POR) เมื่อพิจารณาข้อมูลความเสียหายของอุตสาหกรรมภายใน ซึ่งแม้ก าไรในช่วง POR จะลดลง 
แต่ก็เพ่ิมจากช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างมาก ส่วนแบ่งตลาดลดลงแต่เกิดจากการน าเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
และประเทศอ่ืนๆ ประกอบกับพบว่า ยอดจ าหน่าย ปริมาณขายในประเทศ ราคาขายในประเทศ และผลิตเพ่ิม
สูงขึ้นในช่วง POR อีกท้ังไม่พบ การตัดราคา และกดราคา ในช่วง POR 

9. การวินิจฉัยร่างผลการทบทวนของคณะกรรมการ ทตอ.  
คณะกรรมการ ทตอ. ได้พิจารณาวินิจฉัยร่างผลการทบทวนความจ าเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้ 

การทุ่มตลาดต่อไป ตามมาตรา 57 กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและ
สังกะสีแบบจุ่มร้อนที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยเห็นควรให้ยุติการเรียกเก็บอากร 
ตอบโต้การทุ่มตลาด กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน 
ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เนื่องจากไม่มีมูลที่จะเชื่อได้ว่าการยุติการเรียกเก็บอากรตอบโต้
การทุ่มตลาดจะท าให้มีการทุ่มตลาด และความเสียหายต่อไปหรือฟ้ืนคืนมาอีก และให้คืนหลักประกันการช าระ
อากรตอบโต้การทุ่มตลาดที่ได้เรียกเก็บไว้ตั้งแต่ 30 เมษายน 2565 

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