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กรุณาตอบและส่งคืน: 

อธิบดีกรมการคา้ต่างประเทศ 
กรมการคา้ต่างประเทศ 
563 ถนนนนทบุรี ต าบลบางกระสอ 
อ าเภอเมืองนนทบุรี  จงัหวดันนทบุรี  
11000 

หากมีข้อสงสัยเกีย่วกบัการตอบแบบสอบถามฉบับนี ้สามารถสอบถามได้ที่ 
กองปกป้องและตอบโตท้างการคา้ กรมการคา้ต่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย ์
563 ถนนนนทบุรี ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี  11000 
โทรศพัท:์ 02 547 4739    โทรสาร:  02 547 4741    E-mail:   tird.gvi@moc.go.th 

 เจ้าหน้าที่ไต่สวน 
• นางสาวลดัดาวัลย์  ศัลยกะลนิ    โทรศัพท์  02  547 4739 
• นางสาวชุติภัทร วงษ์เฉลมิ   โทรศัพท์   02  547 4739 
• นายสร้างสุข ตันเรืองศรี  โทรศัพท์  02  547 4739 
• นางสาวสุทัตตา  ง้วนประเสริฐ  โทรศัพท์  02 547 4739 

แบบสอบถามส าหรับผู้น าเข้า/ผู้ซ้ือภายในประเทศ 
กรณีการเปิดทบทวนอตัราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหลก็แผ่นรีดเย็นชุบ 

หรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน  
ของบริษัท Shandong Ruifeng Composite Material Co., Ltd.  

ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน  
ภายใต้พกิดัอตัราศุลกากรขาเข้าประเภทย่อยตามบัญชีที่แนบ 

 (ฉบบัปกปิด/ฉบับเปิดเผย) 
 

mailto:tird.gvi@moc.go.th
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แบบสอบถามส าหรับผู้น าเข้า/ผู้ซ้ือภายในประเทศ 
กรณีการเปิดทบทวนอตัราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเยน็ชุบ

หรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน  
ของบริษัท บริษัท Shandong Ruifeng Composite Material Co., Ltd.  

ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน  
 

แบบสอบถามน้ีจดัท าข้ึนโดยกรมการคา้ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์เพื่อรวบรวม
ขอ้มูลท่ีจ าเป็นต่อกระบวนการเปิดการทบทวนอตัราอากรตอบโตก้ารทุ่มตลาดสินคา้เหล็กแผน่
รีดเยน็ชุบหรือเคลือบดว้ยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ของบริษทั Shandong 
Ruifeng Composite Material Co., Ltd. ท่ีมีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน  ดังนั้ น  
เพื่อประโยชน์ของบริษัทท่านซ่ึงเป็นผู ้มีส่วนได้เสียในการทบทวนคร้ังน้ี ท่านควรตอบ
แบบสอบถามน้ีให้ครบถว้นถูกตอ้ง พร้อมทั้งแนบเอกสารขอ้มูลสนบัสนุนต่าง ๆ ประกอบดว้ย 
หากท่านไม่ให้ความร่วมมือ กรมการคา้ต่างประเทศอาจด าเนินกระบวนการไต่สวนโดยอาศยั
ขอ้มูลขอ้เทจ็จริงเท่าท่ีมีอยู ่

มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซ่ึงสินค้าจาก
ต่างประเทศ พ.ศ. 2542 ก าหนดว่า ในกรณีท่ีผู้มีส่วนได้เสียผู้ใดปฏิเสธท่ีจะน าพยานหลักฐานมา
แสดง หรือไม่น าพยานหลักฐานดังกล่าวมาแสดงภายในเวลาตามที่ก าหนด หรือไม่ให้  
ความร่วมมือ เพื่อให้ได้มาซ่ึงพยานหลักฐานหรือขัดขวางกระบวนการพิจารณาตอบโต้ 
การทุ่มตลาด การพิจารณาจะรับฟังเพียงข้อเท็จจริงเท่าท่ีมีอยู่  หรืออาจรับฟังไปในทางท่ีไม่เป็น
คุณแก่ผู้นั้นกไ็ด้ 
 

______________________________ 
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ค าแนะน าในการตอบแบบสอบถาม 
 

1. ระยะเวลาของขอ้มูลท่ีใชใ้นการทบทวน เร่ิมตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 
 

2. ระยะเวลาการทบทวน (Period of Review: POR)  
เร่ิมตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 

 

3. ช่วงก่อนของระยะเวลาการทบทวน (Previous Period of Review: PPOR)  
เร่ิมตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2563  ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 

 

4. สินค้าท่ีถูกพิจารณา คือ สินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียม
และสังกะสีแบบจุ่มร้อน (Certain Hot Dip Plated or Coated with Aluminium Zinc Alloys of 
Cold Rolled Steel) ภายใต้พกิดัอตัราศุลกากรขาเข้าประเภทย่อยตามบัญชีท่ีแนบ ท่ีผลติและ/
หรือน าเข้ามาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

5. สินค้าชนิดเดียวกัน คือ สินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียม
และสังกะสีแบบจุ่มร้อน (Certain Hot Dip Plated or Coated with Aluminium Zinc Alloys of 
Cold Rolled Steel) ภายใต้พิกัดอัตราศุลกากรขาเข้าประเภทย่อยตามบัญชีท่ีแนบ ที่ผลิต
ภายในประเทศไทย และที่ผลติและ/หรือน าเข้ามาจากประเทศอ่ืนๆ นอกเหนือจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

6. ในการน าส่งค าตอบแบบสอบถามต่อกรมการคา้ต่างประเทศ กรุณาจดัท าค าตอบฉบับปกปิด 
(Confidential Version) และฉบับ เ ปิด เผย  (Non-confidential Version) อย่ า งละ  1 ฉบับ  
ซ่ึงค าตอบฉบับปกปิดนั้นจะต้องประทับตรา เอกสารปกปิด (Confidential) ให้เรียบร้อย  
ซ่ึงกรมการคา้ต่างประเทศจะปฏิบติัต่อเอกสารดงักล่าวตามมาตรา 26 แห่งพระราชบญัญติั
การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซ่ึงสินคา้จากต่างประเทศ พ.ศ. 2542  ส าหรับ
ค าตอบฉบบัเปิดเผย จะตอ้งแสดงขอ้มูลอยา่งเพียงพอท่ีผูอ่ื้นสามารถเขา้ใจได ้ในกรณีท่ีท่าน
ไม่น าส่งค าตอบแบบสอบถามฉบบัเปิดเผยและไม่แจง้ความยินยอมให้เปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร
ท่ีให้มาภายในเวลาท่ีก าหนด กรมการคา้ต่างประเทศอาจพิจารณาไม่รับฟังขอ้มูลของท่านมา
ประกอบการพิจารณาได ้

 

7. ขอ้มูลท่ีตอบในแต่ละส่วนของแบบสอบถามตอ้งสอดคลอ้งซ่ึงกนัและกนั และตอ้งตรงกบั
ข้อมูลรายงานทางการเงิน (หรืองบการเงิน) และข้อมูลในระบบบัญชีของบริษัทท่าน  
โปรดระบุท่ีมาของขอ้มูลท่ีใชใ้นการตอบแบบสอบถามและแนบกระดาษท าการเป็นเอกสาร
ประกอบ 
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8. การยืน่ขอ้มูลค าตอบแบบสอบถามตอ้งมีการรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลทุกคร้ัง โดยให้แนบ
หนังสือรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลในภาคผนวก 1  ทั้งน้ี ค าตอบแบบสอบถามท่ีไม่แนบ
หนงัสือรับรองความถูกตอ้งจะไม่ไดรั้บการพิจารณา 

 

9. ในกรณีท่ีท่านประสงคจ์ะให้บุคคลใดเป็นผูย้ื่นค าตอบแบบสอบถามและ/หรือเป็นตวัแทนของ
ท่านในการด าเนินการในกระบวนการทบทวนน้ีแทนท่านต่อกรมการคา้ต่างประเทศ ให้จดัท า
หนงัสือมอบอ านาจ (Power of Attorney) น าส่งต่อกรมการคา้ต่างประเทศในภาคผนวก 1 

 

10. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน คือ 1) บุคคลหน่ึงบุคคลใดมีอ านาจไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางออ้มในการควบคุมอีกบุคคลหน่ึง เช่น ถือหุ้นระหว่างกนัอย่างน้อยร้อยละ 5 ข้ึนไป หรือ  
2) ทั้งหมดถูกควบคุมโดยบุคคลท่ีสามเหมือนกนั หรือ 3) มีอ านาจไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม 
ในการควบคุมบุคคลท่ีสามเช่นเดียวกนั 

 

11. ให้ท่านตอบทั้ งในส่วนของแบบสอบถามฉบับน้ีในเอกสารรูปแบบ Word และตาราง 
ในรูปแบบ Excel 2007/2010 แลว้ส่งใหก้รมการคา้ต่างประเทศทั้งในรูปเอกสารและแผน่บนัทึก
ข้อมูล (CD) หรือ USB Drive ซ่ึงแผ่นบันทึกข้อมูลหรือ USB Drive ท่ีส่งมานั้ น ควรผ่าน 
การตรวจสอบไวรัสแลว้ หากมีไวรัส กรมการคา้ต่างประเทศอาจพิจารณาด าเนินการไต่สวน
จากขอ้มูลอ่ืนเท่าท่ีสามารถหาได ้(facts available) 

 

12. หากเน้ือท่ีในการตอบแบบสอบถามในส่วนใดไม่เพียงพอ ท่านสามารถเพิ่มเติมขอ้มูลในส่วน
นั้นเป็นเอกสารแนบทา้ยได ้

 

13. ให้ท่านตอบแบบสอบถามตามรูปแบบของค าถามและตารางท่ีก าหนดไวใ้นแบบสอบถาม
เท่านั้น ส าหรับค าตอบท่ีเป็นค าอธิบายให้กรอกในเอกสารรูปแบบ Word และค าตอบท่ีเป็น
ตารางหรือ Appendix ให้ตอบในเอกสารรูปแบบ Excel ตามท่ีจดัให้ ในรูปแบบอกัษร Angsana 
New หากท่านมีขอ้สงสัยหรือพบปัญหาในการตอบค าตอบแบบสอบถามตามรูปแบบท่ีก าหนด 
ขอใหติ้ดต่อสอบถามเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบการไต่สวนท่ีระบุไวด้า้นหนา้ทนัที ภาคผนวก 2 
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14. กรุณาส่งค าตอบแบบสอบถามท่ีกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วท้ังในรูปเอกสารและแผ่นบันทึก
ข้อมูล (CD) หรือ USB Drive ให้กรมการค้าต่างประเทศ ภายในเวลา 16.30 น. ของ วันท่ี  
1 สิงหาคม 2565 

 

15. หากท่านไม่สามารถส่งคืนค าตอบแบบสอบถามดังกล่าวได้ภายในเวลาท่ีก าหนดขา้งต้น 
ขอให้แจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรขอขยายระยะเวลาการส่งค าตอบแบบสอบถามพร้อมแสดง
เหตุผลในการขอขยายระยะเวลามาท่ีกรมการคา้ต่างประเทศภายใน 7 วนัก่อนวนัครบก าหนดนั้น 

 
______________________________ 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของผู้น าเข้า/ผู้ซ้ือ 

 

1.1  รายละเอียดการติดต่อ  
ให้แจง้รายละเอียดต่างๆ เพื่อการติดต่อให้ครบถว้นอนัประกอบดว้ย ช่ือบริษทัท่ีจดทะเบียน ช่ือบุคคล  

ท่ีสามารถติดต่อได้ ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศพัท์ โทรสาร E-Mail address หากผูรั้บผิดชอบในการตอบขอ้มูล 
แต่ละส่วนเป็นคนละคน ขอใหแ้จง้รายละเอียดใหค้รบถว้นในตาราง 1.1 

1.2  เจา้ของบริษทัหรือผูถื้อหุน้ 
ใหแ้จง้รายช่ือผูถื้อหุน้บริษทัของท่านท่ีถือหุน้ตั้งแต่ร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุ้นทั้งหมดในปี 25562 

2563 2564 และในช่วงระยะเวลาการทบทวน พร้อมทั้งให้รายละเอียดช่ือและสัดส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุ้น
แต่ละราย พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานประกอบ เช่น ส าเนารายช่ือผูถื้อหุ้น (บอจ. 5) ในปี 2562 2563 2564 
และในช่วงระยะเวลาการทบทวนในภาคผนวก 3 

1.3  ลกัษณะองคก์ร (Legal form) 
ให้ช้ีแจงลกัษณะการก่อตั้งบริษทัของท่านวา่เป็นองคก์รประกอบธุรกิจประเภทใด พร้อมแนบเอกสาร

หลกัฐาน เช่น หนงัสือรับรองบริษทัในภาคผนวก 3 

1.4  โครงสร้างองคก์ร 
ให้แนบแผนภาพโครงสร้างองค์กร (Organization chart) บริษทัของท่าน และโครงสร้างการถือหุ้น 

(Corporate structure) บริษทัของท่านและบุคคลหรือนิติบุคคลเก่ียวขอ้งกนั โดยตอ้งแนบแผนภาพการถือหุ้น 
(Shareholding and cross shareholding) การมีกรรมการร่วม (Common director) และให้อธิบายพร้อมทั้ ง
แสดงความสัมพนัธ์ของบริษทัท่านรวมถึงบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัวา่เก่ียวขอ้งในการด าเนินธุรกิจ
ระหวา่งกนัอยา่งไร ในภาคผนวก 4 

1.5  โครงสร้างบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (Related Companies) 
หากมีบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีความสัมพนัธ์กบับริษทัท่านในการผลิตหรือขายสินคา้  

ท่ีถูกพิจารณาและสินคา้ชนิดเดียวกนั ใหอ้ธิบายรายละเอียดความสัมพนัธ์นั้นใหช้ดัเจนในตาราง 1.5 

1.6  ความสัมพนัธ์กบับุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน ท่ีมิใช่บุคคลหรือนิติบุคคลเก่ียวขอ้งกนั 
ให้แสดงรายละเอียดในกรณีท่ีบริษทัท่านมีความสัมพนัธ์ในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงกับบริษทัอ่ืน ๆ  

ซ่ึงเก่ียวขอ้งกับการผลิตหรือขายสินค้าท่ีถูกพิจารณาและสินคา้ชนิดเดียวกัน  เช่น ใบอนุญาต เทคโนโลยี 
สิทธิบตัร หรือความตกลงเก่ียวกบัการขาย เป็นตน้   
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1.7  สถานท่ีตั้งของบริษทั 
ให้แจง้สถานท่ีตั้งของฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้ท่ีถูกพิจารณาและสินคา้ชนิดเดียวกนัของบริษทั

ของท่านและของบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีเก่ียวข้องกันให้ครบถ้วน เช่น ฝ่ายผลิต ฝ่ายขาย และฝ่ายบริหาร  
เป็นตน้ หากตั้งอยูส่ถานท่ีเดียวกนั โปรดระบุ 

1.8 รายการสินคา้ 
ใหช้ี้แจงรายการสินคา้หลกัท่ีท่านผลิต น าเขา้ และ/หรือซ้ือ-ขายในประเทศและส่งออก ในตาราง 1.8 

1.9 งบการเงิน 
ในภาคผนวก 5 ให้แนบงบการเงินท่ีสอบทานแลว้โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (งบดุล งบก าไรขาดทุน  

งบกระแสเงินสด หมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต) 
ประจ าปี 2562 2563 และ 2564 และงบการเงินรายไตรมาสท่ีสอบทานโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในช่วง
ระยะเวลาการทบทวนตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2564 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 หากยงัไม่มีการสอบทาน 
งบการเงิน ใหแ้นบงบการเงินท่ียงัไม่สอบทานนั้น 

ใหแ้นบงบทดลองรายไตรมาสตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 ปี 2562 – ไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 ซ่ึงงบทดลองดงักล่าว
ใช้ส าหรับจัดท างบการเงินของบริษทั ทั้ งน้ี ให้แจกแจงรหัสบัญชีในงบทดลองระบุท่ีมาของรายการใน 
งบการเงินแต่ละรายการดว้ย 

1.10   แผนผงับญัชี (Chart of Accounts) 
         ใหแ้นบแผนผงับญัชีของบริษทัของท่านใน ภาคผนวก 5 

1.11   กิจการท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
หากกิจการของท่านจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้แนบแสดงรายการข้อมูล   

(แบบ 56-1) ประจ าปี 2562 2563 2564 และในช่วงระยะเวลาการทบทวน ใน ภาคผนวก 6 

1.12  ขอ้มูลดา้นแรงงาน 
 ให้แสดงจ านวนพนกังานของบริษทัของท่านและของบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ตามรายช่ือ
ท่ีแสดงในส่วน 1.5) ท่ีมีอยู่ในช่วงปี 2562 2563 2564 ช่วงก่อนระยะเวลาทบทวน และช่วงระยะเวลา 
การทบทวน โดยให้แสดงจ านวนพนักงานแยกตามฝ่ายผลิต ฝ่ายขาย และฝ่ายบริหารท่ีเก่ียวขอ้งกับสินคา้ท่ี 
ถูกพิจารณาและสินคา้ชนิดเดียวกนัในตาราง 1.12 

1.13  ให้แสดงรายช่ือผูผ้ลิต/ผูส่้งออกสินคา้ท่ีถูกพิจารณาและสินคา้ชนิดเดียวกนัท่ีท่านน าเขา้หรือซ้ือหรือ
เป็นตัวแทนจ าหน่าย/กระจายสินค้า (Trader/Distributor) หรือมีความสัมพันธ์ในรูปแบบอ่ืน อธิบาย
ความสัมพนัธ์กบับริษทัของท่านใหค้รบถว้นและชดัเจน (แยกแสดงเป็นรายประเทศ) ในตาราง 1.13 

1.14 ให้กาเคร่ืองหมายในช่องด้านล่างน้ีท่ีใกล้เคียงกับการด าเนินงานของท่าน พร้อมสัดส่วนร้อยละ  
(สามารถเลือกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
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 1. ผูน้ าเขา้อิสระ         ร้อยละ 
  1.1 ผูน้ าเขา้ท่ีน าเขา้สินคา้เขา้โดยตรงเพื่อไปผลิตต่อเอง    ______ 
  1.2 ผูน้ าเขา้ท่ีเป็นคนกลางเพื่อน าไปขายต่อ (Trader)     ______ 
  1.3 ผูน้ าเขา้ท่ีเป็นผูเ้ก็บสินคา้/ผูจ้ดัจ าหน่ายสินคา้ (Stockist/Distributor)  ______ 
  1.4 ผูน้ าเขา้ท่ีเป็นศูนยบ์ริการลูกคา้ (Service Center)    ______ 
  1.5 ผูน้ าเขา้ท่ีเป็นผูใ้ชสิ้นคา้ขั้นสุดทา้ย (End User)     ______ 
  1.6 ผูน้ าเขา้แบบอ่ืนๆ โปรดอธิบาย________________    ______ 

 2. ผูน้ าเขา้ท่ีเป็นตวัแทนของผูผ้ลิตสินคา้ท่ีถูกพิจารณา 

 3. ผูซ้ื้อสินคา้ภายในประเทศ       ร้อยละ 
  3.1 ผูซ้ื้อเพื่อน าไปผลิตต่อเอง       ______ 
  3.2 ผูซ้ื้อท่ีเป็นคนกลางเพื่อน าไปขายต่อ (Trader)    ______ 
  3.3 ผูซ้ื้อท่ีเป็นผูเ้ก็บสินคา้/ผูจ้ดัจ าหน่ายสินคา้ (Stockist/Distributor)  ______ 
 3.4 ผูซ้ื้อท่ีเป็นศูนยบ์ริการลูกคา้ (Service Center)    ______ 
 3.5 ผูซ้ื้อท่ีเป็นผูใ้ชสิ้นคา้ขั้นสุดทา้ย (End User)     ______ 

  3.6 อ่ืนๆ โปรดอธิบาย________________     ______ 

หากวตัถุประสงค์ของการน าเขา้และ/หรือการซ้ือสินค้าท่ีถูกพิจารณาและสินค้าชนิดเดียวกันมี
มากกว่า 1 ขอ้ กรุณาระบุสัดส่วนการใช้สินคา้เหล็กแผ่นรีดเยน็ชุบหรือเคลือบดว้ยโลหะเจือของอะลูมิเนียม
และสังกะสีแบบจุ่มร้อนดังกล่าวของบริษทัท่าน เช่น น าเขา้เพื่อผลิตต่อ X% เพื่อขายต่อ Y% และเพื่อใช้เป็น
สินคา้ขั้นสุดทา้ย Z%  

1.16    ท่านมีความเห็นอยา่งไรต่อการบงัคบัใชอ้ากรตอบโตก้ารทุ่มตลาดสินคา้ท่ีถูกพิจารณาต่อไป  
  เห็นดว้ย 
  คดัคา้น 
  ไม่แสดงความเห็น 
 โปรดอธิบาย 
 
 

 
______________________________ 
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ส่วนที่ 2 
รายละเอยีดของสินค้าที่ถูกพจิารณาและสินค้าชนิดเดียวกัน 

 
2.1 ให้แสดงรายละเอียดลกัษณะเฉพาะของสินคา้ท่ีถูกพิจารณาท่ีน าเขา้/ซ้ือในช่วงปี 2562 2563 2564  
ช่วงก่อนระยะเวลาทบทวน (PPOR) และระยะเวลาการทบทวน (POR) โดยให้จ าแนกเป็นรายรหัสสินคา้ให้
ชดัเจนในตาราง 2.1  

2.2 ให้แสดงรายละเอียดลกัษณะเฉพาะของสินคา้ชนิดเดียวกันท่ีซ้ือจากผูผ้ลิตในประเทศไทยท่ีมีอยู่
ในช่วงปี 2562 2563 2564 ช่วงก่อนระยะเวลาทบทวน (PPOR) และระยะเวลาการทบทวน (POR) โดยให้
จ าแนกเป็นรายรหสัสินคา้ในตาราง 2.2 

2.3 ให้แสดงรายละเอียดลกัษณะเฉพาะของสินคา้ชนิดเดียวกนัท่ีมีการน าเขา้/ซ้ือจากประเทศอ่ืนในช่วงปี 
2562 2563 2564 ช่วงก่อนระยะเวลาทบทวน (PPOR) และระยะเวลาการทบทวน (POR) โดยให้จ าแนกเป็น
รายประเทศและรายรหสัสินคา้ใหช้ดัเจนในตาราง 2.3 

2.4 ให้แสดงรายละเอียดความแตกต่างของสินคา้ท่ีถูกพิจารณาท่ีท่านน าเขา้/ซ้ือ กบัสินคา้ชนิดเดียวกนั 
ท่ีซ้ือจากผูผ้ลิตในประเทศไทย และน าเขา้/ซ้ือจากประเทศอ่ืนในช่วงระยะเวลาการทบทวน (POR) โดยให้
อธิบายจ าแนกเป็นรายรหัสสินคา้ (เช่น คุณสมบติัทางเทคนิค คุณสมบติัทางกายภาพ ราคา และการน าไปใช ้
เป็นตน้) ในตาราง 2.4 
 

______________________________ 
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ส่วนที่ 3 
ข้อมูลการน าเข้า/การซ้ือ 

 

3.1 ใหร้ะบุปริมาณและมูลค่าการน าเขา้/ ซ้ือสินคา้ของบริษทัในตาราง 3.1  

3.2 ให้ระบุปริมาณและมูลค่าการน าเขา้/ซ้ือสินคา้ท่ีถูกพิจารณา จ าแนกเป็นรายรหัสสินคา้และให้ระบุ
รายช่ือผูผ้ลิตดว้ยในตาราง 3.2  

3.3 ให้ระบุปริมาณและมูลค่าการซ้ือสินค้าชนิดเดียวกันจากผูผ้ลิตในประเทศไทย จ าแนกเป็นราย
รหสัสินคา้และใหร้ะบุรายช่ือผูผ้ลิตดว้ยในตาราง 3.3 

3.4 ให้ระบุปริมาณและมูลค่าการน าเขา้/ซ้ือสินคา้ชนิดเดียวกนัจากประเทศอ่ืนจ าแนกเป็นรายรหัสสินคา้
และใหร้ะบุรายช่ือผูผ้ลิตดว้ยในตาราง 3.4  

3.5 หากท่านน าเขา้สินคา้ท่ีถูกพิจารณาและน าเขา้สินคา้ชนิดเดียวกันจากประเทศอ่ืนในช่วงระยะเวลา  
การทบทวน (POR) กรุณากรอกขอ้มูลการน าเขา้สินคา้เป็นรายธุรกรรมส าหรับแต่ละรหสัสินคา้ในตาราง 3.5 
ให้สมบูรณ์ กรณีท่ีธุรกรรมมีสินคา้หลายชนิดให้กรอกขอ้มูลแยกเป็นรายรหัสสินคา้ให้ละเอียด โดยอา้งอิง
เอกสารเลขท่ีเดียวกนั หากมีขอ้มูลใดใชก้ารปันส่วนใหอ้ธิบายวิธีการปันส่วนท่ีใชด้ว้ย 

ให้สรุปขอ้มูลจากตาราง 3.5 ระบุปริมาณและมูลค่ารวมการน าเขา้สินคา้ท่ีถูกพิจารณาและสินคา้ชนิด
เดียวกนัแต่ละชนิดจากผูผ้ลิตแต่ละรายและยอดรวมของการน าเขา้สินคา้ทุกชนิดทั้งหมดในตาราง 3.5.1   

3.6  แผนผงัการเดินเอกสารการคา้-การน าเขา้ (Flow of Commercial Papers) 
ให้ท่านอธิบายถึงขั้นตอนการน าเขา้/ซ้ือสินคา้และแผนผงัการเดินเอกสารการคา้ท่ีเก่ียวกบัการน าเขา้ 

ในประเทศ เช่น สัญญาซ้ือ ใบก ากบัสินคา้ ใบขนสินคา้ขาเขา้ เง่ือนไขการซ้ือ เป็นตน้ และการเดินเอกสาร
ตอ้งครอบคลุมตั้งแต่ช่วงเวลาสั่งซ้ือจนกระทัง่มีการรับสินคา้เขา้มาท่ีคลงัสินคา้ของบริษทั นอกจากน้ี ใหท้่าน
สุ่มเลือกรายการธุรกรรมการน าเขา้จากตาราง 3.5 ขา้งตน้ อย่างน้อย 5 ธุรกรรมส าหรับแต่ละช่องทางการน าเขา้ 
(หมายเหตุ ดูตาราง 3.5 (e)) และส าเนาเอกสารตวัอย่างท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด เช่น สัญญาซ้ือ ใบก ากบัสินคา้ ใบขน
สินคา้ขาเขา้ในแต่ละธุรกรรม โดยจดัท าเป็นภาคผนวก 7 

3.7  ให้แสดงรายละเอียดสินคา้คงเหลือ ณ วนัส้ินงวดของสินคา้ท่ีถูกพิจารณาและสินคา้ชนิดเดียวกนั 
เป็นรายรหสัสินคา้ในตาราง 3.7  

3.8 ให้ประมาณการใช้สินคา้ท่ีถูกพิจารณาและสินคา้ชนิดเดียวกันส าหรับตลาดในประเทศในอีก 3 ปี
ขา้งหน้า (ปี 2565 – 2567) พร้อมอธิบายหลกัการท่ีใช้ในการประมาณนั้น โดยให้แยกรายละเอียดสินคา้ให้
สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑก์ารจ าแนกกลุ่มสินคา้ของบริษทัฯ ท่ีท่านตอบในส่วนท่ี 2 ในตาราง 3.8  

______________________________ 
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ส่วนที่ 4 
ข้อมูลการใช้ของผู้น าเข้า/ผู้ซ้ือ 

 
4.1 กรณีท่ีท่านเป็นผู้น าเข้า/ซ้ือมาเพ่ือขายต่อ 
 4.1.1 ให้ระบุปริมาณและมูลค่าการขายสินคา้ทั้งหมดท่ีท่านจ าหน่ายแยกเป็นสินคา้ท่ีถูกพิจารณา  
และสินคา้ชนิดเดียวกนัจากผูผ้ลิตในประเทศไทยและจากประเทศอ่ืน  ๆ และแสดงสัดส่วนสินคา้เหล็กแผ่น
รีดเยน็ชุบหรือเคลือบดว้ยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน  (จากทุกแหล่ง) เทียบกบัขอ้มูล
การขายทั้งหมดในตาราง 4.1.1 

4.1.2 ให้ระบุปริมาณและมูลค่าการขายในประเทศและส่งออกของสินคา้ท่ีถูกพิจารณา ส าหรับ 
แต่ละรหสัสินคา้ในตาราง 4.1.2 
 4.1.3 ให้ระบุปริมาณและมูลค่าการขายในประเทศและส่งออกของสินคา้ชนิดเดียวกันจากผูผ้ลิต 
ในประเทศไทยส าหรับแต่ละรหสัสินคา้ในตาราง 4.1.3 

4.1.4 ให้ระบุปริมาณและมูลค่าการขายในประเทศและส่งออกของสินคา้ชนิดเดียวกนัจากประเทศ
อ่ืนส าหรับแต่ละรหสัสินคา้ในตาราง 4.1.4 

4.1.5 ขอ้มูลธุรกรรมการขายภายในประเทศในช่วงระยะเวลาการทบทวน (POR) 
ในกรณีท่ีท่านน าเขา้/ ซ้ือสินคา้ท่ีถูกพิจารณาและสินค้าชนิดเดียวกันเพื่อขายต่อภายในประเทศ

ในช่วงระยะเวลาการทบทวน (POR) กรุณากรอกขอ้มูลการขายในประเทศสินคา้ท่ีถูกพิจารณาและสินคา้
ชนิดเดียวกนัเป็นรายธุรกรรมส าหรับแต่ละรหัสสินคา้ในตาราง 4.1.5 ให้สมบูรณ์ กรณีท่ีธุรกรรมมีสินคา้
หลายชนิดใหก้รอกขอ้มูลแยกเป็นรายรหสัสินคา้ใหล้ะเอียด โดยอา้งอิงเอกสารเลขท่ีเดียวกนั หากมีขอ้มูลใด
ใช้การปันส่วนให้อธิบายวิธีการปันส่วนท่ีใช้ด้วย กรณีท่ีบริษทัขายสินค้าให้กับบุคคลหรือนิติบุ คคลท่ี
เก่ียวขอ้งกนัมูลค่าการขายท่ีตอบในตาราง 4.1.5 ตอ้งเป็นราคาท่ีไดจ้ าหน่ายต่อไปทอดแรกยงัผูซ้ื้ออิสระ 

4.1.6 ให้สรุปขอ้มูลการขายสินคา้ท่ีถูกพิจารณาและสินคา้ชนิดเดียวกนัส าหรับลูกคา้ภายในประเทศ
ในช่วงระยะเวลาการทบทวนจากตาราง 4.1.5 ระบุปริมาณและมูลค่ารวมการขายสินคา้แต่ละชนิดให้ลูกคา้  
แต่ละราย และยอดรวมของการขายสินคา้ทุกชนิดทั้งหมดพร้อมทั้งระบุช่องทางการจ าหน่ายและระดบัการคา้
ในตาราง 4.1.6 

ช่องทางการจ าหน่าย (Channel of Sales) 
- ช่องทางการจ าหน่าย A: บริษทัของท่าน - ตวัแทนจ าหน่ายท่ีเก่ียวขอ้งกนั - ผูซ้ื้ออิสระ 
- ช่องทางการจ าหน่าย B: บริษทัของท่าน – ตวัแทนจ าหน่ายท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - ผูซ้ื้ออิสระ 
- ช่องทางการจ าหน่าย C: บริษทัของท่าน - ผูซ้ื้ออิสระ 
- ช่องทางการจ าหน่าย D: อ่ืนๆ ถา้มี (โปรดระบุ) พร้อมค าอธิบาย 
ในกรณีท่ีจ าหน่ายสินคา้ผ่านตวัแทนจ าหน่าย มีการโอนกรรมสิทธ์ิสินคา้จากบริษทัของท่านไปยงั  

ผูซ้ื้ออิสระโดยตรงหรือไม่ 
ระดบัการคา้ 
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- ระดบัการคา้ U: end user (ขายโดยตรงใหแ้ก่ผูใ้ช/้ผูบ้ริโภคขั้นสุดทา้ย) 
- ระดบัการคา้ V: stock / distributor (ขายใหผู้เ้ก็บสินคา้/ผูจ้ดัจ าหน่าย)     
- ระดบัการคา้ W: trader (ขายใหบ้ริษทัการคา้) 
- ระดบัการคา้ X: OEM (Original Equipment Manufacturer: รับจา้งผลิตใหแ้ก่ลูกคา้ภายในประเทศ) 
- ระดบัการคา้ Y: อ่ืนๆ ถา้มี (โปรดระบุ) พร้อมค าอธิบาย 
ในกรณีท่ีท่านเป็นบริษทัผูค้า้ (Trading) หรือกระท าตวัเสมือนเป็นตวัแทน (Agent) ให้ระบุราคาท่ี

เพิ่มขึ้นท่ีท่านคาดการณ์เอาไวจ้ากการขายสินคา้  
4.1.7 แผนผงัการเดินเอกสารการคา้ (Flow of commercial papers) 
ให้อธิบายถึงขั้นตอนการขายและแผนผงัการเดินเอกสารการคา้ท่ีเก่ียวกบัการขายในประเทศ เช่น 

สัญญาขาย ใบก ากบัสินคา้ ใบเสร็จรับเงิน เง่ือนไขการขาย เป็นตน้ โดยแผนผงัการเดินเอกสารตอ้งครอบคลุม
ตั้งแต่ช่วงเวลาการน าเขา้จนกระทัง่มีการส่งมอบสินคา้จ าหน่ายต่อ และรับเงินค่าสินคา้ นอกจากน้ี ใหท้่านสุ่ม
เลือกรายการธุรกรรมการขายจากตาราง  4.1.5 ข้างต้น 2 ธุรกรรม เพื่อแสดงในแต่ละช่องทาง 
การจ าหน่าย (หมายเหตุ ดูตาราง 4.1.5 (g)) และส าเนาเอกสารตวัอย่างท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด เช่น สัญญาขาย 
ใบก ากบัสินคา้ ใบเสร็จรับเงิน ในแต่ละธุรกรรม โดยจดัท าเป็นภาคผนวก 8 

4.1.8 ให้ระบุปริมาณและมูลค่าการส่งออกสินค้าท่ีถูกพิจารณาและสินค้าชนิดเดียวกันในช่วง
ระยะเวลาการทบทวน จ าแนกตามลกัษณะการใชง้านเป็นรายรหสัสินคา้ในตาราง 4.1.8 

4.2 กรณีท่ีท่านเป็นผู้น าเข้า/ซ้ือสินค้าท่ีถูกพิจารณาและสินค้าชนิดเดียวกันเป็นวัตถุดิบ/ส่วนประกอบ
เพ่ือผลติเป็นสินค้าต่อเน่ือง  

 4.2.1 ระบุช่ือทางการคา้ ช่ือสินคา้ท่ีผลิต และชนิดของสินคา้ต่อเน่ืองท่ีผลิตจากสินคา้ท่ีถูกพิจารณา
และสินคา้ชนิดเดียวกนั สัดส่วนการใช้วตัถุดิบในการผลิต สัดส่วนของตน้ทุนสินคา้ส าเร็จรูปและอธิบาย
ขั้นตอนการผลิตสินคา้ต่อเน่ืองนั้นให้ละเอียด พร้อมทั้งระบุปริมาณและตน้ทุนของสินคา้ท่ีถูกพิจารณาและ
สินคา้ชนิดเดียวกนัท่ีน าไปใชเ้ป็นวตัถุดิบ/ส่วนประกอบในการผลิตสินคา้ต่อเน่ืองในตาราง 4.2.1 

4.2.2 ระบุปริมาณและมูลค่าการขายสินคา้ต่อเน่ืองโดยจ าแนกตามตลาดในตาราง 4.2.2 

 
______________________________ 

  



 Change Circumstance Review AD - สนิค้าเหล็กแผน่รดีเยน็ชุบหรอืเคลอืบดว้ยโลหะเจือของอะลูมเินยีมและสังกะสแีบบจุม่รอ้น - กรมการค้าตา่งประเทศ กระทรวงพาณชิย ์

14 of 21 

ส่วนที่ 5 
สรุปข้อมูลสินค้าที่ถูกพจิารณาและสินค้าชนิดเดียวกนั 

5.1  ระบุขอ้มูลการน าเขา้ การซ้ือ การขาย สินคา้ท่ีถูกพิจารณาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนในตาราง 5.1 

5.2  ขอ้มูลการน าเขา้ การซ้ือ การขาย สินคา้ชนิดเดียวกนัท่ีผลิต/ซ้ือจากผูผ้ลิตในประเทศไทย ในตาราง 5.2 

5.3  ขอ้มูลการน าเขา้ การซ้ือ การขาย สินคา้ชนิดเดียวกนัจากประเทศอ่ืนในตาราง 5.3 

 
______________________________ 
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ส่วนที่ 6 
ข้อมูลทั่วไปเกีย่วกบัการซ้ือขายสินค้าที่ถูกพจิารณาและสินค้าชนิดเดียวกนั 

6.1  ในกรณีท่ีบริษทัของท่านมีการซ้ือหรือขายสินคา้ท่ีถูกพิจารณา ให้อธิบายถึงเหตุผลในการซ้ือหรือ
ขายสินคา้ชนิดดงักล่าว โดยใหแ้สดงแยกรายผูผ้ลิตดว้ย  

6.2  ในกรณีท่ีบริษทัของท่านมีการซ้ือหรือขายสินคา้ชนิดเดียวกนัท่ีผลิต/ซ้ือจากผูผ้ลิตในประเทศไทย  
ใหอ้ธิบายถึงเหตุผลในการซ้ือหรือขายสินคา้ชนิดดงักล่าว โดยใหแ้สดงแยกเป็นรายผูผ้ลิตดว้ย  

6.3  ในกรณีท่ีบริษทัของท่านมีการซ้ือหรือขายสินคา้ชนิดเดียวกนัจากประเทศอ่ืน ให้อธิบายถึงเหตุผล 
ในการซ้ือหรือขายสินคา้ชนิดดงักล่าว โดยใหแ้สดงแยกเป็นรายประเทศและแยกรายผูผ้ลิตดว้ย 

6.4      โดยทัว่ไปแลว้ท่าน และ/หรือลูกคา้ของท่านตดัสินใจซ้ือสินคา้เหล็กแผ่นรีดเยน็ชุบหรือเคลือบดว้ย
โลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนโดยพิจารณาจากช่ือผูผ้ลิตสินคา้ท่ีท่านน าเขา้/ซ้ือ หรือไม่ 

  ไม่ใช่ 
  ใช่ -- โปรดอธิบาย พร้อมเอกสารประกอบ 

6.5      โดยทัว่ไปแลว้ท่าน และ/หรือลูกคา้ของท่านตดัสินใจซ้ือสินคา้เหล็กแผ่นรีดเยน็ชุบหรือเคลือบดว้ยโลหะ
เจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนโดยพิจารณาจากประเทศผูผ้ลิต (Origin) สินคา้ท่ีท่านน าเขา้/ซ้ือ หรือไม่ 

  ไม่ใช่ 
  ใช่ -- โปรดอธิบาย พร้อมเอกสารประกอบ 

6.6     ใหร้ะบุความถ่ีท่ีท่านน าเขา้/ซ้ือ สินคา้ท่ีถูกพิจารณา/สินคา้ชนิดเดียวกนั 
  ทุกๆ เดือน 

             ทุกๆ ไตรมาส 
  ทุกๆ ปี 
  อ่ืนๆ โปรดระบุ 

6.7     ในช่วงปี 2562 - 2564 และ POR ท่านมีการเปล่ียนแปลงแหล่งท่ีมาของการน าเขา้/ซ้ือ (Supplier) สินคา้
เหลก็แผน่รีดเยน็ชุบหรือเคลือบดว้ยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนหรือไม่ 

  ไม่มี 
  มี --โปรดอธิบาย พร้อมเอกสารประกอบ 

6.8      ในช่วงปี 2562 - 2564 และ POR มีผูผ้ลิตสินคา้เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของ
อะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนรายใด (ทั้งในและต่างประเทศ) ท่ีไม่สามารถผลิตสินคา้ไดคุ้ณภาพตามท่ี
ท่านตอ้งการ หรือไม่ 

  ไม่มี 
  มี –โปรดระบุช่ือผูผ้ลิต/ประเทศดงักล่าว พร้อมอธิบายถึงสาเหตุดว้ย 
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6.9      ในช่วงปี 2562 - 2564 และ POR มีการเปล่ียนแปลงอย่างส าคญัทางด้านเทคโนโลยีการผลิตสินค้า  
เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน  (ทั้ งในและ
ต่างประเทศ) ซ่ึงกระทบต่อการน าไปใชข้องท่าน หรือไม่ 

   ไม่มี 
   มี --โปรดอธิบาย พร้อมเอกสารประกอบ 

6.10    ในช่วงปี 2562 - 2564 และ POR ท่านได้มีการเปล่ียนแปลงรูปแบบ (Pattern) ในการน าเขา้สินคา้ท่ี 
ถูกพิจารณาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือไม่ 

   ไม่มี 
   มี --โปรดอธิบาย พร้อมเอกสารประกอบ 

6.11    ในช่วงปี 2562 - 2564 และ POR ท่านไดมี้การเปล่ียนแปลงรูปแบบ (Pattern) ในการน าเขา้สินคา้ชนิด
เดียวกนัจากประเทศอ่ืนๆ นอกจากสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือไม่ 

   ไม่มี 
   มี --โปรดอธิบาย พร้อมเอกสารประกอบ 

6.12    มีมาตรการหรือขอ้จ ากดัทางการคา้ใดบา้ง (Trade Restrictive Practices) ท่ีมีผลกระทบต่อการน าเขา้ 
ซ้ือ และขายสินคา้เหล็กแผ่นรีดเยน็ชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน
หรือไม่ 

   ไม่มี 
   มี --โปรดระบุรายละเอียดใหค้รบถว้นชดัเจน พร้อมเอกสารประกอบ 

6.13    ให้อธิบายหลกัการท่ีท่านใช้ในการก าหนดราคาสินคา้ท่ีถูกพิจารณาและสินคา้ชนิดเดียวกัน  (เช่น 
เจรจาเป็นรายธุรกรรม สัญญาการซ้ือขายหลายรายการ การตั้งราคาตามใบเสนอราคา เป็นตน้) 

6.14    หากท่านมีนโยบายการให้ส่วนลดต่าง ๆ (เช่น การให้ส่วนลดตามปริมาณซ้ือ หรือตามมูลค่าท่ีซ้ือ  
เป็นต้น) และการชดเชยในรูปแบบอ่ืน ๆ (เช่น การแถมสินค้าจากปริมาณการซ้ือท่ีก าหนด) ให้อธิบาย 
ใหช้ดัเจน พร้อมแสดงเอกสารประกอบ 

6.15    ให้ช้ีแจงรูปแบบการขายของท่านส าหรับสินคา้ท่ีถูกพิจารณาและสินคา้ชนิดเดียวกนัในช่วงระยะเวลา 
การทบทวน เช่น เง่ือนไขการช าระค่าสินคา้ 2/10 net 30 วนั เป็นตน้ รวมทั้ง เง่ือนไขการขายสินคา้ เช่น ราคา  
ณ หนา้โรงงาน หรือราคาส่งมอบ โดยรวมถึงเง่ือนไขการเสนอขาย เป็นตน้ 

6.16     ให้ประมาณสัดส่วนจากรูปแบบการขายสินค้าท่ีถูกพิจารณาเปรียบเทียบกับการขายสินค้าชนิด
เดียวกนัจากผูผ้ลิตในประเทศไทยและจากประเทศอ่ืนในช่วงระยะเวลาการทบทวน ในตาราง 6.16 
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6.16.1 ในกรณีท่ีบริษัทของท่านมีการขายแบบเป็นคร้ังๆ (Spot Sales) ให้อธิบายรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี    

1) ปริมาณขั้นต ่าของการขายแต่ละคร้ัง 
2) วิธีการก าหนดราคาขาย 
3) เง่ือนไขอ่ืน ๆ (ถา้มี) 

6.16.2 ในกรณีท่ีบริษัทของท่านมีการขายแบบสัญญาระยะสั้ น (ไม่เกิน 12 เดือน) ให้อธิบาย
รายละเอียด โดยค านึงถึงขอ้ก าหนดของสัญญาตน้แบบของท่าน 
       1) ระยะเวลาเฉล่ียของสัญญา  
       2) ความถี่ท่ีมีการท าสัญญา 
       3) การเปล่ียนแปลงราคาในช่วงระหวา่งสัญญา 
       4) การระบุปริมาณ ราคา หรือ ทั้งสอง อยา่งแน่นอนในสัญญา 
       5) การระบุเง่ือนไขในการปลดภาระตามสัญญา  
       6) การระบุปริมาณมาตรฐานขั้นต ่าในสัญญา 

6.16.3 ในกรณีท่ีบริษัทของท่านมีการขายแบบสัญญาระยะยาว (มากกว่า 12 เดือน) ให้อธิบาย
รายละเอียด โดยค านึงถึงขอ้ก าหนดของสัญญาตน้แบบของท่าน 
       1) ระยะเวลาเฉล่ียของสัญญา 
       2) ความถี่ท่ีมีการท าสัญญา 
       3) การเปล่ียนแปลงราคาในช่วงระหวา่งสัญญา 
       4) การระบุปริมาณ ราคา หรือทั้งสองอยา่งแน่นอนในสัญญา 
       5) การระบุเง่ือนไขในการปลดภาระตามสัญญา  
       6) การระบุปริมาณมาตรฐานขั้นต ่าในสัญญา 

6.17  มีสินคา้เหล็กแผ่นรีดเยน็ชุบหรือเคลือบดว้ยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนอ่ืนใด
ท่ีสามารถน ามาใชแ้ทนสินคา้ท่ีถูกพิจารณาไดห้รือไม่ และมีปัจจยัใดบา้งท่ีจ ากดัการใชท้ดแทนกนัของสินคา้
ดงักล่าว 

          ไม่มี--โปรดอธิบาย พร้อมเอกสารประกอบ 
          มี --โปรดอธิบาย พร้อมเอกสารประกอบ 

6.18  สินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดเดียวกันท่ีผลิตในประเทศไทยและ/หรือน าเข้าจากประเทศอ่ืน  ๆ  
กับสินคา้ท่ีถูกพิจารณาสามารถใช้แทนกันได้หรือไม่ (เช่น สามารถใช้แทนกันได้ในลกัษณะการใช้งาน
เดียวกนั) 

         ไม่ได-้-โปรดอธิบาย พร้อมเอกสารประกอบ 
         ได ้–โปรดอธิบาย พร้อมเอกสารประกอบ 
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6.19   ท่านคาดการณ์วา่จะมีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัสินคา้ท่ีสามารถน ามาใชแ้ทนสินคา้ท่ีถูกพิจารณาได้ 
ในอนาคตหรือไม่ 

ไม่มี 
มี --ระบุรายละเอียดของการเปล่ียนแปลงและสมมติฐานส าหรับการคาดการณ์ให้ชัดเจน  
พร้อมเอกสารประกอบ 

6.20  โดยปกติแล้วบริษทัของท่านทราบถึงการน าสินค้าท่ีถูกพิจารณาและสินค้าชนิดเดียวกันไปใช้
ประโยชน์ขั้นสุดทา้ย (End Use) ในการส่งมอบ (Shipment) สินคา้ในแต่ละคร้ังท่ีมีการขายหรือไม่ 

           ไม่ทราบ    
          ทราบ –โปรดระบุ พร้อมเอกสารประกอบ 

6.21  ในช่วงปี 2562 – 2564 และ POR การน าสินคา้ท่ีถูกพิจารณา/สินคา้ชนิดเดียวกันไปใช้ประโยชน์ 
ขั้นสุดทา้ย (End use) มีการเปล่ียนแปลงไปหรือไม่ 

ไม่มี 
มี --ระบุรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวใหช้ดัเจน พร้อมเอกสารประกอบ 

 

6.22  ท่านคาดการณ์ว่าจะมีการเปล่ียนแปลงการน าสินค้าท่ีถูกพิจารณา/สินค้าชนิดเดียวกันไปใช้
ประโยชน์ขั้นสุดทา้ย (End use) ในอนาคตหรือไม่ 

ไม่มี 
มี --ระบุรายละเอียดของการเปล่ียนแปลงและสมมติฐานส าหรับการคาดการณ์ให้ชดัเจน  
พร้อมเอกสารประกอบ 

6.23  ให้อธิบายระดบัของอุปสงคแ์ละอุปทานของสินคา้ท่ีถูกพิจารณา และสินคา้ชนิดเดียวกนัท่ีผลิต/ซ้ือ
จากผูผ้ลิตในประเทศไทยและ/หรือน าเขา้จากประเทศอ่ืนๆ ในช่วงปี 2562 – 2564 และแนวโนม้ในปี 2565 - 2567 
 

______________________________ 
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ส่วนที่ 7 
การประมาณการ 

 
7.1 ใหอ้ธิบายถึงแผนทางธุรกิจและเป้าหมายทางธุรกิจของบริษทัท่านในอีก 3 ปีขา้งหนา้ (ปี 2565 - 2567) 

7.2 จากสินคา้ทุกชนิดท่ีบริษทัของท่านน าเขา้และจ าหน่าย ให้ระบุรายการสินคา้ท่ีบริษทัท่านพิจารณา
เห็นวา่เป็นสินคา้หลกัท่ีส าคญั (Core business) ส าหรับธุรกิจ 

7.3  ให้ประมาณการแนวโนม้การเจริญเติบโตของธุรกิจการจ าหน่ายสินคา้ท่ีถูกพิจารณาและสินคา้ชนิด
เดียวกนัของท่านในอนาคต (ปี 2565 - 2567) 

7.4  ให้ช้ีแจงปัจจัยอ่ืน ๆ ท่ีท่านเห็นว่ามีความเก่ียวข้องกับกรณีการทบทวนการทุ่มตลาดสินค้าท่ี 
ถูกพิจารณาน้ี 

 
______________________________ 
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ภาคผนวก 
 
ภาคผนวก 1 หนงัสือรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลและหนงัสือมอบอ านาจ 
ภาคผนวก 2 ค าตอบแบบสอบถามฉบบัน้ี ตารางในโปรแกรม Excel และบนัทึกขอ้มูลทั้งหมดใส่

ลงในแผน่บนัทึกขอ้มูล (CD) หรือ USB Drive 
ภาคผนวก 3 หนงัสือรับรองบริษทั และรายช่ือผูถื้อหุน้ (บอจ.5) 
ภาคผนวก 4 แผนภาพโครงสร้างองคก์ร (Organization Chart) โครงสร้างการถือหุน้ (Corporate 

Structure) แผนภาพการถือหุน้ (Shareholding and Cross Shareholding) และการมี
กรรมการร่วม (Common Director)   

ภาคผนวก 5 งบการเงิน และแผนผงับญัชี 
ภาคผนวก 6 แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1)   
ภาคผนวก 7 เอกสารเก่ียวขอ้งกบัการน าเขา้ 
ภาคผนวก 8 เอกสารเก่ียวขอ้งกบัการขายต่อ 
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สารบัญตาราง 
 

ตาราง 1.1 รายละเอียดการติดต่อ 
ตาราง 1.5 โครงสร้างบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ตาราง 1.8 รายการสินคา้ท่ีผลิต น าเขา้ และ/หรือซ้ือ – ขายในประเทศและส่งออก 
ตาราง 1.12 ขอ้มูลดา้นแรงงาน 
ตาราง 1.13 รายช่ือผูผ้ลิต/ผูส่้งออกสินคา้ท่ีถูกพิจารณาและสินคา้ชนิดเดียวกนั 
ตาราง 2.1 รายละเอียดสินคา้ท่ีถูกพิจารณา 
ตาราง 2.2 รายละเอียดสินคา้ชนิดเดียวกนัจากผูผ้ลิตในประเทศไทย 
ตาราง 2.3  รายละเอียดสินคา้ชนิดเดียวกนัจากประเทศอ่ืน 
ตาราง 2.4 ความแตกต่างของสินคา้ท่ีถูกพิจารณากบัสินคา้ชนิดเดียวกนั 
ตาราง 3.1 ปริมาณและมูลค่าการน าเขา้/ซ้ือสินคา้ของบริษทั 
ตาราง 3.2 ปริมาณและมูลค่าการน าเขา้/ซ้ือสินคา้ท่ีถูกพิจารณา 
ตาราง 3.3 ปริมาณและมูลค่าการซ้ือสินคา้ชนิดเดียวกนัจากผูผ้ลิตในประเทศไทย 
ตาราง 3.4 ปริมาณและมูลค่าการน าเขา้/ซ้ือสินคา้ชนิดเดียวกนัจากประเทศอ่ืน 
ตาราง 3.5 ขอ้มูลธุรกรรมการน าเขา้/ซ้ือสินคา้ท่ีถูกพิจารณาและสินคา้ชนิดเดียวกนัจากประเทศอ่ืน  
ตาราง 3.5.1  สรุปขอ้มูลการน าเขา้/ซ้ือสินคา้ท่ีถูกพิจารณาและสินคา้ชนิดเดียวกนัจากประเทศอ่ืนจากผูผ้ลิต

แต่ละราย 
ตาราง 3.7 สินคา้คงเหลือ ณ วนัส้ินงวด 
ตาราง 3.8 ประมาณการใชสิ้นคา้ท่ีถูกพิจารณาและสินคา้ชนิดเดียวกนัส าหรับตลาดในประเทศ 
ตาราง 4.1.1 ปริมาณและมูลค่าการขายสินคา้ 
ตาราง 4.1.2 ปริมาณและมูลค่าการขายสินคา้ท่ีถูกพิจารณา 
ตาราง 4.1.3 ปริมาณและมูลค่าการขายสินคา้ชนิดเดียวกนัจากผูผ้ลิตในประเทศไทย 
ตาราง 4.1.4 ปริมาณและมูลค่าการขายสินคา้ชนิดเดียวกนัจากประเทศอ่ืน 
ตาราง 4.1.5 ขอ้มูลธุรกรรมการขายภายในประเทศ 
ตาราง 4.1.6 ขอ้มูลการขายสินคา้ท่ีถูกพิจารณาและสินคา้ชนิดเดียวกันเป็นรายลูกคา้จ าแนกตามลกัษณะ 

การใชง้าน 
ตาราง 4.1.8 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสินคา้ท่ีถูกพิจารณาและสินคา้ชนิดเดียวกนั 
ตาราง 4.2.1 ขอ้มูลสินคา้ต่อเน่ือง 
ตาราง 4.2.2 ปริมาณและมูลค่าการขายสินคา้ต่อเน่ืองจ าแนกตามตลาด 
ตาราง 5.1 ขอ้มูลการน าเขา้ การซ้ือ การขายสินคา้ท่ีถูกพิจารณา 
ตาราง 5.2 ขอ้มูลการน าเขา้ การซ้ือ การขายสินคา้ชนิดเดียวกนัจากผูผ้ลิตในประเทศไทย 
ตาราง 5.3 ขอ้มูลการน าเขา้ การซ้ือ การขายสินคา้ชนิดเดียวกนัจากประเทศอ่ืน 
ตาราง 6.7 รูปแบบการขายสินคา้ท่ีถูกพิจารณาและสินคา้ชนิดเดียวกนั 
 


