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ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
เรื่อง แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสาคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณา
ผลการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน
ที่มีแหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
พ.ศ. 2564
ตามที่ได้มีประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง เปิดการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่น
รีดเย็นเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
พ.ศ. 2563 ลงวัน ที่ 11 กุมภาพัน ธ์ พ.ศ. 2563 และคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาด
และการอุดหนุนได้มีคาวินิจฉัยชั้นที่สุด เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 กาหนดให้เรียกเก็บอากร
ตอบโต้ ก ารทุ่ ม ตลาดจากการน าเข้ า สิ น ค้ า ดั ง กล่ า วที่ มี แ หล่ ง ก าเนิ ด จากสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น
ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้า
เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้ วนที่มีแหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564 นั้น
เพื่อให้เป็นไปตามความในข้อ 2 ของกฎกระทรวง การแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา
ตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน และการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน
พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุด หนุนซึ่ง สิ น ค้ า
จากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและ
การอุดหนุนซึง่ สินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศจึงออกประกาศ
แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสาคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาผลการไต่สวน
ชั้นที่สุดไว้ ดังรายละเอียดตามเอกสารท้ายประกาศนี้
หากผู้ยื่นคาขอให้ไต่สวนการทุ่มตลาด ผู้นาเข้า หรื อผู้ส่งออกสินค้าทุ่มตลาด ประสงค์ที่จะทราบ
รายละเอียดที่เกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นฐานในการกาหนดอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าดังกล่าว
ให้ ยื่ น ค าขอต่ อ กองปกป้ อ งและตอบโต้ ท างการค้ า กรมการค้ า ต่ า งประเทศ ภายใน 1 เดื อ น
นับแต่วันที่มีประกาศนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การขอ
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นพื้นฐานในการกาหนดมาตรการชั่วคราว การกาหนดอากร
ตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน การขยายการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน
การทบทวนอากร และการคืนอากร พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. ๒๕64
กีรติ รัชโน
อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

เอกสารท้ายประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
เรื่อง แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสาคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณา
ผลการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน
ที่มีแหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2564
_____________________
ข้อ 1 การเปิดการไต่สวน
คณะกรรมการพิ จ ารณาการทุ่ ม ตลาดและการอุ ด หนุ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารตอบโต้
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 ได้มีคาวินิจฉัยให้กรมการค้าต่างประเทศ
เปิ ดการไต่ส วนการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรี ดเย็นเคลื อบสังกะสี แบบจุ่ มร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็ นม้วน
ที่มีแหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ตามคาขอของบริษัท โพสโค
โค้ ท เต้ ด สตี ล (ประเทศไทย) จ ากั ด เป็ น การยื่ น ค าขอตามมาตรา 33 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารตอบโต้
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542
ข้อ 2 สินค้าที่ถูกพิจารณา
สิ น ค้ า ที่ ถู ก พิ จ ารณา คือ สิ นค้าเหล็ กแผ่ นรี ดเย็ นเคลื อบสั งกะสี แบบจุ่ มร้ อนชนิ ดเป็ นม้ วนและ
ไม่เป็ นม้วน (Flat Hot Dip Galvanized of Cold Rolled Steel in Coil and not in Coil: GI) ภายใต้พิกัดอัตรา
ศุลกากรปี 2560 (แก้ไขตามประกาศกรมศุลกากรที่ 215/2561 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้า) ประเภทที่
7210.4912.021 7210.4912.022 7210.4912.023 7210.4912.024 7210.4912.031
7210.4912.032 7210.4912.033 7210.4912.034 7210.4912.090 7210.4913.021
7210.4913.031 7210.4913.090 7210.4919.021 7210.4919.031 7210.4919.090
7210.4991.000 7210.4999.000 7212.3011.021 7212.3011.031 7212.3011.090
7212.3012.021 7212.3012.031 7212.3012.090 7212.3013.011 7212.3013.090
7212.3019.011 7212.3019.090 7225.9290.090 จานวน 28 พิกัด ที่มีแหล่งกาเนิดจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ข้อ 3 ผู้มีส่วนได้เสีย
3.1 อุตสาหกรรมภายในที่ผลิตสินค้าชนิดเดียวกันกับสินค้าที่ถูกพิจารณา ได้แก่
3.1.1 บริษัทโพสโค โค้ทเต้ดสตีล (ประเทศไทย) จากัด
3.1.2 บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จากัด (มหาชน)
3.1.3 บริษัท ราชสีมาผลิตเหล็ก จากัด
3.1.4 บริษัท เอ็นเอส - สยามยูไนเต็ดสตีล จากัด
3.1.5 บริษัท ทีไอดับบลิว อินดัสตรี่ จากัด
3.1.6 ผู้ผลิตในประเทศรายอื่น
3.2 ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกในสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่
3.2.1 AngangIron and Steel Group Corporation
3.2.2 HBIS Group Co., Ltd.
3.2.3 Rizhao Steel Holding Group Co., Ltd.
3.2.4 RizhaoBaohua New Material Co., Ltd.
3.2.5 Jiangsu Shagang International Trade Co., Ltd.
3.2.6 Tianjin Haigang Steel Sheet Co., Ltd.
3.2.7 Wuhan Iron and Steel Co., Ltd.
3.2.8 Benxi Iron & Steel

-23.2.9 Tangshan Iron and Steel Group Co., Ltd.
3.2.10 Tianjin Rolling-one Steel Co., Ltd.
3.2.11 Baotou Iron and Steel Group, Baotou Steel
3.2.12 HBIS Handan Iron & Steel Group Co., Ltd.
3.2.13 HBIS Han Steel Group Hanbao Iron and Steel Co., Ltd.
3.2.14 Tianjin Haigang Steel Coil Co., Ltd.
3.2.15 Angang Steel Company Limited
3.2.16 YiehPhui (China) Technomaterial Co., Ltd.
3.2.17 Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.
3.2.18 China Shougang International Trade & Engineering Co., Ltd.
3.2.19 handong Iron & Steel Group Rizhao Co., Ltd.
3.2.20 JianyinZong Cheng Steel Co., Ltd.
3.2.21 Baogang ZHAN BOInternational Trade Limited
3.2.22 Maanshan Iron & Steel Co., Ltd.
3.2.23 Fujian KaijingGreentech Material Co., Ltd.
3.2.24 Shandong Ruifeng Composite Material Company Limited
3.2.25 ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐประชาชนจีนรายอื่น
3.3 ผู้นาเข้าในไทย ได้แก่
3.3.1 บริษัท เอเซียเมทัล จากัด (มหาชน)
3.3.2 บริษัท บางกอก แปซิฟิคสตีล จากัด
3.3.3 บริษัท จึงใช่ฮะ จากัด
3.3.4 บริษัท ฮันวาสตีลเซอร์วิส (ประเทศไทย) จากัด
3.3.5 บริษัท กุลธร สตีล จากัด
3.3.6 บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จากัด (มหาชน)
3.3.7 บริษัท รุ่งเรืองอุตสาหกรรมเหล็ก จากัด
3.3.8 บริษัท เอส.เจ.เอส.สตีล จากัด
3.3.9 บริษัท สยามนิปปอนสตีลไพพ์ จากัด
3.3.10 บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จากัด (มหาชน)
3.3.11 บริษัท ไทยคูณการเหล็ก จากัด
3.3.12 บริษัท ค้าเหล็กไทย จากัด (มหาชน)
3.3.13 บริษัท ซูมิโชเมทัล (ประเทศไทย) จากัด
3.3.14 บริษัท ที เอสเคสตีล จากัด
3.3.15 บริษัท ยูไนเต็ดคอยล์เซ็นเตอร์ จากัด
3.3.16 บริษัท เจ.เอส.วี. เทคนิคอล จากัด
3.3.17 บริษัท ซี.เอส.สตีลโปรดักส์ จากัด
3.3.18 บริษัท ที.เอส.ซี. ชิปปิ้ง จากัด
3.3.19 บริษัท สยามชัย อินเตอร์เทรด จากัด
3.3.20 บริษัท เดอะสตีลคัตเตอร์ จากัด
3.3.21 บริษัท แอร์โรว์ซินดิเคท จากัด (มหาชน)
3.3.22 บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซ็สซิ่ง (ประเทศไทย) จากัด
3.3.23 บริษัท โอเชี่ยนไพพ์ จากัด
3.3.24 บริษัท สยามบ๊อกซ์ จากัด
3.3.25 บริษัท ที.ที.ซี. สตีล 2016 จากัด

-33.3.26 บริษัท ซันกิ ควอลิตี้โปรดักส์ จากัด
3.3.27 บริษัท เอ็มโก้เมททอล จากัด
3.3.28 บริษัท วินเนอร์ คอนเน็คเตอร์ จากัด
3.3.29 บริษัทคอทโก้ เมททอลเวอร์คส จากัด
3.3.30 บริษัททีเอ็มที สตีล จากัด (มหาชน)
3.3.31 บริษัทเมทัลลิคสตีล เซ็นเตอร์ จากัด
3.3.32 บริษัทเคจี ดองบู ไทย สตีล จากัด
3.3.33 บริษัทเมก้าสตีลคอร์ปอเรชั่น จากัด
3.3.34 บริษัทมิตซุยแอนด์โค (ประเทศไทย) จากัด
3.3.35 บริษัท เค ที ซี โฮม จากัด
3.3.36 บริษัทฮานะ สตีล จากัด
3.3.37 บริษัทไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จากัด
3.3.38 บริษัทสิงห์ทองคา จากัด
3.3.39 บริษัทไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จากัด
3.3.40 บริษัท 2 เอสเมทัล จากัด (มหาชน)
3.3.41 บริษัทซี แอนด์ ที เมทอลโปรดักส์ จากัด
3.3.42 บริษัท ทีรกร อินดัสทรี จากัด
3.3.43 ผู้นาเข้ารายอื่น
3.4 สมาคมหรือกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ใช้
3.4.1 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
3.4.2 สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
3.4.3 สมาคมการค้าผู้ผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี
3.4.4 สมาคมเหล็กแผ่นรีดร้อนไทย
3.4.5 สมาคมเหล็กแผ่นรีดเย็นไทย
3.4.6 สมาคมผู้ผลิตท่อโลหะและแปรรูปเหล็กแผ่น
3.4.7 สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย
3.4.8 สมาคมเหล็กและเหล็กกล้าของสาธารณรัฐประชาชนจีน (China Iron and Steel
Association: CISA)
3.5 สถานเอกอัครราชทูตของสาธารณรัฐ ประชาชนจีน ในฐานะรัฐบาลของประเทศผู้ส่งออก
สินค้าที่ถูกพิจารณา
ข้อ 4 ระยะเวลาของข้อมูลที่ใช้ในการไต่สวน
4.1 การพิ จ ารณาการทุ่ ม ตลาดใช้ ข้ อ มู ล ระหว่ า งวั น ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึ ง วั น ที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
4.2 การพิ จ ารณาความเสี ย หายใช้ ข้ อ มู ล ระหว่ า งวัน ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ถึ ง วั น ที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ข้อ 5 การส่งแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 กรมการค้าต่างประเทศได้ส่งแบบสอบถามไปยังผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อให้ แจ้ งข้อมูล และเอกสารหลั กฐานประกอบการพิจารณาไต่ส วนการทุ่มตลาด จานวน 40 ราย และ
ผู้มีส่วนได้เสียยื่นขอเข้าร่วมกระบวนการไต่สวน จานวน 19 ราย ปรากฏว่าเมื่อครบกาหนดระยะเวลาส่งคืน
คาตอบแบบสอบถาม กรมการค้าต่างประเทศได้รับคาตอบแบบสอบถามจากผู้มีส่วนได้เสียประกอบด้วย

-45.1 อุตสาหกรรมภายในจานวน 4 ราย ได้แก่
5.1.1 บริษัท โพสโค โค้ทเต้ดสตีล (ประเทศไทย) จากัด
5.1.2 บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จากัด (มหาชน)
5.1.3 บริษัท ราชสีมาผลิตเหล็ก จากัด
5.2 ผู้นาเข้าจานวน 3 ราย ได้แก่
5.2.1 บริษัท วี.เอ็น.สตีล อินเตอร์เทรด จากัด
5.2.2 บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จากัด
5.2.3 บริษัท ธีรชัยสตีล เซ็นเตอร์ จากัด
5.3 ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐประชาชนจีน จานวน 12 ราย ได้แก่
5.3.1 กลุ่มบริษัท HBIS Group Co., Ltd.
- HBIS COMPANY LIMITED TANGSHAN BRANCH
- HBIS COMPANY LIMITED HANDAN BRANCH
- HAN STEEL GROUP HANBAO IRON & STEEL CO.,LTD.
5.3.2 Tianjin Haigang Steel Coil Co.,Ltd. และบริษัทที่เกี่ยวข้องคือ Tianjin Haijinde
Trading Co., Ltd.
5.3.3 ก ลุ่ ม บ ริ ษั ท Benxi Iron and Steel (Group) International Economic and
Trading Co., Ltd.
- Benxi Iron and Steel (Group) International Economic and Trading Co., Ltd.
- Bengang Steel Plates Co., Ltd.
- BX Steel POSCO Cold Rolled Sheet Co., Ltd.
- Benxi Iron & Steel Hong Kong Limited
- Benxi Iron and Steel Group Europe GmbH
5.3.4 กลุ่มบริษัท Baotou Steel Union
- Baotou Steel International Economic and Trading Co., Ltd.
- Inner Mongolia Baotou Steel Metal Manufacturing Co., Ltd.
- Inner Mongolia Baogang Steel Union Co., Ltd.
- Baogang ZHAN BO International Trade Limited
5.3.5 Tianjin Rolling-one Steel Co., Ltd.
5.3.6 กลุ่มบริษัท Masteel Group
- Maanshan Iron & Steel Co., Ltd.
- Masteel (Hefei) Strip Rolling & Processing Co., Ltd.
- Maanshan Iron and Steel (Hong Kong) Ltd.
5.3.7 Angang Steel Company Limited
5.3.8 กลุ่มบริษัท Baosteel group
- BAOSHAN IRON & STEEL CO., LTD.
- BAOSTEEL SINGAPORE PTE LTD.
- Shanghai Meishan Iron and Steel Co., Ltd.
- BAOSTEELZHANJIANG IRON & STEEL CO., LTD.
5.3.9 กลุ่มบริษัท China Shougang International Trade & Engineering Co., Ltd.
- Beijing Shougang Cold Rolling Co., Ltd.
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- Shougang Holding Trade (Hong Kong) Limited
5.3.10 YiehPhui (China) Technomaterial Co., Ltd. และบริษัทที่เกี่ยวข้องคือ Tianjin
Lianfa Precision Steel Corporation
5.3.11 Shandong Iron & Steel group Rizhao Co., Ltd.
5.3.12 Fujian Kaijing Green Tech Material Co., Ltd.
ข้อ 6 การสุ่มตัวอย่าง
ข้อกฎหมาย
มาตรา 18 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจาก
ต่างประเทศ พ.ศ. 2542 กาหนดว่า “...ในการหาส่ว นเหลื่ อมการทุ่มตลาดจะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศกาหนดก็ได้”
มาตรา 50 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารตอบโต้ ก ารทุ่ ม ตลาดและการอุ ด หนุ น ซึ่ ง สิ น ค้ า จาก
ต่างประเทศ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่ง
สินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 กาหนดว่า“ในกรณีที่หาส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดโดยใช้วิธีการ
สุ่มตัวอย่างตามมาตรา 18 วรรคสาม อากรตอบโต้การทุ่มตลาดให้กาหนดให้เหมาะสมกับผู้ได้รับการสุ่ มเป็น
ตัวอย่างแต่ละราย
สาหรับผู้ที่ไม่ได้รับการสุ่มเป็นตัวอย่าง ให้กาหนดอัตราไว้ไม่เกินอัตราถัวเฉลี่ยถ่วงนาหนักของ
ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด แต่ถ้าผู้ที่ไม่ได้รับการสุ่มตัวอย่างรายใดได้ให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตนโดยครบถ้วน
ถูกต้องภายในเวลาที่กรมการค้าต่างประเทศกาหนด ให้คณะกรรมการกาหนดอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาด
ให้เหมาะสมสาหรับผู้นั้น เว้นแต่การกาหนดอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสาหรับแต่ละรายจะเป็นภาระเกิน
สมควรและอาจทาให้การไต่สวนไม่เสร็จภายในกาหนดเวลาตามมาตรา 54 เนื่องจากมีผู้ให้ข้อเท็จจริงดังกล่าว
เป็นจานวนมาก จะกาหนดอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดไม่เกินอัตราถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักดังกล่าวก็ได้”
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2542 กาหนดว่า “...ข้อ 3 ในกรณีที่มีผู้ส่งออกจากต่างประเทศ ผู้ผลิตในต่างประเทศหรือผู้นาเข้าซึ่งสินค้ าที่
ถูกพิจารณาหรือประเภทของสินค้าที่ถูกพิจารณามีจานวนมากจนไม่อาจนาข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดมาพิจารณา
หาส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดของผู้ส่งออกหรือผู้ผลิตสินค้าที่ถูกพิจารณาแต่ละรายได้ อาจจากัดจานวนผู้ส่งออก
ผู้ ผ ลิ ต ผู้ น าเข้ า หรื อ ประเภทสิ น ค้ า ที่ ถู ก พิ จ ารณาให้ เ หลื อ เพี ย งจ านวนที่ เ หมาะสมโดยการสุ่ ม ตั ว อย่ า ง
เพื่อพิจารณาหาส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดก็ได้
การสุ่มตัวอย่างให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์หนึ่งกฎเกณฑ์ใด ดังนี้
(1) อาศัยหลักสถิติโดยใช้ข้อมูลที่กรมการค้าต่างประเทศมีอยู่ในการสุ่มตัวอย่าง
(2) ใช้ปริมาณการส่งออกจากประเทศผู้ส่งออกหรือประเทศแหล่งกาเนิดที่มีสัดส่วนมากที่สุดใน
ประการที่จะทาให้การไต่สวนเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล”
เนื่ อ งจากผู้ ต อบแบบสอบถามเข้ า มามี จ านวนมาก จนไม่ อ าจน าข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วทั้ ง หมดมา
พิจารณาหาส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดของผู้ผลิต/ผู้ส่งออกสินค้าที่ถูกพิจารณาแต่ละรายได้ อาจจากัดจานวน
ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกสินค้าที่ถูกพิจารณาให้เหลือเพียงจานวนที่เหมาะสม โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามมาตรา 18
วรรคสามและประกาศกระทรวงพาณิ ช ย์ เรื่ อ ง การตอบโต้ ก ารทุ่ ม ตลาดและการอุ ด หนุ น (ฉบั บ ที่ 2)
พ.ศ. 2542 ลงวัน ที่ 23 กรกฎาคม 2542 ข้อ 3การสุ่ มตัว อย่า งตามกฎเกณฑ์ห นึ่ง กฎเกณฑ์ ใด ดัง นี้
(1) อาศัยหลักสถิติโดยใช้ข้อมูลที่กรมการค้าต่างประเทศมีอยู่ในการสุ่มตัวอย่าง (2) ใช้ปริมาณการส่งออกจาก
ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกที่มีสัดส่วนมากที่สุด จึงจากัดจานวนผู้ผลิต/ผู้ส่งออกสินค้าที่ถูกพิจารณาโดยใช้ปริมาณส่งออก
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ผู้ส่งออกหรือผู้ผลิตสินค้าที่ถูกพิจารณาที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม ได้แก่
1) กลุ่มบริษัท HBIS Group
2) Tianjin Haigang Steel Coil Co., Ltd.
3) กลุ่มบริษัท Benxi Iron and Steel (Group) International Economic and Trading Co.,Ltd.
ข้อ 7 การตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูล
7.1 การตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงของอุตสาหกรรมภายใน
ในช่ ว งเดื อ นสิ ง หาคม 2563 กรมการค้ า ต่ า งประเทศได้ จั ด ส่ ง เจ้ า หน้ า ที่ เ ดิ น ทางไป
ตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริง ณ ที่ทาการของผู้ผลิตในประเทศบริษัท โพสโค โค้ทเต้ดสตีล (ประเทศไทย) จากัด
ปรากฏว่าข้อมู ลเอกสาร หลักฐานตามคาตอบในแบบสอบถาม มีความสอดคล้ องกับระบบบัญชีที่ย อมรับ
โดยทั่วไปซึ่งการจัดทางบการเงินได้รับการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี รับอนุญาต และการยื่นแบบ
แสดงรายการต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นข้อมูลจึงพิจารณาได้ว่า มีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่สามารถ
ยอมรับได้
7.2 การตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงของผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากต่างประเทศ
เนื่องด้วยเป็นครั้งแรกของสถานการณ์การแพร่ระบาดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ
COVID-19 กระทรวงพาณิช ย์ ได้มีบันทึกเรื่อง ขอให้บุคลากรในสังกัดหลี กเลี่ ยงการเดินทางในทุก กรณีฯ
ทาให้ เจ้ าหน้ าที่ไม่ส ามารถเดิน ทางไปตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริงในประเทศที่ถูก พิจารณา จึงตรวจสอบ
ความเป็ น จริ งของข้ อกล่ าวอ้างหรื อพยานเอกสารหลั กฐานประกอบข้อมูล ตามคาตอบจากแบบสอบถาม
สรุปได้ดังนี้
ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามครบถ้วน
สมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กาหนด และได้รับการสุ่มตัวอย่างจานวน 3 ราย คือ 1) กลุ่มบริษัท HBIS Group
2) Tianjin Haigang Steel Coil Co., Ltd.และ 3) กลุ่มบริษัท Benxi Iron and Steel (Group) International
Economic and Trading Co., Ltd. พบว่าข้อมูลส่วนใหญ่มีความสอดคล้องตรงกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง และ
สอดคล้องกับหลักฐานทางบัญชี จึงถือได้ว่าข้อมูลบางส่วนอยู่ในระดับที่เชื่อถือได้อย่างมีเหตุผลสมควร
ข้อ 8 การขยายระยะเวลาการไต่สวน
เมื่อวัน ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564 คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุ ด หนุ น
ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่น
รีดเย็นเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
ออกไปอีก 6 เดือน จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เป็นสิ้นสุดวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564
ตามมาตรา 54 แห่ ง พระราชบั ญญัติ การตอบโต้ก ารทุ่ม ตลาดและการอุดหนุ นซึ่ งสิ นค้ าจากต่ างประเทศ
พ.ศ. 2542
ข้อ 9 ข้อคิดเห็นและข้อโต้แย้งจากผู้มีส่วนได้เสียระหว่างการไต่สวนการแจ้งข้อมูลและข้อเท็จจริงที่
ใช้เป็นพื้นฐานในการไต่สวนชั้นที่สุด การจัดรับฟังความคิดเห็น และข้อชี้แจงของกรมการค้าต่างประเทศ
ผู้มีส่วนได้เสียได้แสดงข้อคิดเห็น/ข้อโต้แย้งต่อการเปิดไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็น
เคลื อ บสั ง กะสี แ บบจุ่ ม ร้ อ นชนิ ด เป็ น ม้ ว นและไม่ เ ป็ น ม้ ว น ที่ มี แ หล่ ง ก าเนิ ด จากสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น
ในระหว่างการไต่สวน และเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 กรมการค้าต่างประเทศได้จัดส่ งข้อมู ลและ
ข้อเท็จจริ งที่ใช้เป็ นพื้นฐานในการพิจารณาวินิจฉัยผลการไต่สวนการทุ่มตลาดชั้นที่สุ ดตามที่คณะกรรมการ
พิจ ารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุ น ได้มีคาวินิจฉัยเห็ นชอบเพื่อให้ ผู้ มีส่ ว นได้เสี ยได้ ทราบถึงข้อมูลและ

-7ข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาวินิจฉัยแสดงความเห็นหรือข้อโต้แย้งต่อกรมการค้าต่างประเทศ และ
ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายแถลงการณ์ด้วยวาจาต่อร่างผลการไต่สวนชั้นที่สุดเมื่อวันที่
12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โดยสรุปประเด็นข้อคิดเห็นและข้อชี้แจงของคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและ
การอุดหนุน ดังนี้
9.1 การเรียกหลักประกันอากรตามมาตรา 31
9.1.1 คัดค้านการเรียกหลักประกันอากรตามมาตรา 31
ข้อชี้แจง คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน ได้ประกาศให้มีการเรียก
หลั ก ประกั น อากรเมื่ อ วั น ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ประกาศลงในราชกิ จ จานุ เ บกษาเมื่ อ วั น ที่ 31
กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เล่ม 137 ตอนพิเศษ 174 ง โดยให้ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563
เพื่อปกป้องอุตสาหกรรมภายในและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเร่งนาเข้าสินค้าทุ่มตลาดเป็นจานวนมาก
ภายในระยะเวลาอันสั้นจากประเทศที่ถูกพิจารณา เนื่องจากพฤติการณ์มีเหตุอันควรเชื่อว่าในชั้นที่สุดอาจต้อง
มีการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดตั้งแต่ก่อนวันใช้บังคับมาตรการชั่วคราวตอบโต้การทุ่มตลาดสาหรับ
การนาเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มี แหล่งกาเนิดจาก
สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น คณะกรรมการพิ จ ารณาการทุ่ ม ตลาดและการอุ ด หนุ น จึ ง เห็ น สมควรให้ เ รี ย ก
หลักประกันอากรสาหรับการนาเข้าสินค้าดังกล่าว
9.1.2 การขอยกเว้นการเรียกหลักประกันอากร สาหรับการนาเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออก
กรณีการผลิตเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายการส่งเสริมการลงทุน
ข้อชี้แจง คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน ได้พิจารณาในการประชุม
ครั้ งที่ 5/2563 เมื่อวัน ที่ 29 กัน ยายน พ.ศ. 2563 ได้มีมติ ว่าเพื่อประโยชน์ของอุตสาหกรรมส่ ง ออก
จึงเห็นสมควรให้ย กเว้น การเรีย กหลั กประกันอากรตามมาตรา 31 สาหรับสินค้าดังกล่ าวที่นาเข้ามาเพื่ อ
การส่ งออกภายใต้ กฎหมายว่าด้ว ยการนิ ค มอุ ตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย กฎหมายว่าด้ว ยการส่ ง เสริ ม
การลงทุ น และกฎหมายว่ า ด้ ว ยศุ ล กากร และให้ ก รมศุ ล กากรด าเนิ น การคื น หลั ก ประกั น อากรดั งกล่ าว
และเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนพิเศษ 260 ง
โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563
9.1.3 การขอคืนหลักประกันอากรตามมาตรา 31
ข้อชี้แจง ได้รวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาด
และการอุดหนุนพิจารณาการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ได้มีมติว่าเพื่อให้
เหมาะสมสอดคล้ องกับสถานการณ์การค้าเหล็ กของโลกและสถานการณ์ภ ายในประเทศที่มีความผั นผวน
รวมถึงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกและของประเทศ
โดยรวม เห็นควรยกเลิกการเรียกหลักประกันอากรตามมาตรา 31 สาหรับการนาเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็น
เคลื อ บสั ง กะสี แ บบจุ่ ม ร้ อ นชนิ ด เป็ น ม้ ว นและไม่ เ ป็ น ม้ ว นที่ มี แ หล่ ง ก าเนิ ด จากสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น
และให้กรมศุลกากรดาเนินการคืนหลักประกันอากรที่ได้เรียกเก็บไว้ และเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 123 ง
9.1.4 ผู้มีส่วนได้เสียขอให้จัดรับฟังความเห็น ก่อนเรียกหลักประกันอากรตามมาตรา 31
หรือมาตรการฉุกเฉิน
ข้อชี้แจง กรมการค้าต่างประเทศได้จัดประชุมกับผู้มีส่วนได้เสีย เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม
พ.ศ. 2563 และวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563 กรณีการเรียกหลักประกันอากรตามมาตรา 31 แล้ว

-89.1.5 มี ค วามจ าเป็ น ที่ ต้ อ งใช้ ม าตรการฉุ ก เฉิ น ตามมาตรา 31 จนกว่ า จะมี ผ ลการ
ไต่สวนชั้นที่สุดเนื่องจากยังคงมีการนาเข้าสินค้าเหล็ก GI มาโดยตลอด และขอทราบว่าในการพิจารณายกเลิก
การใช้มาตรการฉุกเฉิน ได้มีการพิจารณาเรื่องอุปสงค์และอุปทานของสินค้าเหล็ก GI ปี 2564 และผลกระทบ
จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีต่ออุตสาหกรรมภายในหรือไม่
ข้อชี้แจง คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน ได้พิจารณาและมีมติว่า
เห็ น ควรยกเลิ กการเรีย กเก็บ หลักประกัน อากรตามมาตรา 31 ส าหรับการนาเข้าสินค้าเหล็ กแผ่นรีดเย็น
เคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และให้
กรมศุลกากรดาเนินการคืนหลักประกันอากรที่ได้เรียกเก็ บไว้ พิจารณาจากข้อมูลสถิติเปรียบเทียบปริมาณ
นาเข้าสินค้าเหล็ก GI จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ก่อนและหลังการเรียกเก็บหลักประกันอากรฯ พบว่ามี
ปริมาณนาเข้าเฉลี่ยลดลง อีกทั้งเพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์การค้าเหล็กของโลกและสถานการณ์
ภายในประเทศที่มีความผันผวน รวมถึงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจทั่วโลกและของประเทศโดยรวม
9.2 การพิจารณาความเสียหายอุตสาหกรรมภายใน
9.2.1 ขอให้ยุติการไต่สวนการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็ก GI เช่น 1) การนาเข้าจาก
สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ไม่ มี ส่ ว นในการตั ด ราคา การชะลอการขึ้ น ราคา และการกดราคาที่ ท าให้ เ กิ ด
ความเสียหายต่อผู้ยื่นคาขอ 2) ผู้ยื่นคาขอ ซึ่งเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นใหม่และเริ่มดาเนินธุรกิจในเดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2559 มีการเติบโตอย่างมีนัยสาคัญทั้งในแง่ของปริมาณการขาย รายได้ ส่วนแบ่งการตลาด ฯลฯ
ข้อชี้แจง จากข้อมูล ที่ผู้ มีส่ ว นได้เสี ยแสดงข้อคิดเห็ นข้างต้น เป็นการโต้แย้งข้อมูลตาม
คาขอฯ ซึ่งเป็นข้อมูลเริ่มต้นยังไม่ได้เข้าสู่การพิจารณาตรวจสอบในขั้นตอนการไต่สวนฯ โดยกระบวนการ
พิจ ารณารั บ คาขอฯ นั้ น กรมการค้าต่างประเทศได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้ว นของรายละเอียดและ
พยานหลั กฐานที่เกี่ย วข้อง ก่อนเสนอต่อ คณะกรรมการพิจารณาการทุ่ มตลาดและการอุดหนุน พิ จ ารณา
พบว่าข้อมูลตามคาขอฯ ของอุตสาหกรรมภายในมีมูลเกี่ยวกับการทุ่มตลาดและความเสียหาย จึงให้กรมการค้า
ต่างประเทศดาเนิน การไต่สวนต่อไปโดยไม่ชักช้า ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในมาตรา 34 และมาตรา 37
แห่งพระราชบัญญัติตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542
9.2.2 ปริ มาณการน าเข้าที่เ พิ่ มขึ้น เป็น ไปตามความต้ องการของตลาด ไม่ได้เกิ ด จาก
การทุ่ ม ตลาด โดยปริ ม าณการน าเข้ า ที่ สู ง ขึ้ น ในช่ ว งเดื อ น มี น าคม - เมษายน พ.ศ. 2563 เป็ น ผลของ
การนาเข้าที่ลดลงจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงเดือนก่อนหน้า
ข้อชี้แจง การพิจารณาการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดประกอบด้วยการทุ่มตลาด
ความเสี ย หายต่ อ อุ ต สาหกรรมภายใน และความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการทุ่ ม ตลาดและความเสี ย หายต่ อ
อุตสาหกรรมภายใน เมื่อคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนได้พิจารณาแล้วพบการทุ่มตลาด
และความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายใน พบผลกระทบด้านราคา และพบว่าปัจจัยอื่นไม่ได้ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่ออุตสาหกรรมภายใน และพบความสัมพันธ์ระหว่างการทุ่มตลาดและความเสียหายต่ออุตสาหกรรม
ภายใน ทั้งนี้ ข้อมูล ที่ใช้ในการพิจ ารณาการทุ่ มตลาด คือ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 – 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562 และข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณาความเสียหาย คือ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 – 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
9.2.3 ไม่เห็นด้วยกับการพิจารณาความเสียหายของอุตสาหกรรมภายใน ดังนี้
การกดราคา เห็นด้วยกับคาวินิจฉัยที่ว่าไม่มีการกดราคาในช่ว งปี พ.ศ. 2556-2561
แต่ ก ารกดราคาในช่ ว งปี พ.ศ. 2561 – 2562 เนื่ อ งจากราคาของอุ ต สาหกรรมภายในลดลงเล็ กน้อย
การลดลงราคาขายในประเทศไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการกดราคา

-9การยับยั้งการขึ้นราคา ราคาขายของอุตสาหกรรมภายในต่ากว่าค่าใช้จ่าย การที่อุตสาหกรรม
ภายในมีค่าใช้จ่ายที่สูงนั้น เกิดจากความจริงที่ว่าอุตสาหกรรมภายในเป็นธุรกิจที่ก่อตั้งใหม่
การขายในประเทศ เห็นด้วยกับภาพรวมของปริมาณการขายในประเทศ แต่ในส่วนของ
มูลค่าการขายมีความเห็นว่าในปี พ.ศ. 2562 ไม่เกี่ยวกับปัจจัยความเสียหายของอุตสาหกรรมภายในเนื่องจาก
การลดลงของมูลค่าขายเป็นผลมาจากการลดลงของราคาขายต่อหน่วย และการลดลงของค่าใช้จ่าย ไม่ได้เกิด
จากการนาเข้าสินค้าที่ถูกพิจารณา
ส่วนแบ่งตลาดของอุตสาหกรรมภายใน การลดลงของส่วนแบ่งตลาดในปี พ.ศ. 2562
เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2561 เป็นการลดลงเพียงหนึ่งปี ไม่ควรเป็นข้อสรุปว่าส่วนแบ่งตลาดของอุต สาหกรรม
ภายในมีแนวโน้มลดลง
สิ น ค้ า คงคลั ง ลดลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ งในช่ ว งการพิ จ ารณาความเสี ย หาย ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า
อุตสาหกรรมภายในไม่ได้รับความเสียหายจากการนาเข้าสินค้าที่ถูกพิจารณา แต่กลับชี้ให้เห็นแนวโน้มเชิงบวก
การเติบโตของอุตสาหกรรมภายใน ไม่เห็นด้วยภาพรวมของการเติบโตของอุตสาหกรรม
ภายในลดลงในช่วงการพิจารณาความเสียหาย เนื่องจากมูลค่าขายเพิ่มขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2559 – 2561
ปัจจัยอื่นๆ ที่สัมพันธ์กับความเสียหาย ตามมาตรา 21 ภายใต้ พระราชบัญญัติการตอบโต้
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ Section 3.5
แห่ ง Anti-Dumping Agreement ภายใต้ WTO ที่กาหนดให้ ห น่ว ยงานไต่ส วนจะต้องแสดงความสั ม พั น ธ์
ระหว่างการทุ่มตลาดและความเสียหาย (Causal Link) จากการนาเข้าสินค้าที่ถูกพิจารณา และความเสียหาย
ที่เกิดแก่อุ ตสาหกรรมภายใน และยั ง กาหนดให้ การไต่ส วนจะต้ องพิ จารณาปัจจั ย อื่น ๆ นอกเหนือ จากที่
การน าเข้าสิ น ค้าทุ่มตลาดของรายละเอีย ดข้อเท็จจริงฯ สรุปว่ามีความสั มพันธ์ระหว่างการทุ่มตลาดและ
ความเสียหาย (Causal Link) จากการนาเข้าสินค้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและก่อให้เกิดความเสียหายที่
เกิดกับอุตสาหกรรมภายใน นอกจากนี้ได้สรุปว่าไม่มีปัจจัยอื่นที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
ความเสี ย หายของบริ ษัท โพสโค โค้ดเต็ดสตีล (ประเทศไทย) จากัด ไม่ได้เป็นผลมาจาก
การนาเข้าสินค้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนแต่เกิดจากความจริงที่ว่าบริษัท ฯ เป็นผู้ดาเนินธุรกิจที่ก่อตั้งใหม่
และความสัมพันธ์ระหว่างการทุ่มตลาดและความเสียหาย (Causal Link) ไม่ชัดเจนระหว่างความเสียหาย
จึงขอให้กรมฯพิจารณายุติการไต่สวนในครั้งนี้
ข้ อ ชี้ แ จง คณะกรรมการพิ จ ารณาการทุ่ ม ตลาดและการอุ ด หนุ น ได้ พิ จ ารณาว่ า เป็ น
ความเสียหายอย่างส าคัญที่เกิดแก่อุตสาหกรรมภายใน ตามมาตรา 19 (1) มาตรา 20 และมาตรา 21
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ต อบโต้ ก ารทุ่ ม ตลาดและการอุ ด หนุน ซึ่ ง สิ น ค้ า จากต่ างประเทศ พ.ศ. 2542 ต้ อ งมี
พยานหลักฐานโดยตรงสนับสนุนและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดภายในระยะเวลาการไต่สวนที่ กฎหมาย
กาหนด จะต้องพิจารณาผลจากปัจจัยต่าง ๆ ที่ปรากฏว่าก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายในในเวลา
เดียวกันประกอบด้วยและบทบั ญญัติข้อ 2 (2) (ก) ภายใต้กฎกระทรวงว่าด้วยการกาหนดหลั กเกณฑ์และ
วิธีการเกี่ยวกับการพิจารณาความเสียหายที่เกิดแก่อุตสาหกรรมภายในจากการทุ่ มตลาดหรือการอุดหนุน
พ.ศ. 2545
การพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างสินค้าทุ่มตลาดกับความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายในที่มีต่อราคา
ของสินค้าชนิดเดียวกันในตลาดภายในประเทศ ได้แก่ กดราคา ตัดราคา และ ยับยั้งการขึ้นราคา
ปริมาณและสัดส่วนการนาเข้าสินค้าที่ถูกพิจารณาจากประเทศที่ถูกพิจารณาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 – ช่วงระยะเวลาการไต่สวน (IP) ในขณะที่สินค้านาเข้าจากประเทศอื่น ๆ มีปริมาณและ
สัดส่วนลดลงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 - ช่วง IP

- 10 ปริมาณความต้องการใช้ในประเทศ พบว่ามีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ถึง
ช่วง IP ดังนั้นความเสียหายของอุตสาหกรรมภายในจึงไม่ได้เกิดจากการหดตัวของตลาดหรืออุปสงค์ที่ลดลง
นอกจากนี้ ราคาสินค้าจากประเทศอื่นในภาพรวม ยังสูงกว่าราคาสินค้าจากประเทศที่ถูกพิจารณา
รวมทั้งเมื่อพิจารณาปัจจัยอื่น เช่น ความต้องการใช้ในประเทศ ประสิทธิภาพในการส่งออกการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการบริโภค พบว่าไม่ใช่ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายใน
การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนจึงชอบด้วยข้อเท็จจริงและข้อ
กฎหมายแล้ว
9.3 ประโยชน์สาธารณะ
9.3.1 การใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดเป็นการผูกขาดและส่งผลให้มีปริมาณสินค้าไม่พอ
ข้ อ ชี้ แ จง การก าหนดมาตรการตอบโต้ ก ารทุ่ ม ตลาดฯ ไม่ ไ ด้ จ ากั ด ปริ ม าณการนาเข้า
โดยการกาหนดอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาด ตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติตอบโต้การทุ่มตลาดและ
การอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 ซึ่งระบุว่าสามารถกาหนดอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดได้
เพียงเพื่อขจัดความเสียหายและจะเกินกว่าส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดมิได้
การกาหนดมาตรการตอบโต้ก ารทุ่ มตลาดของสิ น ค้า ดัง กล่ าวจึง ไม่ ได้ส่ งผลให้ เ กิ ด การ
ผูกขาดทางการค้าให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งหรือส่งผลกระทบให้ปริมาณสินค้าในประเทศไม่เพียงพอ
ทั้งนี้สามารถเลือกซื้อสินค้าเหล็ก GI ดังนี้
1. ผู้ผลิตสินค้าในประเทศซึ่งมีผู้ผลิตสินค้าเหล็ก GI มากกว่า 1 ราย
2. สามารถสั่ งซื้อจากผู้ผลิ ต/ผู้ส่ งออกจากสาธารณรัฐ ประชาชนจีนได้ไม่จากัดปริมาณ
โดยชาระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน
ซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542
3. สามารถสั่งซื้อจากผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากประเทศอื่น ๆ ที่ไม่มีมาตรการทางการค้า
9.3.2 การใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของอุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง ผลประโยชน์ของผู้บริโภค และผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ข้อชี้แจง การพิจารณามาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดจากการนาเข้าสินค้าดังกล่าวกาหนด
ได้เพียงเพื่อขจัดความเสียหายและจะเกินกว่าส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดมิได้ตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติ
ตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 แล้ว ยังพิจารณาตามมาตรา 7
แห่งพระราชบัญญัติตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2562 ให้คานึงถึงประโยชน์ของอุตสาหกรรมภายใน ผู้บริโภค และประโยชน์สาธารณะประกอบกัน
จึงพิจารณาให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดร้อยละ 0 ของราคา ซี ไอ เอฟ สาหรับสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็น
เคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน เพื่อลดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมต่อเนื่องในกรณี
ดังต่อไปนี้
- นาเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน และกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
- ที่มีความหนามากกว่า 2.3 มิลลิเมตร
- การนาเข้ามาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
- การนาเข้ามาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- การนาเข้ามาผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสีสาหรับอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์

- 11 การใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดมีวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์เพื่อปกป้อง
อุตสาหกรรมภายในเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับห่วงโซ่อุปทานทั้งระบบภายในประเทศ ส่งผลให้ผู้บริโภคมี
สินค้าภายในประเทศใช้ตลอดเวลา ไม่ต้องพึ่งพิงผู้ผลิตในต่างประเทศ เช่น หากเกิดกรณีมีโรคระบาดรุนแรงไป
ทั่วโลก ทาให้ประเทศผู้ผลิตไม่สามารถส่งออกสินค้ามาประเทศไทยได้ ผู้บริโภคก็ยังมั่นใจได้ว่าสินค้าในประเทศ
จะไม่ขาดแคลนเพราะยังมีอุตสาหกรรมภายในประเทศผลิตสินค้าป้อนตลาดได้ ซึ่งถือว่าเป็นการรักษาสมดุล
ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคของประเทศไทย และเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคได้รับผลกระทบเกินความจาเป็น
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาด
และการอุดหนุนครั้งที่ 4/2564 ได้พิจารณาและมีมติว่าเห็นควรยกเลิกการเรียกเก็บหลักประกันอากรตาม
มาตรา 31 สาหรับการนาเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่
มีแหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และให้กรมศุลกากรดาเนินการคืนหลักประกันอากรที่ได้เรียกเก็บ
ไว้ต่อเพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์การค้าเหล็กของโลกและสถานการณ์ภายในประเทศที่มีความ
ผันผวน รวมถึงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกและของ
ประเทศโดยรวม ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 เล่ม 138 ตอนพิเศษ 123 ง
9.4 ขอบเขตสินค้าของสินค้าที่ถูกพิจารณา
9.4.1 ผู้มีส่วนได้เสียขอให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดร้อยละ 0 ของราคา ซี ไอ
เอฟ ในกรณีดังต่อไปนี้
1. ที่มีความหนามากกว่า 2.3 มิลลิเมตร
2. ชั้นคุณภาพ G550
3. ชนิดผิวไม่มีลายดอก (Regular Spangle)
4. สิ น ค้าเหล็ กแผ่ นรีดร้อนเคลื อบสั งกะสี แ บบจุ่มร้ อน ซึ่งอุตสาหกรรมภายใน
ไม่สามารถผลิตได้ แต่มีพิกัด ฯ ที่ซ้าซ้อนกับสินค้าที่อยู่ระหว่างการไต่สวน ได้แก่ พิกัด ฯ 7210.49.91 และ
7210.49.99
5. ที่มีความหนาต่ากว่า 0.3 0.17 และ 0.18 มิลลิเมตร เนื่องจากอุตสาหกรรม
ภายในไม่สามารถผลิตได้
6. นาไปเป็นวัตถุดิบสาหรับอุตสาหกรรมเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบ
จุ่มร้อนแล้วทาสี หรือ PPGI สาหรับการนาไปใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ข้อชี้แจง คณะอนุกรรมการพิจารณารายละเอียดทางเทคนิคของสินค้าเหล็ก ได้มีมติใน
การประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 และการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่
16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 กรณีการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อน
ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้วมีมติ ดังนี้
1. รับทราบการยกเว้นการเรียกหลักประกันอากรกับสินค้าเหล็ก GI ที่มีความหนามากกว่า
2.3 มิลลิเมตร
2. สินค้าเหล็ก GI ที่มีชั้นคุณภาพ G550 หรือมีเทียบเท่า ไม่อยู่ในขอบเขตในการพิจารณา
ไต่สวน และไม่ใช่สินค้าเหล็กประเภท GI ดังนั้น จึงไม่มีความจาเป็นต้องออกประกาศยกเว้นเป็นการเฉพาะ
3. สินค้าเหล็ก GI ที่มีชั้นเคลือบ Regular Spangle เป็นสินค้าที่อยู่ในขอบเขตการไต่สวน
และไม่เห็นควรให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 0 ของราคา ซี ไอ เอฟ เนื่องจากเป็น
สินค้าที่อุตสาหกรรมภายในผลิตได้

- 12 4. สินค้า Hot Rolled GI ตามพิกัดอัตราศุลกากร 7210.49.91 และ 7210.49.99
ไม่อยู่ในขอบเขตในการพิจารณาไต่สวน และไม่ใช่ สินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็นม้วน ดังนั้น จึงไม่มีความจาเป็นต้องออกประกาศยกเว้นเป็นการเฉพาะ
5. สินค้าเหล็ก GI ที่มีความหนาน้อยกว่า 0.17 0.18 และ 0.30 มิลลิเมตร เป็นสินค้าที่
อยู่ในขอบเขตการไต่สวน และไม่เห็นควรให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 0 ของราคา
ซี ไอ เอฟ เนื่องจากเป็นสินค้าที่อุตสาหกรรมภายในสามารถผลิตสินค้าเหล็ก GI ที่มีความหนา 0.15 -1.6
มิลลิเมตรได้
6. สินค้าเหล็ก GI เพื่อนาไปเป็นวัตถุดิบสาหรับ อุตสาหกรรมเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วย
สังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี หรือ PPGI สาหรับการนาไปใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เป็นสินค้าที่อยู่ในขอบเขตการไต่สวน และเห็นควรให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 0 ของ
ราคา ซี ไอ เอฟ โดยขอให้สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานกลางในการกากับดูแล
ควบคุมการนาเข้า
9.4.2 การเรี ย กเก็ บ อากรตอบโต้ ก ารทุ่ ม ตลาดสิ น ค้ า เหล็ ก GI ที่ มี แ หล่ ง ก าเนิ ด จาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน ในอัตราร้อยละ 0 ของ ราคา ซี ไอ เอฟ สาหรับการนาเข้ามาในราชอาณาจักรใน
กรณี “การน าเข้ า มาเพื่ อ น าไปผลิ ต เหล็ ก แผ่ น เคลื อ บสี เพื่ อ ใช้ ในอุ ต สาหกรรมไฟฟ้ า และอิ เ ล็ ก ทรอนิกส์ ”
มีความเห็นว่าควรตัดข้อความ “เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ” เนื่องจากซ้าซ้อนตามที่ระบุ
ในข้อ “การนาเข้ามาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์”
ข้อชี้แจง เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา
รายละเอี ย ดทางเทคนิ ค ของสิ น ค้ า เหล็ ก ครั้ ง ที่ 3/2564 มี ม ติ ไ ม่ ตั ด ข้ อ ความ“ส าหรั บ การน าไปใช้ ใ น
อุตสาหกรรมเครื่ องใช้ไ ฟฟ้าและอิเล็ กทรอนิ กส์ ” เนื่องจากหากตัดข้อ ความดัง กล่ าวอาจมี การหลบเลี่ ย ง
มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
9.4.3 ขอให้ พิ จ ารณาว่ า เหล็ ก แผ่ น รี ด เย็ น ชุ บ หรื อ เคลื อ บด้ ว ยโลหะเจื อ ของสั ง กะสี
อะลูมิเนียมแบบซิลิคอมแบบจุ่มร้อนโดยชั้นเคลือบมีสังกะสีร้อยละ 60-95 อะลูมิเนียมร้อยละ 5-35 และ
ซิลิคอนร้อยละ 0-5 ต้องเสียอากรทุ่มตลาดฯ หรือไม่ ซึ่งสินค้าดังกล่าวแตกต่างจาก
- ลักษณะทางเคมีและโครงสร้างของสินค้าตามร่างผลการไต่สวนชั้นที่สุ ด ระบุว่า
เหล็กแผ่นรีดเย็นที่ผ่านการเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยมีสังกะสีเป็นองค์ประกอบร้อยละ 99 ชนิดผิวมีลาย
ดอกปกติ และชนิดผิวไม่มีลายดอก
- สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกาหนดชั้นเคลือบสังกะสี สาหรับสินค้า
เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนในอัตราร้อยละ 97 ตาม มอก. 502561
ข้อชี้แจง สินค้าที่ถูกพิจารณาในการเปิดไต่สวนตามประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง
เปิดการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน
ที่มีแหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ไม่ได้ระบุร้อย
ละของชั้นเคลือบสังกะสีหรือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
คณะอนุกรรมการพิจารณารายละเอียดทางเทคนิคของสินค้าเหล็กได้พิจารณาตัดคาว่า “โดยมีสังกะสีเป็น
องค์ประกอบร้อยละ 99” เพื่อให้สอดคล้องสินค้าที่ถูกพิจารณาตามประกาศเปิดการไต่สวนและกรมศุลกากร
สามารถเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดได้
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เนื่องจากปัจจุบันมีการหลบเลี่ยงมาใช้เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีในรูปการนาเข้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเคลือบ
สังกะสี และเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีผสมอลูมิเนียมและแมกนีเซี่ยม
ข้ อ ชี้ แ จง สิ น ค้ า ที่ ถู ก พิ จ ารณาเป็ น ไปตาม ประกาศกรมการค้ า ต่ า งประเทศ เรื่ อ ง
เปิดการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน
ที่มีแหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ซึ่งระบุว่า
สิ น ค้ า เหล็ ก แผ่ น รี ด เย็ น เคลื อ บสั ง กะสี แ บบจุ่ ม ร้ อ นชนิ ด เป็ น ม้ ว นและไม่ เ ป็ น ม้ ว นจ านวน 28 พิ กั ด ทั้ ง นี้
การรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียในการไต่สวนจึงเป็นไปตามประกาศดังกล่าว ดังนั้นการขยายขอบเขต
สินค้าที่ถูกพิจารณาในระหว่างการไต่สวนจึงไม่สามารถกระทาได้
9.5 อัตราตอบโต้การทุ่มตลาด
9.5.1 อัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดไม่เพียงพอที่จะสามารถปกป้องอุตสาหกรรมภายใน
ได้ ส่งผลถึง Supply Chain ทั้งระบบ และมีข้อสังเกตว่าอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในร่างผลการไต่สวน
ชั้นที่สุด แตกต่างจากอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดของประเทศเวียดนามที่มีการเรียกเก็บกับสินค้าเหล็ก GI
จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งผลิตในโรงงานเดียวกันและมีระยะทางการขนส่งสินค้า และค่าระวางเรือ ที่
ใกล้เคียงกัน
ข้อชี้แจง การกาหนดอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาด ใช้ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เป็นไปตามตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติตอบโต้การทุ่ม
ตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 ซึ่งระบุว่าสามารถกาหนดอัตราอากรตอบโต้
การทุ่มตลาดได้เพียงเพื่อขจัดความเสียหายและจะเกินกว่าส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดมิได้ ดังนั้น การพิจารณา
อัตราส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดเป็นไปตามมาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 18 มาตรา 27 และมาตรา 50
แห่งพระราชบัญญัติตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 และประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542
9.5.2 การสุ่ ม ตั ว อย่ า งผู้ ผ ลิ ต /ผู้ ส่ ง ออกจากสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น จ านวน 3 ราย
มีจานวนที่น้อยเกินไปและไม่เป็นธรรม เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่บริษัทอื่นที่ไม่ได้รับการสุ่มตัวอย่าง อาจมี
ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดมากกว่า
ข้อชี้แจง การพิจารณาสุ่มตัวอย่างผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นไปตาม
มาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542
เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามเข้ามามีจานวนมาก จนไม่อาจนาข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดมาพิจารณาหาส่วนเหลื่อม
การทุ่มตลาดของผู้ผลิต/ผู้ส่งออกสินค้าที่ถู กพิจารณาแต่ละรายได้ อาจจากัดจานวนผู้ผลิต/ผู้ส่งออกสินค้าที่ถูก
พิจารณาให้เหลือเพียงจานวนที่เหมาะสม โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามมาตรา 18 วรรคสามและประกาศ
กระทรวงพาณิช ย์ เรื่ อง การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 23
กรกฎาคม พ.ศ. 2542 ข้อ 3 การสุ่มตัวอย่างตามกฎเกณฑ์หนึ่งกฎเกณฑ์ใด ดังนี้ (1) อาศัยหลักสถิติโดยใช้
ข้อมูลที่กรมการค้าต่างประเทศมีอยู่ ในการสุ่ มตัว อย่าง (2) ใช้ปริมาณการส่ งออกจากผู้ผลิ ต/ผู้ส่ งออกที่มี
สัดส่วนมากที่สุด จึงจากัดจานวนผู้ผลิต/ผู้ส่งออกสินค้าที่ถูกพิจารณาโดยใช้ปริ มาณส่งออกจากบริษัทที่ให้
ความร่วมมือตอบแบบสอบถามทั้งหมด และมีปริมาณการส่งออกสูงสุด 3 อันดับแรกของผู้ส่งออกหรือผู้ผลิต
สินค้าที่ถูกพิจารณาที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม
9.5.3 การคานวณส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด ขอให้กรมการค้าต่างประเทศตรวจสอบต้นทุน
การผลิ ต ของผู้ ผ ลิ ต /ผู้ ส่ ง ออกที่ ไ ด้ รั บ การสุ่ ม ตั ว อย่ า ง หากพบว่ า ต้ น ทุ น ดั ง กล่ า วต่ ากว่ า บรรทั ด ฐานของ
อุตสาหกรรม ขอให้ใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงเท่าที่มีอยู่ (Best Information Available: BIA) และขอทราบกฎเกณฑ์
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และค่าใช้จ่ายลดหย่อน
ราคาสินค้าทุ่มตลาดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นการขายในราคาที่ขายต่ากว่าต้นทุน
การผลิต และปรากฏว่ามีกาไรจากการขายและนามาใช้เป็นมูล ค่าปกติ มีข้อสังเกตว่าต้นทุนการผลิ ตของ
สาธารณรัฐประชาชนจีนไม่น่าเชื่อถือ
ข้อชี้แจง การพิจารณาส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดเป็นไปตามมาตรา 13 มาตรา 14 มาตรา
15 มาตรา 18 มาตรา 27 และมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้า
จากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่ง
สินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาด
และการอุดหนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542
9.5.4 ข้อมูลในแบบสอบถามฉบับเปิดเผยของผู้ ผลิต/ผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐประชาชน
จีนมีข้อมูลไม่เพียงพอ
ข้อชี้แจง การพิจารณาเปิดเผยข้อมูลข่าวสารจากแบบสอบถามของผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นไปตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่ง
สินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542
9.5.5 ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ได้รับการสุ่มตัวอย่างขอให้เปิดเผย
ข้อมูลในการคานวณส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดเพิ่มเติม เนื่องจากมีการจัดกลุ่มสินค้าใหม่เพื่อที่บริษัทสามารถ
ตรวจสอบการคานวณได้ และขอให้แก้ไขการคานวณส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดในส่วนการคานวณต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารค่าใช้จ่ายทางการเงินและอัตรากาไรที่เหมาะสม
ข้อชี้แจง กรมการค้าต่างประเทศได้แสดงรายละเอียดการคานวณส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด
อย่างเพียงพอในร่างผลการไต่สวนชั้นที่สุดจากข้อมูลตามคาตอบแบบสอบถามสาหรับสินค้าที่ถูกพิจารณา
ซึ่งการคานวณส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดเป็นไปตามมาตรา 14 มาตรา 15 และมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติ
ตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542
9.6 ข้อคิดเห็นและข้อโต้แย้งอื่นๆ
9.6.1 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(สมอ.) ได้ประกาศให้สินค้าเหล็ก GI เป็นสินค้าที่ใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบังคับ (มอก. 50-2561)
ระยะเวลา 90 วันก่อนมีผลใช้บังคับตามประกาศ
ข้อชี้แจง มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดภายใต้ พระราชบัญญัติ การตอบโต้การทุ่มตลาด
และการอุ ด หนุ น ซึ่ ง สิ น ค้ า จากต่ า งประเทศ พ.ศ. 2542 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ก ารตอบโต้
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 เพื่อคุ้มครองอุตสาหกรรม
ภายในและให้สอดคล้องกับข้อตกลงระหว่างประเทศที่บังคับใช้อยู่ ในปัจจุบัน สาหรับการเยียวยาอุตสาหกรรม
ภายในที่ได้รับผลกระทบจากการทุ่มตลาดที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่ ออุตสาหกรรมภายใน ซึ่งการพิจารณา
ตอบโต้การทุ่มตลาดให้ คานึ งถึงผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมภายใน ผู้บริโ ภค และประโยชน์ส าธารณะ
ประกอบกัน
ส าหรั บ มาตรฐานผลิ ตภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม (มอก.) โดยส านั ก งานมาตรฐานผลิ ตภั ณฑ์
อุ ตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุ ต สาหกรรม มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารด าเนิ น งานเป็ น การคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค
รักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
และสร้างความเป็นธรรมในการซื้อขายขจัดปัญหาและอุปสรรคทางการค้าที่เกิดจากมาตรการด้านมาตรฐาน
สมอ. มีอานาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
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ในผลการไต่สวนครั้งนี้
ข้อชี้แจง กรมการค้าต่างประเทศขอเรียนว่า บริษัทฯ ยังคงเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ตามมาตรา
4 แห่งพระราชบัญญัติตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542
ข้อ 10 การพิจารณาผลการไต่สวนชั้นที่สุด
กรมการค้าต่างประเทศได้น าข้อมูลที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายและผลการตรวจสอบ
ข้ อ เท็ จ จริ ง ของข้ อ มู ล รวมทั้ ง ข้ อ คิ ด เห็ น ต่ อ ร่ า งผลการไต่ ส วนชั้ น ที่ สุ ด มาจั ด ท ารายงานผลการไต่ ส วน
ชั้นที่สุดเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนเพื่อพิจารณาวินิจฉัยเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม
พ.ศ. 2564 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้
10.1 ผลการพิจารณาการทุ่มตลาด
การพิจารณาส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดตามมาตรา 18
แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 สาหรับ
ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐ ประชาชนจีนที่ให้ความร่วมมือ ในการไต่สวนจะพิจารณาจากข้อมูลตาม
แบบสอบถาม และมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่ งสินค้าจาก
ต่างประเทศ พ.ศ. 2542 สาหรับผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ให้ความร่วมมือแต่ไม่ได้รับ
การสุ่มตัวอย่าง ส่วนกรณีของผู้ที่ไม่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม หรือกรณีผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกรายอื่น จะ
พิจารณารับฟังเพียงข้อเท็จจริงเท่าที่มีอยู่หรืออาจรับฟังไปในทางที่ไม่เป็นคุณแก่ผู้นั้นก็ได้ ภายใต้หลักเกณฑ์
ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ.
2542 ซึ่งสรุปการคานวณมูลค่าปกติและราคาส่งออกเพื่อพิจารณาส่ วนเหลื่อมการทุ่มตลาดของสินค้าที่ถูก
พิจารณา ดังนี้
(1) กลุ่ ม บริ ษั ท HBIS Group (บริ ษั ท HBIS Co., Ltd. Tangshan Branch บริ ษั ท HBIS
Company Limited Handan Branch และบริษัท Han Steel Group Hanbao Iron & Steel Co., Ltd.)
1) มูลค่าปกติ
ใช้ข้อมูลราคาขายภายในสาธารณรัฐประชาชนจีนจากคาตอบแบบสอบถาม ซึ่งทอน
เป็นราคา ณ หน้าโรงงานโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก
2) ราคาส่งออก
ใช้ข้อมูลราคาส่งออกมายังประเทศไทยจากคาตอบแบบสอบถาม ซึ่งทอนเป็นราคา
ณ หน้าโรงงานโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก
3) ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด
คานวณจากการเปรียบเทียบมูลค่าปกติกับราคาส่งออก ณ ระดับการค้าเดียวกัน คือ
หน้าโรงงาน โดยพบส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 8.20 ของราคา ซี ไอ เอฟ
(2) บริษัท Tianjin Haigang Steel Coil Co., Ltd.
1) มูลค่าปกติ
ใช้ข้อมูลราคาขายภายในสาธารณรัฐประชาชนจีนจากคาตอบแบบสอบถาม ซึ่งทอน
เป็นราคา ณ หน้าโรงงานโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก
2) ราคาส่งออก
ใช้ข้อมูลราคาส่งออกมายังประเทศไทยจากคาตอบแบบสอบถาม ซึ่งทอนเป็นราคา
ณ หน้าโรงงานโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก
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คานวณจากการเปรียบเทียบมูลค่าปกติกับราคาส่งออก ณ ระดับการค้าเดียวกัน คือ
หน้าโรงงาน โดยพบส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 3.69 ของราคา ซี ไอ เอฟ
(3) กลุ่ ม บริ ษั ท Benxi Iron and Steel (Group) International Economic andTrading
Co., Ltd.(Bengang Steel Plates Co., Ltd.และบริษัท BX Steel POSCO Cold Rolled Sheet Co., Ltd.)
1) มูลค่าปกติ
ใช้ข้อมูลราคาขายภายในสาธารณรัฐประชาชนจีนจากคาตอบแบบสอบถาม ซึ่งทอน
เป็นราคา ณ หน้าโรงงานโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก
2) ราคาส่งออก
ใช้ข้อมูลราคาส่งออกมายังประเทศไทยจากคาตอบแบบสอบถาม ซึ่งทอนเป็นราคา
ณ หน้าโรงงานโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก
3) ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด
คานวณจากการเปรียบเทียบมูลค่าปกติกับราคาส่งออก ณ ระดับการค้าเดียวกัน คือ
หน้าโรงงาน โดยพบส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 3.05 ของราคา ซี ไอ เอฟ
(4) ผู้ ผ ลิ ต /ผู้ ส่ ง ออกรายอื่ น จากสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ที่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ ในการตอบ
แบบสอบถามแต่ไม่ได้รับการสุ่มตัวอย่าง รวม 9 ราย
คานวณส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดโดยการถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด
ของผู้ให้ความร่วมมือและได้รับการสุ่มตัวอย่าง โดยไม่รวมส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดที่คานวณมาจากการใช้
ข้อมูลข้อเท็จจริงเท่าที่มีอยู่ (Best Information Available: BIA) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 50
แห่งพระราชบั ญญัติตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2562 ซึ่งปรากฎส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 4.75 ของราคา ซี ไอ เอฟ ทั้งนี้ รายชื่อผู้ผลิตหรือ
ผู้ส่งออกที่ให้ความร่วมมือแต่ไม่ได้รับการสุ่มตัวอย่างจานวน 9 รายมีดังต่อไปนี้
(1) Inner Mongolia Baogang Steel Union Co., Ltd.
(2) Tianjin Rolling-one Steel Co., Ltd.
(3) MAANSHAN IRON & STEEL CO., LTD.
(4) Angang Steel Company Limited
(5) กลุ่มบริษัท Baosteel group ประกอบด้วย
- BAOSHAN IRON & STEEL CO., LTD.
- Shanghai Meishan Iron and Steel Co., Ltd.
- BAOSTEEL ZHANJIANG IRON & STEEL CO., LTD.
(6) กลุ่มบริษัท China Shougang International Trade & Engineering Co., Ltd.
ประกอบด้วย
- Beijing Shougang Cold Rolling Co., Ltd.
- ShougangJingtang United Iron & Steel Co.,Ltd.
(7) YiehPhui (China) Technomaterial Co., Ltd.
(8) Shandong Iron&Steel group Rizhao Co., Ltd.
(9) Fujian Kaijing Green Tech Material Co., Ltd.
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พิจารณาโดยใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงเท่าที่มีอยู่ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในมาตรา 27 แห่ง
พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ ประกอบกับ Article 6.8
และ Annex II (7) แห่ ง WTO Anti-Dumping Agreementโดยใช้ ข้ อ มู ล ของผู้ ผ ลิ ต /ผู้ ส่ ง ออกที่ เ ข้ า ร่ ว ม
กระบวนการไต่สวน คือ กลุ่มบริษัท HBIS Group บริษัท Tianjin Haigang Steel Coil Co., Ltd. และกลุ่ม
บริษัท Benxi Iron and Steel (Group) International Economic and Trading Co., Ltd. โดยเปรียบเทียบ
มูลค่าปกติในสาธารณรัฐประชาชนจีน กับราคาส่งออกมายังประเทศไทยเฉลี่ย ณ ระดับการค้าเดียวกัน คือ
ราคา ณ หน้าโรงงาน ปรากฏส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 56.84 ของราคา ซี ไอ เอฟ
10.2 ผลการพิจารณาการไต่สวนความเสียหาย
คณะกรรมการพิ จ ารณาการทุ่ ม ตลาดและการอุ ด หนุ น ได้ วิ นิ จ ฉั ย ความเสี ย หาย
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดตามมาตรา 19 และมาตรา 20 และมาตรา 21 แห่งพระราชบั ญญัติการตอบโต้
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 โดยผลการพิจารณาความเสียหายปรากฏ
ว่ามีความเสียหายอย่างสาคัญที่เกิดแก่อุตสาหกรรมภายในตามมาตรา 19 (1) ดังนี้
10.2.1 ปริมาณของสินค้าทุ่มตลาดและผลของการทุ่มตลาดที่มีต่อราคาของสินค้าชนิด
เดียวกันในตลาดภายในประเทศ
(1) ปริมาณของสินค้าทุ่มตลาด
ปริ มาณการน าเข้ า สิ นค้าเหล็ กแผ่ นรี ดเย็นเคลื อบสั งกะสี แบบจุ่ มร้ อนชนิดเป็ นม้วนและ
ไม่เป็นม้วนจากประเทศที่ถูกพิจารณาลดลงในปี พ.ศ. 2560 และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างช่วง PP (ปี พ.ศ.
2561) และช่วง IP (ปี พ.ศ. 2562) พบว่ามีปริมาณการนาเข้าเพิ่มขึ้น สัดส่วนการนาเข้าของประเทศที่ถูก
พิจารณาตั้งแต่ปี 2559 – 2562 พบว่ามีสัดส่วนการนาเข้าร้อยละ 55.22 – 74.58 ของปริมาณการนาเข้า
รวม
(2) ผลของการทุ่มตลาดที่มีต่อราคาสินค้าชนิดเดียวกันภายในประเทศ
ในการพิจารณาผลกระทบด้านราคา ได้เปรียบเทียบราคาขายสินค้าที่ถูกพิจารณาจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน กับราคาขายสินค้าชนิดเดียวกันของอุตสาหกรรมภายใน ณ ระดับการค้าเดียวกัน
ปรากฏว่าสินค้าทุ่มตลาดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน มีการตัดราคา กดราคา และยับยั้งการขึ้นราคา ส่งผล
กระทบต่อราคาขายของอุตสาหกรรมภายใน
10.2.2 ผลกระทบของการทุ่มตลาดที่มีต่ออุตสาหกรรมภายใน
(1) ยอดจาหน่าย ปริมาณขายในประเทศและราคาขายในประเทศ
ปริมาณขายภายในประเทศของอุตสาหกรรมภายในเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.
2559 (ก.ค.-ธ.ค.) – ช่ ว ง IP (ปี พ.ศ. 2562) ส าหรั บ มู ล ค่ า การขายและราคาขายภายในประเทศของ
อุตสาหกรรมภายในเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 (ก.ค. – ธ.ค.) – ช่วง PP (ปี พ.ศ. 2561) และลดลงในช่วง IP
(ปี พ.ศ. 2562)
(๒) กาไร/ขาดทุน
อุตสาหกรรมภายในประสบภาวะขาดทุนสะสมต่อเนื่องมาโดยตลอด ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2559 (ก.ค.-ธ.ค.) – ช่วง IP (ปี พ.ศ. 2562)
(๓) กาลังการผลิตและอัตราการใช้กาลังการผลิต
อุตสาหกรรมภายในมีกาลังการผลิตของสินค้าชนิดเดียวกันคงที่ สาหรับอัตราการใช้
กาลังการผลิตเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2560 และในช่วง PP ปี พ.ศ. 2561) และลดลงในปี ช่วง IP (ปี พ.ศ. 2562)

- 18 (๔) ผลผลิต
ผลผลิตของอุตสาหกรรมภายในมีแนวโน้มในทิศทางเดียวกับอัตราการใช้กาลังการผลิต
คือเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2560 และในช่วง PP (ปี พ.ศ. 2561) และลดลงในปี ช่วง IP (ปี พ.ศ. 2562)
(๕) ผลิตภาพ
อุตสาหกรรมภายในมีผลิตภาพค่อนข้างคงที่
(๖) ปริมาณความต้องการใช้ในประเทศและส่วนแบ่งตลาด
ความต้องการใช้สินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนชนิดเป็นม้วนและ
ไม่เป็นม้วนในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 (ม.ค. – ก.ค.) –ช่วง IP (ปี พ.ศ. 2562)
ในขณะที่ส่วนแบ่งตลาดของอุตสาหกรรมภายในเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 (ม.ค. – ก.ค.) – ช่วง PP (ปี พ.ศ.
2561) แต่ลดลงในช่วง IP (ปี พ.ศ. 2562)
(7) ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROA)
ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROA) ของอุตสาหกรรมภายในติดลบอย่างต่อเนื่องทุกปี
(8) กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน
อุตสาหกรรมภายในมีกระแสเงินสดจากการดาเนินงานติดลบตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2559
(ม.ค. – ก.ค.) – ช่วง PP (ปี พ.ศ. 2561) และเป็นบวกในช่วง IP (ปี พ.ศ. 2562)
(9) สินค้าคงคลัง
อุตสาหกรรมภายในมีสิ นค้าคงคลั งเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2560 และลดลงในช่วง PP
(ปี พ.ศ. 2561) และช่วง IP (ปี พ.ศ. 2562)
(10) การจ้างงาน
การจ้ า งงานของอุ ต สาหกรรมภายในลดลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ งตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2559
(ม.ค. – ก.ค.) – ช่วง IP (ปี พ.ศ. 2562)
(11) ค่าจ้างแรงงาน
ค่าจ้างแรงงาน(บาท/ชั่วโมง) ของอุตสาหกรรมภายในเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2559 (ม.ค. – ก.ค.) – ช่วง IP (ปี พ.ศ. 2562)แต่ค่าจ้างแรงงาน (บาท/ตัน) ลดลงในปี พ.ศ. 2560
และช่วง PP (ปี พ.ศ. 2561) และเพิ่มขึ้นในช่วง IP (ปี พ.ศ. 2562)
(12) อัตราการเจริญเติบโตของกิจการ
อัตราการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมภายใน รายได้รวมทั้งหมดของกิจการ และ
มูลค่าการขายสินค้าชนิดเดียวกันมีแนวโน้มในทิศทางเดียวกัน โดยเพิ่มขึ้น ในปี พ.ศ. 2559 (ก.ค. – ธ.ค.) ถึง
ช่วง PP (ปี พ.ศ. 2561) แต่ลดลงในช่วง IP (ปี พ.ศ. 2562)
(13) ความสามารถในการระดมทุนหรือลงทุน
สินทรัพย์และหนี้สินของอุตสาหกรรมภายในมีแนวโน้มในทิศทางเดียวกัน โดยเพิ่มขึ้น
ในปี พ.ศ. 2559 (ก.ค.-ธ.ค.) ถึงช่วง PP (ปี พ.ศ. 2561) แต่ลดลงในช่วง IP (ปี พ.ศ. 2562) เมื่อพิจารณา
ส่วนของผู้ถือหุ้นพบว่า มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 (ม.ค. – ก.ค.) – ช่วง IP (ปี พ.ศ.
2562)
(14) ผลกระทบต่อราคาสินค้าในประเทศ
ราคาสินค้าทุ่มตลาดจากประเทศที่ถูกพิจารณามีการขายตัดราคาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2559 (ม.ค. – ก.ค.) –ช่วง IP (ปี พ.ศ. 2562)พบว่ามีการกดราคาในช่วง PP (ปี พ.ศ. 2561) – ช่วง
IP (ปี พ.ศ. 2562) ทั้ ง นี้ เ มื่ อ พิ จ ารณาการยั บ ยั้ ง การขึ้ น ราคา พบว่ า มี ร าคาการขายต่ ากว่ า ต้ น ทุ น ของ
อุตสาหกรรมในช่วงปี พ.ศ. 2559 (ก.ค.-ธ.ค.) ถึงช่วง IP (ปี พ.ศ. 2562)

- 19 (15) ความมากน้อยของส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด
พบส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ในอัตราร้อยละ 3.0556.84 ของราคา ซี ไอ เอฟ
10.2.3 การพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างสินค้าทุ่มตลาดกับความเสียหายต่ออุตสาหกรรม
ภายในตามมาตรา 21
10.2.3.1 ปัจจัยต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุตสาหกรรมภายใน
1) ปริมาณของสินค้านาเข้าจากประเทศอื่น เมื่อพิจารณาสัดส่วนปริ มาณการน าเข้ า
สินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนพบว่าสัดส่วนปริมาณการนาเข้า
สินค้าจากประเทศที่ถูกพิจารณาลดลงในปี 2560 และเพิ่มขึ้น ในช่วงPP (ปี พ.ศ. 2561) และในช่วง IP (ปี พ.ศ.
2562) อย่างมีนัยสาคัญ ดังนั้น ราคานาเข้าสินค้าจากประเทศที่ถูกพิจารณามีผลกระทบด้านราคาและก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่อุตสาหกรรมภายใน และเมื่อพิจารณาปริมาณการนาเข้าจากประเทศอื่น ๆ ไม่มีผลกระทบด้าน
ราคาต่ออุตสาหกรรมภายใน
2) ราคาของสินค้านาเข้าจากประเทศอื่น เมื่อเปรียบเทียบราคาสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็น
เคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนจากประเทศอื่นๆ พบว่ามีราคาสูงกว่าราคาจากประเทศที่
ถูกพิจารณา
3) ปริมาณความต้องการใช้สินค้าภายในประเทศ (อุปสงค์)
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 (ม.ค. – ก.ค.) –ช่วง IP (ปี พ.ศ. 2562) ปริมาณความต้องการ
ใช้สินค้าภายในประเทศเพิ่มขึ้น ดังนั้นแสดงให้เห็นว่าไม่ได้เกิดจากการหดตัวของตลาด
4) การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริโภค
พบว่ายังคงมีการบริโภคสินค้า เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนชนิด
เป็นม้วนและไม่เป็นม้วนพิจารณาได้จากปริมาณความต้องการใช้สินค้าที่ถูกพิจารณาเพิ่มสูงขึ้น
5) ประสิทธิภาพในการส่งออกของอุตสาหกรรมภายใน
อุตสาหกรรมภายในมีสัดส่วนการขายส่งออกสินค้าที่ถูกพิจารณาน้อยมาก เนื่องจาก
มีการผลิตและขายในประเทศเป็นหลัก
10.2.3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างสินค้าทุ่มตลาดกับความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายใน
จากการพิจารณาความเสียหายข้างต้น สรุปได้ว่ามีความเสียหายอย่างสาคัญที่เกิดแก่
อุตสาหกรรมภายในตามมาตรา 19 (1) แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้า
จากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 เนื่องจากปริมาณและสัดส่วนการนาเข้าสินค้าที่ถูกพิจารณาจากประเทศที่ถูก
พิจารณาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 - ช่วง IP ในขณะที่สินค้านาเข้าจากประเทศอื่นๆ มีปริมาณ
และสัดส่วนลดลงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 – ช่วง IP ปริมาณความต้องการใช้ในประเทศ พบว่ามีปริมาณเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ถึง ช่วง IP ดังนั้นความเสียหายของอุตสาหกรรมภายในจึงไม่ได้เกิดจากการ
หดตัวของตลาดหรืออุปสงค์ที่ลดลง นอกจากนี้ ราคาสินค้าจากประเทศอื่นในภาพรวม ยังสูงกว่าราคาสินค้าจาก
ประเทศที่ถูกพิ จารณา รวมทั้งเมื่อพิจารณาปัจจัยอื่น เช่น ความต้องการใช้ในประเทศ ประสิทธิภาพในการ
ส่งออกการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริโภค พบว่า ไม่ใช่ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายใน
ข้อ 11 ผลคาวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน
คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนได้พิจารณาข้อมูลและพยานหลักฐานที่
ได้รับในกระบวนการไต่สวนการทุ่มตลาดและความเสียหายข้างต้นแล้ว ได้มีคาวินิจฉัยชั้นที่สุด ในการประชุม
ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ว่ามีการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีแบบ
จุ่มร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และก่อให้เกิดความเสียหาย

- 20 อย่างสาคัญที่เกิดแก่อุตสาหกรรมภายในตามมาตรา 19 (1) แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและ
การอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ.2542 จึงมีความจาเป็นต้องป้องกันความเสียหายอย่างสาคัญที่เกิด
แก่อุตสาหกรรมภายใน
เพื่อขจัดความเสียหายทีเ่ กิดจากการนาเข้าสินค้าดังกล่าว อาศัยอานาจตามความในมาตรา 49
แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 มาตรา 7
และมาตรา 73 (1) แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ
พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสิ นค้า จาก
ต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน จึงกาหนดให้เรียก
เก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราเพียงเพื่อขจัดความเสียหายและไม่เกินส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดสาหรับ
การนาเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกาเนิดจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นระยะเวลาห้าปี ดังนี้
11.1 ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการนาเข้า สินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบ
สังกะสีแบบจุ่มร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ภายใต้พิกัดอัตราศุลกากรปี 2560 ประเภทที่
7210.4912.021 7210.4912.022 7210.4912.023 7210.4912.024 7210.4912.031
7210.4912.032 7210.4912.033 7210.4912.034 7210.4912.090 7210.4913.021
7210.4913.031 7210.4913.090 7210.4919.021 7210.4919.031 7210.4919.090
7210.4991.000 7210.4999.000 7212.3011.021 7212.3011.031 7212.3011.090
7212.3012.021 7212.3012.031 7212.3012.090 7212.3013.011 7212.3013.090
7212.3019.011 7212.3019.090 7225.9290.090 จ านวน 28 พิ กั ด ที่ มี แ หล่ ง ก าเนิ ด จาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด ในอัตราดังนี้
สินค้าที่มีแหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
(1) กลุ่มบริษัท HBIS Group ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 8.20 ของราคา ซี ไอ เอฟ
(ก) บริษัท HBIS Co., Ltd. Tangshan Branch
(ข) บริษัท HBIS Company Limited Handan Branch และ
(ค) บริษัท Han Steel Group Hanbao Iron & Steel Co., Ltd.
(2) บริ ษั ท Tianjin Haigang Steel Coil Co., Ltd. ให้ เ รี ย กเก็ บ ในอั ต ราร้ อ ยละ 3.69
ของราคา ซี ไอ เอฟ
(3) กลุ่ มบริ ษั ท Benxi Iron and Steel (Group) International Economic and Trading
Co., Ltd. ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 3.05 ของราคา ซี ไอ เอฟ
(ก) บริษัท Bengang Steel Plates Co., Ltd. และ
(ข) บริษัท BX Steel POSCO Cold Rolled Sheet Co., Ltd.
(4) ผู้ ผ ลิ ต จากสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ที่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ แต่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ การสุ่ ม ตั ว อย่ า ง
รวม 9 ราย ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 4.75 ของราคา ซี ไอ เอฟ ดังนี้
(ก) Inner Mongolia Baogang Steel Union Co., Ltd.
(ข) Tianjin Rolling-one Steel Co., Ltd.
(ค) MAANSHAN IRON& STEEL CO., LTD.
(ง) Angang Steel Company Limited
(จ) กลุ่มบริษัท Baosteel group
1) BAOSHAN IRON & STEEL CO., LTD.
2) Shanghai Meishan Iron and Steel Co, Ltd.
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(ฉ) กลุ่มบริษัท China Shougang International Trade & Engineering Co., Ltd.
1) Beijing Shougang Cold Rolling Co., Ltd.
2) ShougangJingtang United Iron & Steel Co.,Ltd.
(ช) YiehPhui (China) Technomaterial Co., Ltd.
(ซ) Shandong Iron & Steel Group Rizhao Co., Ltd.
(ฌ) Fujian Kaijing Green Tech Material Co., Ltd.
(5) ผู้ผลิตรายอื่น ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 37.54 ของราคา ซี ไอ เอฟ
11.2 ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการนาเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบ
สังกะสีแบบจุ่มร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามที่ระบุไว้ใน
ข้อ 3 ในอัตราร้อยละ 0 ของราคา ซี ไอ เอฟ ในกรณีดังนี้
(1) กรณีสินค้าดังกล่าวที่นาเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออก ดังนี้
(ก) ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้ประกอบพาณิชยกรรมเพื่อส่งออกที่นาสินค้าดังกล่าว
เข้ามาในราชอาณาจักรและนาเข้าไปในเขตประกอบการเสรี เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าหรือเพื่อการพาณิชยกรรม
เพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(ข) ผู้ได้รับการส่งเสริมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนนาสินค้าดังกล่าวเข้ามา
ผลิตเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
(ค) ผู้นาสินค้าดังกล่าวเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยศุลกากร
การด าเนิ น การเรี ย กเก็ บ อากรตอบโต้ ก ารทุ่ ม ตลาดในอั ต ราร้ อ ยละ 0 ของราคา
ซี ไอ เอฟ ตาม (ก) (ข) และ (ค) ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการได้รับยกเว้นอากรขาเข้า
เพื่อการส่งออกตามกฎหมายดังกล่าวแล้วแต่กรณี
(2) มีความหนามากกว่า 2.3 มิลลิเมตร
(3) การนาเข้ามาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
(4) การนาเข้ามาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
(5) เพื่อนาไปผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสีหรือจาหน่ายให้แก่ผู้ผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสีเพื่อใช้ใน
อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
11.3 การนาเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็น
ม้วนที่มีแหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามข้อ 11.2 (3)(4) และ (5) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศประกาศกาหนด
_____________________

