
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ 
เรื่อง  รายละเอียดขอ้เท็จจริงและข้อกฎหมายอันเปน็สาระส าคัญที่ใช้เปน็พ้ืนฐานในการพิจารณาผลการไตส่วน 

การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผน่ชุบหรือเคลือบด้วยโครเมียมทั้งชนดิเป็นมว้นและไมเ่ปน็ม้วน 
ที่มีแหล่งก าเนดิจากสาธารณรัฐประชาชนจนี  สาธารณรัฐเกาหล ี และสหภาพยุโรป   

พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 

ตามที่ได้มีประกาศกรมการค้าต่างประเทศ  เรื่อง  เปิดการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นชุบ
หรือเคลือบด้วยโครเมียมทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน  ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน  
สาธารณรัฐเกาหลี  และสหภาพยุโรป  พ.ศ.  2563  ลงวันที่  ๗  พฤษภาคม  พ.ศ.  2563  และ
คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนได้มีค าวินิจฉัยชั้นที่สุด  เมื่อวันที่  ๕  ตุลาคม  พ.ศ.  2564   
ก าหนดให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการน าเข้าสินค้าดังกล่าว  ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน  สาธารณรัฐเกาหลี  และสหภาพยุโรป  ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและ
การอุดหนุน  เรื่อง  การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยโครเมียมทั้งชนิดเป็นม้วน
และไม่เป็นม้วน  ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน  สาธารณรัฐเกาหลี  และสหภาพยุโรป   
พ.ศ.  2564  ลงวันที่  30  ตุลาคม  พ.ศ.  2564  นั้น 

เพ่ือให้เป็นไปตามความในข้อ  2  ของกฎกระทรวง  การแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา
ตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน  และการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน  
พ.ศ.  2563  ออกตามความในพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจาก
ต่างประเทศ  พ.ศ.  2542  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน 
ซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2562  อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศจึงออกประกาศ  
แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระส าคัญที่ใช้เป็นพ้ืนฐานในการพิจารณาผลการไต่สวน 
ชั้นที่สุดไว้  ดังรายละเอียดตามเอกสารท้ายประกาศนี้ 

หากผู้ยื่นค าขอให้ไต่สวนการทุ่มตลาด  ผู้น าเข้า  ผู้ผลิตในต่างประเทศ  หรือผู้ส่งออกสินค้าทุ่มตลาด 
ประสงค์ที่จะทราบรายละเอียดที่เกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นฐานในการก าหนดอากรตอบโต้การทุ่มตลาด
สินค้าดังกล่าว  ให้ยื่นค าขอต่อกองปกป้องและตอบโต้ทางการค้า  กรมการค้าต่างประเทศ  ภายใน  1  เดือน   
นับแต่วันที่มีประกาศ  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง  การขอรายละเอียด 
ที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นฐานในการก าหนดมาตรการชั่วคราว  การก าหนดอากรตอบโต้การทุ่มตลาด 
หรือการอุดหนุน  การขยายการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน  การทบทวนอากร   
และการคืนอากร  พ.ศ.  2564  ลงวันที่  19  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2564 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  8  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕64 

กีรต ิ รชัโน 
อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๗๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



เอกสารทา้ยประกาศกรมการค้าตา่งประเทศ 
เรื่อง รายละเอียดข้อเท็จจรงิและข้อกฎหมายอันเปน็สาระสาํคญัทีใ่ชเ้ปน็พืน้ฐานในการพจิารณา                   

ผลการไตส่วนการทุ่มตลาดสินค้าเหลก็แผน่ชบุหรือเคลือบด้วยโครเมียมทั้งชนดิเปน็ม้วนและไม่เปน็ม้วน 
ที่มีแหล่งกาํเนดิจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และสหภาพยุโรป พ.ศ. 256๔ 

_____________________ 

 ข้อ 1 การเปิดการไต่สวน 
คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนตามพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาด

และการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 ได้มีคําวินิจฉัยให้กรมการค้าต่างประเทศ เปิดการไต่สวน
การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยโครเมียมทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกําเนิดจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และสหภาพยุโรป เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ตามคําขอ
ของนายโชต รัตนกังวานวงศ์ ในฐานะผู้รับมอบอํานาจจากบริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จํากัด และบริษัท  
แผ่นเหล็กวิลาสไทย จํากัด เป็นการย่ืนคําขอตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาด 
และการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 

 ข้อ 2  สินค้าที่ถูกพิจารณา 
 สินค้าที่ถูกพิจารณา คือ สินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยโครเมียมทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็น
ม้วน ภายใต้พิกัดอัตราศุลกากรปี 2560 ประเภทที่  
7210.50.00.021 7210.50.00.022 7210.50.00.023 7210.50.00.024 7210.50.00.025 
7210.50.00.026 7210.50.00.029 7210.50.00.090 จํานวน 8 พิกัด ที่มีแหล่งกําเนิดจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และสหภาพยุโรป 

ข้อ 3  ผู้มีส่วนได้เสีย 
3.1 อุตสาหกรรมภายในที่ผลิตสินค้าชนิดเดียวกันกับสินค้าที่ถูกพิจารณา ได้แก่ 

3.1.1  บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จํากัด 
3.1.2  บริษัท แผ่นเหล็กวิลาสไทย จํากัด 
3.1.๓   ผู้ผลิตในประเทศรายอ่ืน 

3.2 ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากต่างประเทศ ได้แก่ 
3.2.1  ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกในสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ 

(1) Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. 
(2) Shanghai Meishan Iron & Steel Co., Ltd. 
(3) GDH Zhongyue (Zhongshan) Tinplate industry Co., Ltd. 
(4) Fujian Ton Yi Tinplate Co., Ltd. 
(5) Hebei Iron & Steel Group Hengshui Cold Rolling Steel Co., Ltd. 
( 6)  China Shougang International Trade & Engineering Corporation 

(Shougang Group Co., Ltd) 
(7) Zhongyue Posco (Qinhuangdao) Tinplate industrial Co., Ltd. (ZY Posco) 
(8) Jiangyin Comat Metal Products Co., Ltd. 
(9) Wuhan Iron & Steel Co., Ltd. 
(10) Guangzhou Pacific Tinplate Co., Ltd 
(11) Fujian Sino-Japan Metal Corporation 
(12) Handan Jintai Packing Material Co., Ltd. 
(13) Shougang Jintai United Iron & Steel Co., Ltd. 
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(๑๔) ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกในสาธารณรัฐประชาชนจีนรายอ่ืน 
3.2.2  ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกในสาธารณรัฐเกาหลี ได้แก่ 

(1) KG Dongbu Steel Co., Ltd. 
(2)  TCC Steel Co., Ltd. 
(3)  Shinhwa Silup Co., Ltd. 
(๔) ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกในสาธารณรัฐเกาหลีรายอ่ืน 

3.2.3 ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกในสหภาพยุโรป ได้แก่ 
(1) ThyssenKrupp Rasselstein GmbH (Germany) 
(2) Arcelor Mittal (Luxembourg) 
(3)  Arcelor Mittal Liège (Belgium) 
(4) Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine Florange site (France) 
(5) Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine Basse-Indre site (France) 
(6)  Arcelor Mittal Asturias (Avilés) (Spain) 
(7) Arcelor Mittal Italia (ex Ilva) (Italy) 
(8)  Tata Steel Packaging (Netherlands) 
(9)  Tata Steel Packaging (Belgium) 
(10) Liberty Liège-Dudelange (Belgium) 
(๑๑) ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกในสหภาพยุโรปรายอ่ืน 

3.3 ผู้นําเข้าในประเทศไทย ได้แก่ 
3.3.1 บริษัท โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ จํากัด 
3.3.2 บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จํากัด 
3.3.3 บริษัท คราวน์ ฟู้ด แพ็คเก็จจิ้ง (ประเทศไทย) มหาชน จํากัด 
3.3.4 บริษัท โอเรียนเต็ลแคน จํากัด 
3.3.5 บริษัท คราวน์ เบ็บ แคน แอนด์ โคลสเชอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด 
3.3.6 บริษัท สุนทรเมทัล อินดัสทรี้ส์ จํากัด 
3.3.7 บริษัท พูนทรัพย์แคน จํากัด 
3.3.8 บริษัท ธ. พุทธรักษา จํากัด 
3.3.9 บริษัท แสตนดาร์ดแคน จํากัด 
3.3.10  บริษัท ฝาจีบ มหาชน จํากัด 
3.3.11  บริษัท ดองบู ไทย สตีล จํากัด 
3.3.12  บริษัท สวอนอินดัสทรี่ส์ (ประเทศไทย) จํากัด 
3.3.13  บริษัท เซ้าท์อีสต์เอเซี่ยนแพคเกจจ่ิงแอนด์แคนน่ิง จํากัด 
3.3.14  บริษัท ท้อปอิสซี่ จํากัด 
3.3.15  บริษัท ธีรชัยสตีล เซ็นเตอร์ จํากัด 
3.3.16  บริษัท ธนเสริมอุตสาหกรรมฝาขวด จํากัด 
3.3.17  บริษัท สินสยามเม็ททอลเซ็นเตอร์ (1984) จํากัด 
3.3.18  บริษัท รอแยลแคนอินดัสทรีส์ จํากัด 
3.3.19  บริษัท ทศภัทร อินเตอร์เทรด จํากัด 
3.3.20  บริษัท ลวดเช่ือมไทยฮันซ่า จํากัด 
3.3.21  บริษัท พารากอน แมชีนเนอรี่ จํากัด 
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3.3.22  บริษัท ทีโอพี ฮาร์ดเฟซิ่ง จํากัด 
3.3.23  บริษัท เวลด้ิงเวล จํากัด 
3.3.24  บริษัท จอยอัส พรอสเพอร์รัส (ประเทศไทย) จํากัด 
3.3.25  บริษัท ซีเอ็นเอส เมทัล จํากัด 
3.3.26  บริษัท ทีเอ็นที เอ็กซเพรส เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จํากัด 
3.3.27  บริษัท ยูนิเวอร์แซลแคน จํากัด 
3.3.28  บริษัท เฟดเดอรัล เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จํากัด 
3.3.29  บริษัท เอเช่ียน โกลบอล โฮลด้ิง จํากัด 
3.3.30  ผู้นําเข้ารายอ่ืน 

3.4 สมาคมหรือกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ใช้ ได้แก่ 
3.4.1 สมาคมบรรจุภัณฑ์โลหะไทย 
3.4.2 สมาคมผู้ผลิตอาหารสําเร็จรูป 
3.4.3 สมาคมผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สเปรย์ไทย 
3.4.4 สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย 
3.4.5 สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงไทย 

3.5 สถานเอกอัครราชทูต ในฐานะรัฐบาลของประเทศผู้ส่งออกสินค้าที่ถูกพิจารณา ได้แก่ 
3.5.1 สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทย 
3.5.2 สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจําประเทศไทย 
3.5.3 คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจําประเทศไทย 

ข้อ 4  ระยะเวลาของข้อมูลที่ใช้ในการไต่สวน 
4.1 การพิจารณาการทุ่มตลาดใช้ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ .ศ . 2562 ถึงวันที่  

31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
 4.2 การพิจารณาความเสียหายใช้ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ .ศ . 2559 ถึงวันที่ 

31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

ข้อ 5 การส่งแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ 
 วันที่ 18 และ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 กรมการค้าต่างประเทศได้ส่งแบบสอบถามไปยัง 

ผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือให้แจ้งข้อมูลและเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไต่สวนการทุ่มตลาด จํานวน 65 ราย 
และผู้มีส่วนได้เสียย่ืนขอเข้าร่วมกระบวนการไต่สวน จํานวน 17 ราย ปรากฏว่าเมื่อครบกําหนดระยะเวลา
ส่งคืนคําตอบแบบสอบถาม กรมการค้าต่างประเทศได้รับคําตอบแบบสอบถามจากผู้มีส่วนได้เสีย ประกอบด้วย  

5.1 อุตสาหกรรมภายใน จํานวน 2 ราย ได้แก่  
5.1.1 บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จํากัด 
5.1.2 บริษัท แผ่นเหล็กวิลาสไทย จํากัด 

5.2 ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจาก 2 ประเทศ คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐเกาหลี 
จํานวน 6 ราย ได้แก่ 

   5.2.1  ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน 4 ราย ได้แก่ 
(1) Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. 
(2) Fujian Ton Yi Tinplate Co., Ltd. 
(3)  GDH Zhongyue (Zhongshan) Tinplate Industry Co., Ltd. 
(4) Shougang Jingtang United Iron & Steel Co., Ltd. 



- 4 - 
 

5.2.2  ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐเกาหลี จํานวน 2 ราย ได้แก่ 
(1)  KG Dongbu Steel Co., Ltd. 
(2)  TCC Steel Corp. 

5.3 ผู้นําเข้า จํานวน 9 ราย ได้แก่ 
5.3.1  บริษัท ธีรชัยสตีล เซ็นเตอร์ จํากัด 
5.3.2  บริษัท พูนทรัพย์แคน จํากัด 
5.3.3 บริษัท สินสยามเม็ททอลเซ็นเตอร์ (1984) จํากัด 
5.3.4 บริษัท โอเรียนเต็ลแคน จํากัด 
5.3.5 บริษัท ธ. พุทธรักษา จํากัด 
5.3.6 บริษัท คราวน์ ฟู้ด แพ็คเก็จจิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
5.3.7 บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จํากัด 
5.3.8 บริษัท สุนทรเมทัล อินดัสทรี้ส์ จํากัด 
5.3.9 บริษัท สวอนอินดัสทรี่ส์ (ประเทศไทย) จํากัด 

ข้อ 6 การพิจารณาขอบเขตสินค้า 
ในระหว่างการดําเนินการไต่สวน กรมการค้าต่างประเทศ ได้รับข้อมูลตามคําตอบแบบสอบถามและ

หนังสือจากผู้มีส่วนได้เสียเสนอข้อคิดเห็นและข้อโต้แย้งต่อการเปิดไต่สวนการทุ่มตลาด ซึ่งมีประเด็นที่เก่ียวข้อง
กับขอบเขตสินค้า ได้แก่ (1) บริษัท แผ่นเหล็กวิลาสไทย จํากัด (TTP) ไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบ (TMBP)  
เพ่ือนํามาผลิตสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยโครเมียมทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน (Tin Free Steel)  
ที่มีความแข็ง DR และที่มีความน่ิมประเภท ULCA (Ultra Low Carbon) และ (2) ผู้ผลิตจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนและสาธารณรัฐเกาหลีบางรายมีการผลิตและขายสินค้า Tin Free Steel ที่ นํามาเคลือบ 
lacquering หรือ laminating หรือ printing โดยมีการส่งออกมาประเทศไทยในช่วงระยะเวลาไต่สวน ซึ่งกรมฯ 
ได้นําประเด็นดังกล่าวเสนอต่อคณะอนุกรรมการพิจารณารายละเอียดทางเทคนิคของสินค้าเหล็กเพ่ือพิจารณา  
โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาในประเด็นที่เก่ียวข้องกับขอบเขตของสินค้าดังกล่าวแล้ว มีมติในการ
ประชุมครั้งที่ ๑/256๔ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังน้ี (1) สินค้า Tin Free Steel ที่มีความแข็ง DR 
และความน่ิมประเภท ULCA (Ultra Low Carbon) เป็นสินค้าที่อยู่ในขอบเขตสินค้าที่ถูกไต่สวน และ  
(2) สินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยโครเมียมฯ ที่นํามาเคลือบ Lacquering หรือ Laminating หรือ 
Printing ไม่อยู่ในขอบเขตสินค้าที่ถูกไต่สวน 

ข้อ 7 การตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูล 
 7.1 การตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงของอุตสาหกรรมภายใน 
    ในช่วงเดือนตุลาคม 2564 กรมการค้าต่างประเทศได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบข้อมูล

ข้อเท็จจริง ณ ที่ทําการของผู้ผลิตในประเทศ รวม 2 ราย ได้แก่ บริษัท แผ่นเหล็กวิลาสไทย จํากัด และ บริษัท 
สยามแผ่นเหล็กวิลาส จํากัด ปรากฏว่าข้อมูลตามคําตอบแบบสอบถามของทั้ง 2 บริษัท สามารถตรวจสอบได้
ตรงกับเอกสารต้นฉบับและหลักฐานทางบัญชีที่ผ่านการรับรองแล้ว ได้แก่ งบดุล งบกําไรขาดทุน เป็นต้น  
จึงสรุปได้ว่าข้อมูลตามคําตอบแบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

 7.2 การตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงของผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากต่างประเทศ 
    เน่ืองด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงพาณิชย์ 
ได้มีบันทึก เรื่อง ขอให้บุคลากรในสังกัดหลีกเลี่ยงการเดินทางในทุกกรณี ทําให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเดินทางไป
ตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริง ณ ที่ทําการของผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากต่างประเทศได้ จึงดําเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงของข้อมูลในรูปแบบ Desk Verification ผ่านระบบประชุมทางไกล (Digital Video Conference) 
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ในช่วงเดือนธันวาคม 2563 - มีนาคม 2564 แทนการเดินทางไปตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริง ณ ที่ทําการของ
ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากต่างประเทศ ที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามครบถ้วนสมบูรณ์ภายในระยะเวลา 
ที่กําหนด จํานวน 6 ราย ดังน้ี 

7.2.1 ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน 4 ราย ได้แก่  (1) บริษัท 
GDH Zhongyue (Zhongshan) Tinplate Industry Co., Ltd. (2) บ ริ ษั ท  Shougang Jingtang United 
Iron&Steel Co., Ltd. (3) บริษั ท  Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. และ  (4) บริษั ท  Fujian Ton Yi 
Tinplate Co., Ltd. 

7.2.2 ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐเกาหลี จํานวน 2 ราย ได้แก่ (1) บริษัท KG 
Dongbu Steel Co., Ltd. และ (2) บริษัท TCC Steel Corp. 

จากการตรวจสอบพบว่าข้อมูลตามคําตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความสอดคล้องตรงกับ
เอกสารต้นฉบับ หรือระบบการบันทึกข้อมูลภายในของบริษัท และหลักฐานทางบัญชี จึงพิจารณาได้ว่า 
มีความน่าเช่ือถืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และพิจารณาไม่รับข้อมูลบางส่วนที่บริษัทไม่สามารถยืนยันได้  
โดยมีผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 1 ราย คือ บริษัท Fujian Ton Yi Tinplate Co., Ltd. 
ที่พบว่าข้อมูลตามคําตอบแบบสอบถามไม่ถูกต้องหลายส่วนและไม่สามารถตรวจสอบได้กับระบบบัญชีและ
เอกสารหลักฐานของบริษัท จึงไม่สามารถนําข้อมูลตามคําตอบแบบสอบถามทั้งหมดมาใช้ในการพิจารณา 
ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดได้ จึงใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงเท่าที่มีอยู่ ซึ่งเป็นไปตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติ
การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 

ข้อ 8 การขยายระยะเวลาการไต่สวน 
 เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564 คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน 

ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นชุบ
หรือเคลือบด้วยโครเมียมทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 
สาธารณรัฐเกาหลี และสหภาพยุโรป ออกไปอีก 6 เดือน จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  
เป็นสิ้นสุดวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาด
และการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 

ข้อ 9 ข้อคิดเห็นและข้อโต้แย้งจากผู้มีส่วนได้เสียระหว่างการไต่สวน การแจ้งข้อมูลและข้อเท็จจริง 
ที่ใช้เป็นพื้นฐานในการไต่สวนชั้นที่สุด การจัดรับฟังความคิดเห็น และข้อชี้แจงของกรมการค้าต่างประเทศ 

 9.1 ข้อคิดเห็นและข้อโต้แย้งจากผู้มีส่วนได้เสียระหว่างการไต่สวน 
ในระหว่างการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยโครเมียมทั้งชนิด 

เป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และสหภาพยุโรป 
กรมการค้าต่างประเทศได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียย่ืนข้อคิดเห็น/ข้อโต้แย้งต่อการเปิดไต่สวนฯ โดยผู้มีส่วน 
ได้เสียได้ย่ืนข้อคิดเห็น/ข้อโต้แย้งต่อกรมฯ และได้แสดงข้อคิดเห็น/ข้อโต้แย้งในการประชุมหารือระหว่าง
อุตสาหกรรมต้นนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า ภายใต้ห่วงโซ่อุปทาน รวมทั้งหมด 3 ครั้ง โดยสรุปข้อคิดเห็น/ข้อโต้แย้ง
และข้อช้ีแจงของกรมฯ ดังน้ี 

9.1.1 ความสามารถในการผลิตสินค้าของอุตสาหกรรมภายใน 
(1) ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศ 

1) กลุ่ม อุตสาหกรรมผู้ ใช้และสมาคมที่ เก่ียวข้อง และผู้ นําเข้าหรือผู้ซื้ อ
ภายในประเทศ 
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อุตสาหกรรมภายในมีกําลังการผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการโดยรวม 
ของผู้ใช้ภายในประเทศ เป็นเหตุให้ต้องนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศเพ่ือให้อุตสาหกรรมปลายนํ้ามีความ
ต่อเน่ืองในการผลิต 

2) สมาคมท่ีเก่ียวข้องจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจาก
สาธารณรัฐเกาหลี  

กําลังการผลิตของอุตสาหกรรมภายในไม่สามารถตอบสนองความต้องการสินค้าได้ 
ดังน้ัน อุตสาหกรรมปลายนํ้าอาจเกิดปัญหาการขาดแคลนสินค้าหากต้องพ่ึงพาวัตถุดิบจากอุตสาหกรรมภายใน
เพียงอย่างเดียว 

(2) ไม่สามารถตอบสนองความต้องการด้านคุณสมบัติ/คุณภาพของสินค้า 
ผู้นําเข้าหรือผู้ซื้อภายในประเทศ  
อุตสาหกรรมภายในไม่สามารถผลิตสินค้าได้ครบทุกคุณสมบัติและมาตรฐาน  

ทั้งในเรื่องขนาด ความแข็ง ประเภท Annealing ประเภทเหล็ก ประเภทผิว เป็นต้น 
(3) ไม่ตอบสนองความต้องการสินค้าของผู้ใช้รายย่อย 

กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ใช้และสมาคมที่เก่ียวข้อง และผู้นําเข้าหรือผู้ซื้อภายในประเทศ 
อุตสาหกรรมภายในไม่เปิดรับคําสั่งซื้อของลูกค้ารายย่อย เน่ืองจากสินค้าจํานวนน้อย

ไม่คุ้มต้นทุนการผลิต ทําให้กลุ่มลูกค้ารายย่อยไม่สามารถซื้อสินค้าได้ แต่สําหรับสินค้าจากต่างประเทศสามารถ
สั่งได้ในจํานวนขั้นตํ่า 20 ตัน ซึ่งบริษัทได้นําเข้าสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยโครเมียมทั้งชนิดเป็นม้วน
และไม่เป็นม้วน จากสาธารณรัฐเกาหลีและสาธารณรัฐประชาชนจีนเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้ารายย่อย 

ข้อชี้แจง  
จากข้อมูลตามคําตอบแบบสอบถามของอุตสาหกรรมภายใน ที่ได้ตรวจสอบ 

กับเอกสารการจดทะเบียนกําลังการผลิตและจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูล ณ ที่ทําการบริษัท พบว่า
มีกําลังการผลิตเพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ อย่างไรก็ตาม ประเด็นความสามารถในการจัดหา
วัตถุดิบของอุตสาหกรรมภายในในราคาที่เหมาะสมตามข้อโต้แย้งของกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ใช้ เป็นปัจจัยที่ส่งผล
ต่อปริมาณการผลิตที่จะตอบสนองต่อความต้องการใช้ภายในประเทศ อาจทําให้ยังมีความจําเป็นต้องนําเข้า
สินค้าจากต่างประเทศ จึงจําเป็นต้องนําปัจจัยดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
ประโยชน์ของอุตสาหกรรมภายใน ผู้บริโภค และประโยชน์สาธารณะประกอบกัน ตามมาตรา 7 แห่ง
พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 

คณะอนุกรรมการพิจารณารายละเอียดทางเทคนิคของสินค้าเหล็กได้พิจารณา
ขอบเขตสินค้าที่ถูกพิจารณาแล้ว เห็นว่าอุตสาหกรรมภายในสามารถผลิตได้ครบถ้วนตาม JIS หรือมาตรฐาน 
มอก. และให้สินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยโครเมียมทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีความแข็ง DR 
และสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยโครเมียมทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีความน่ิมประเภท ULCA 
(Ultra Low Carbon) เป็นสินค้าที่อยู่ในขอบเขตสินค้าที่ถูกไต่สวน 

9.1.2 การใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมผู้ใช้ต่อเน่ือง 
และอาจทําให้เกิดการผูกขาดทางการค้า 

(1) การใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด จะทําให้ต้นทุนวัตถุดิบของอุตสาหกรรม
ต่อเน่ืองเพ่ิมสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมผู้ผลิตสินค้าต่อเน่ือง 

กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ใช้และสมาคมที่เก่ียวข้อง สมาคมท่ีเก่ียวข้องจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐเกาหลี และผู้นําเข้าหรือผู้ซื้อภายในประเทศ  
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หากมีการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด จะทําให้ต้นทุนการผลิตกระป๋องสูงขึ้น 
และส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานอาหารของไทย ทั้งเกษตรกร ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์โลหะ (กระป๋องและฝา) ผู้ผลิต
อาหารสําเร็จรูป และผู้บริโภค โดยส่งผลให้ต้นทุนการผลิตของอุตสาหกรรมปลายนํ้าสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถทางการแข่งขันในตลาดโลก โดยเฉพาะการส่งออกอาหารสําเร็จรูป ส่งผลกระทบต่อการจ้างงาน 
ในภาคเกษตรและประมง ผู้บริโภค รวมทั้งอุตสาหกรรมเกี่ยวเน่ือง นอกจากน้ี กลุ่มผู้ผลิตอาหารสําเร็จรูปอาจนําเข้า
กระป๋องเปล่ามาทดแทน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อโรงงานผลิตกระป๋องในประเทศซึ่งเป็นอุตสาหกรรมต่อเน่ือง 
ทั้งในด้านการผลิตและการจ้างงาน 
              (2) การใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด จะทําให้เกิดการผูกขาดทางการค้า 

กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ใช้และสมาคมที่เก่ียวข้อง สมาคมท่ีเก่ียวข้องจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐเกาหลี และผู้นําเข้าหรือผู้ซื้อภายในประเทศ  

อุตสาหกรรมภายในมีเพียง 2 บริษัท จึงเป็นผู้มีอํานาจในการควบคุมการผลิตและ
กําหนดราคาอย่างเบ็ดเสร็จ อาจส่งผลให้เกิดการผูกขาดการนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศจึงเป็นช่องทาง 
ทําให้เกิดกลไกตลาดและเกิดการแข่งขันอย่างเสรี นอกจากน้ีอุตสาหกรรมภายในต้องนําเข้าวัตถุดิบจากบริษัท
ของผู้ถือหุ้นในประเทศญี่ปุ่น อาจส่งเสริมให้เกิดการกําหนดราคาโอนระหว่างบริษัทในเครือ 

ข้อชี้แจง  
ได้นําข้อโต้แย้งของผู้มีส่วนได้เสียมาพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดกับอุตสาหกรรม

ต่อเน่ือง ซึ่งเป็นการดําเนินการตามมติของคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน ที่เห็นชอบ
มอบหมายสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าวิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบจากการเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด
ที่จะส่งผลต่ออุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องและผู้บริโภค เพ่ือประกอบการพิจารณากําหนดมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
โดยคํานึงถึงประโยชน์ของอุตสาหกรรมภายใน ผู้บริโภค และประโยชน์สาธารณะประกอบกันตามมาตรา 7 
แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 

มาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจาก
ต่างประเทศ พ.ศ. 2542 กําหนดให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดได้ในอัตราเพียงเพื่อขจัดความเสียหาย
และจะเกินกว่าส่วนเหล่ือมการทุ่มตลาดมิได้ ดังน้ัน การใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดจึงเป็นไปเพ่ือขจัดการ
ทุ่มตลาดที่ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุตสาหกรรมภายใน ซึ่งเป็นการกระทําอันมิชอบท่ีอาจตอบโต้ได้ 
ตามความตกลงว่าด้วยการตอบโต้การทุ่มตลาดขององค์การการค้าโลกเท่าน้ัน ไม่ได้มีเจตนารมณ์ที่จะก่อให้เกิด
การผูกขาดทางการค้า นอกจากน้ีการพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดได้คํานึงถึงประโยชน์ของอุตสาหกรรมภายใน 
ผู้บริโภค และประโยชน์สาธารณะประกอบกันตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดฯ 

9.1.3 อุตสาหกรรมภายในไม่ได้มีความเสียหายที่เกิดจากการนําเข้าสินค้าเหล็กแผ่นชุบ
หรือเคลือบด้วยโครเมียมทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน 

1) กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ใช้และสมาคมที่เก่ียวข้อง และผู้นําเข้าหรือผู้ซื้อภายในประเทศ  
ความเสียหายของอุตสาหกรรมภายในเกิดจากปัจจัยอ่ืน ได้แก่ ภาวะถดถอยทาง

เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเหล็กทั่วโลก การบริหารจัดการภายในของอุตสาหกรรมภายในท่ีมีการเปล่ียนแปลง
การบริหารและการประสบปัญหาด้านคุณภาพสินค้า รวมถึงการปรับขึ้นราคาขายของอุตสาหกรรมภายใน
อย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ไตรมาสท่ี 4 ของปี 2563 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า อุตสาหกรรมภายในไม่ได้รับความเสียหาย
อย่างมีนัยสําคัญ ทั้งยังมีความสามารถในการทํากําไรมากขึ้น เน่ืองจากสามารถเพ่ิมราคาขายและใช้กําลังการ
ผลิตได้อย่างเต็มความสามารถ 
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2) สมาคมที่เก่ียวข้องจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจาก
สาธารณรัฐเกาหลี  

ความเสียหายของอุตสาหกรรมภายในเกิดจากบริหารจัดการภายในของ
อุตสาหกรรมภายใน ตลอดจนสินค้านําเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมีปริมาณลดลง และราคานําเข้าสินค้า
จากสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐเกาหลีสอดคล้องกับราคาตลาดและราคาวัตถุดิบ จึงไม่ได้มีความ
เก่ียวข้องกับการตัดราคา การกดราคา และการยับย้ังการขึ้นราคาสินค้า ดังน้ัน สินค้านําเข้าจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนและสาธารณรัฐเกาหลีจึงไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างสําคัญแก่ผู้ผลิตในประเทศ 
      ข้อชี้แจง  

การพิจารณาความเสียหายอย่างสําคัญที่เกิดแก่อุตสาหกรรมภายในและความสัมพันธ์
ระหว่างการทุ่มตลาดและความเสียหายที่เกิดแก่อุตสาหกรรมภายในเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดตาม 
มาตรา 19 และมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจาก
ต่างประเทศ พ .ศ. 2542 ซึ่งพบว่าการนําเข้าสินค้าที่ถูกพิจารณาก่อให้เกิดความเสียหายอย่างสําคัญ 
แก่อุตสาหกรรมภายใน โดยปริมาณการนําเข้าสินค้าที่ถูกพิจารณามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น และมีสัดส่วนการนําเข้า
คิดเป็นอัตราร้อยละ 72.13 ของปริมาณการนําเข้ารวมปี 2562 นอกจากน้ีสินค้าที่ถูกพิจารณามีการขาย 
ตัดราคา กดราคา และยับย้ังการขึ้นราคาขายสินค้าของอุตสาหกรรมภายใน และส่งผลกระทบต่อการประกอบ
กิจการของอุตสาหกรรมภายใน เช่น ยอดจําหน่ายและปริมาณการขายในประเทศลดลง ผลการดําเนินงานเกิด
ภาวะขาดทุนจากการขายสินค้าในประเทศ อัตราการใช้กําลังการผลิตลดลง ผลผลิตลดลง ส่วนแบ่งตลาดลดลง 
ผลตอบแทนจากการลงทุนติดลบ อัตราการเจริญเติบโตติดลบ เป็นต้น และเมื่อพิจารณาปัจจัยอ่ืน ๆ เช่น  
ความต้องการใช้ในประเทศที่เพ่ิมขึ้น และราคานําเข้าจากประเทศอ่ืน ๆ ที่สูงกว่าราคานําเข้าจากประเทศ 
ที่ถูกพิจารณา พบว่าไม่ใช่ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายใน 

ทั้งน้ี ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดและปริมาณการนําเข้าจากประเทศที่ถูกพิจารณา 
มีจํานวนมากกว่าเกณฑ์ขั้นตํ่าตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน 
ซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 ดังน้ันการพิจารณาความเสียหายอย่างสําคัญที่เกิดแก่อุตสาหกรรม
ภายในจึงสามารถประเมินผลของการนําเข้าแต่ละประเทศรวมกันได้ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 
ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดฯ 

9.2 การแจ้งข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นพ้ืนฐานในการพิจารณาผลการไต่สวนช้ันที่สุด 
เมื่อวันที่ 1๐ สิงหาคม พ.ศ. 2564 กรมการค้าต่างประเทศได้แจ้งข้อมูลและข้อเท็จจริง 

ที่ใช้เป็นพ้ืนฐานในการพิจารณาวินิจฉัยผลการไต่สวนช้ันที่สุดตามที่คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและ
การอุดหนุนได้มีคําวินิจฉัยเห็นชอบให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบถึงข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นพ้ืนฐานในการ
พิจารณาวินิจฉัย เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสย่ืนข้อโต้แย้งในการปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย
เหล่าน้ัน และได้จัดให้มีการประชุมเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายแถลงการณ์ด้วยวาจาตามที่มีผู้ร้องขอ เมื่อวันที่ 
25 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยสรุปประเด็นข้อคิดเห็นและข้อช้ีแจงของคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาด 
และการอุดหนุน ดังน้ี 

9.2.1 ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด 
(1)  ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐประชาชนจีน  

บริษัท Baoshan  
ขอให้พิจารณาใช้ข้อมูลราคาส่งออกถึงผู้ซื้ออิสระทอดแรกในไทย คือ ราคาจาก

บริษัท Baosteel Singapore STE ถึงลูกค้าในประเทศไทย สําหรับการหักทอนค่าใช้จ่ายเพ่ือเป็นราคา ณ  
หน้าโรงงาน เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้า 
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จากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 และสอดคล้องกับ Article 2.3 ของความตกลง Antidumping Agreement 
สําหรับการหักทอนค่าใช้จ่ายเพ่ือเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน ขอให้หักทอนจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการขาย
ระหว่างบริษัท Baosteel Singapore STE ถึงลูกค้าในประเทศไทย และค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นในการขาย 
ระหว่างบริษัท Baosteel Singapore STE กับบริษัท Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. โดยไม่หักกําไรของ
บริษัท Baosteel Singapore STE 

ข้อชี้แจง  
ได้ตรวจสอบการคํานวณส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดตามข้อโต้แย้งดังกล่าวและ 

ได้ดําเนินการปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง โดยใช้ข้อมูลราคาส่งออกจากบริษัท Baosteel Singapore STE  
ถึงลูกค้าในประเทศไทย และหักทอนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการขายระหว่างบริษัท Baosteel Singapore STE 
กับลูกค้าในประเทศไทย และค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นในการขายระหว่างบริษัท Baosteel Singapore STE  
กับบริษัท Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. เพ่ือทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน โดยไม่หักกําไรของบริษัท 
Baosteel Singapore STE แต่หักทอนค่า Commission ในการขายระหว่างบริษัท Baoshan Iron & Steel 
Co., Ltd. กับบริษัท Baosteel Singapore STE เพ่ือให้เกิดการเปรียบเทียบอย่างเป็นธรรมกับมูลค่าปกติ 
ที่ ไม่ได้นําค่าใช้จ่ายในลักษณะเดียวกันที่ เกิดขึ้นระหว่างบริษัท Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. กับ 
Regional Distributors มาหักทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน 

บริษัท Shougang Jingtang United Iron & Steel Co., Ltd.  
1) ในการพิจารณาทดสอบกําไรหรือการขายตํ่ากว่าทุน ขอให้กรมการค้า

ต่างประเทศพิจารณาตัดค่าใช้จ่าย 3 รายการออกจากค่าใช้จ่ายในการขายสําหรับการคิดต้นทุน ได้แก่ ค่าใช้จ่าย
ในการขนส่งในประเทศ ค่าขนส่งในประเทศสําหรับสินค้าส่งออก และค่าพิธีการส่งออก โดยมีเหตุผล ดังน้ี  
(1) ค่าขนส่งในประเทศสําหรับสินค้าส่งออก และค่าพิธีการส่งออก เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่เก่ียวข้องกับการขาย 
ในประเทศจึงไม่ควรนํามารวมในการคิดต้นทุนสําหรับการพิจารณาทดสอบกําไรหรือการขายตํ่ากว่าทุน และ  
(2) แม้ว่าค่าใช้จ่ายในการขนส่งในประเทศ จะเป็นค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการขายในประเทศ แต่สินค้าที่ขาย 
ในประเทศของบริษัทฯ เป็นการขายในระดับราคา ณ หน้าโรงงาน ดังน้ัน การเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตที่รวม
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งในประเทศกับราคาขายในประเทศทั้งหมดในการพิจารณาทดสอบกําไรหรือการขายตํ่ากว่าทุน 
อาจเป็นการเปรียบเทียบที่ไม่เป็นธรรม เน่ืองจากการปันส่วนค่าขนส่งในประเทศดังกล่าวอยู่บนพ้ืนฐานของการ
ขายสินค้ารวมของทั้งบริษัทฯ จึงไม่อาจสะท้อนถึงค่าขนส่งที่เกิดขึ้นจริงกับสินค้าชนิดเดียวกัน 

2) บริษัทฯ โต้แย้งว่าอัตรากําไรที่ เหมาะสมที่ กรมการค้ าต่างประเทศ  
นํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าปกติขึ้นมาใหม่  น่าจะเป็นอัตรากําไรถัวเฉลี่ยของผู้ส่ งออกทุกรายจาก 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งตามความตกลง Anti-dumping Agreement จะต้องนําข้อมูลที่ เกิดขึ้นจริง 
ของผู้ส่งออกสําหรับการขายในทางการค้าปกติของสินค้าชนิดเดียวกันมาใช้ในการคํานวณ โดยบริษัทฯ  
มีความเห็นว่าธุรกรรมการขายในประเทศทั้งในรหัสสินค้าที่มีปริมาณการขายตํ่ากว่าทุนไม่เกินกว่าอัตรา 
ร้อยละ 20 และรหัสสนิค้าที่มปีริมาณการขายตํ่ากว่าทุนเกินกว่าอัตราร้อยละ 20 ควรถูกพิจารณาว่าเป็นธุรกรรม
การขายในทางการค้าปกติ และนํามาใช้ในการคํานวณหาอัตรากําไรที่เหมาะสม 

๓) การคํานวณราคาส่งออก CIF เพ่ือนํามาใช้ในการคํานวณอัตราร้อยละ 
ของส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดของกรมการค้าต่างประเทศท่ีใช้ราคาส่งออกของบริษัท JINGTANG ในระดับ 
ราคา ณ หน้าโรงงาน แล้วบวกด้วยค่าใช้จ่ายในประเทศ ค่าใช้จ่ายในการขนส่งระหว่างประเทศ และ 
ค่าประกันภัยของบริษัท Shougang Casey Steel Co., Ltd. (CASEY) ซึ่งเป็นผู้ดําเนินการส่งออกในนามของ 
JINGTANG น้ัน ตํ่ากว่าความเป็นจริงและไม่สะท้อนถึงราคาส่งออก CIF มายังประเทศไทย โดยจะต้องรวม mark-up 
ที่เกิดขึ้นระหว่าง JINGTANG และ CASEY เข้าไว้ในการคํานวณด้วย นอกจาก CASEY จะทําหน้าที่เป็น trader  
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ในการส่งออกสินค้าที่ถูกพิจารณาแล้วยังมีกระบวนการผลิตต่อเน่ืองในส่วนของการเคลือบและการตัดสินค้าจาก
ม้วนให้เป็นแผ่นก่อนส่งออกสินค้าที่ถูกพิจารณามายังประเทศไทยด้วย 

ข้อชี้แจง  
ได้ตรวจสอบการคํานวณส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดตามข้อโต้แย้งดังกล่าวและ 

ได้ดําเนินการปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง ดังน้ี 
1) ปรับข้อมูลต้นทุนการผลิตโดยไม่นําค่าขนส่งในประเทศสําหรับสินค้าส่งออก 

และค่าพิธีการส่งออก ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่เก่ียวข้องกับการขายในประเทศมารวมในการคิดต้นทุนสําหรับการ
พิจารณาทดสอบกําไรหรือการขายตํ่ากว่าทุน สําหรับค่าใช้จ่ายในการขนส่งในประเทศได้ปรับค่าขนส่ง 
ในประเทศให้เท่ากับจํานวนที่เกิดขึ้นจริงตามที่ปรากฏในข้อมูลธุรกรรมการขายในประเทศตามคําตอบ
แบบสอบถามของบริษัทฯ 

2) อัตรากําไรที่ เหมาะสมที่ นํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าปกติขึ้นมาใหม่  
เป็นอัตรากําไรจากการขายสินค้าชนิดเดียวกันภายในประเทศของบริษัทฯ ในทางการค้าปกติ 

3) ปรับข้อมูลราคาส่งออก CIF สําหรับนํามาใช้ในการคํานวณอัตราร้อยละของ
ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดให้สะท้อนถึงราคาส่งออก CIF มายังประเทศไทยที่แท้จริง โดยใช้ข้อมูลราคาส่งออก
ของบริษัท Shougang Casey Steel Co., Ltd. ซึ่งเป็นราคาส่งออก CIF มายังลูกค้าในประเทศไทย  

บริษัท Fujian TonYi Tinplate Co., Ltd.  
ตาม Article 2 กรณีที่ไม่มีราคาส่งออกหรือราคาส่งออกไม่น่าเช่ือถือ อาจจะ

สามารถคํานวณขึ้นมาใหม่จากราคานําเข้าหรือราคาใดที่สมเหตุสมผล ดังน้ัน ตามที่กรมการค้าต่างประเทศ 
ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการขายของบริษัทฯ แล้ว จึงขอให้ใช้ราคาขายส่งออกและมูลค่าปกติ 
ตามแบบสอบถามของบริษัทฯ ซึ่งเป็นราคาขายถึงผู้ซื้ออิสระทอดแรกในการพิจารณาคํานวณส่วนเหลื่อม 
การทุ่มตลาด 

ข้อชี้แจง  
จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลในรูปแบบ Desk Verification ผ่านระบบ

ประชุมทางไกลพบว่า ไม่สามารถนําข้อมูลตามแบบสอบถามมาใช้ในการพิจารณาคํานวณส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดได้ 
เน่ืองจาก 1) ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลมูลค่าการขายของสินค้าที่ถูกพิจารณากับระบบบัญชีของบริษัทฯ ได้ 
2) ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลปริมาณการผลิตและต้นทุนการผลิต รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่าย 
ในการจัดการ และต้นทุนทางการเงิน กับระบบบัญชีของบริษัทฯ ได้ 3) ไม่รับค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียที่เกิดจากการ
ชําระล่าช้า ในการหักทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงานของมูลค่าการขายในประเทศ และ 4) บริษัทฯ ไม่สามารถ
พิสูจน์ข้อเท็จจริงของข้อมูลค่าใช้จ่ายในการขาย บริหาร และอ่ืน ๆ ในแบบสอบถามได้ตามกําหนดระยะเวลา 
ที่กําหนดได้ ดังน้ัน จึงใช้ข้อมูลจากผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกรายอื่นในการคํานวณส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด อันเป็น
การใช้ข้อมูลและข้อเท็จจริงเท่าที่มีอยู่ตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาด 
และการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542   

(2)  ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐเกาหลี  
บริษัท TCC Steel Corp.  
1) ขอปรับข้อมูลโดยใช้ค่าใช้จ่ายในการขาย บริหาร และทั่วไป ถัวเฉลี่ยของ 

การขายในประเทศในการคํานวณมูลค่าขึ้นมาใหม่สําหรับสินค้าที่ไม่มีขายในประเทศ 
2) ขอให้ปรับการคํานวณอัตรากําไรที่เหมาะสม ในการคํานวณมูลค่าปกติ

ขึ้นมาใหม่ เป็นการคํานวณจากการขายในประเทศทุกธุรกรรม เน่ืองจากการขายในประเทศของบริษัทฯ  
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มีปริมาณการขายที่ตํ่ากว่าทุนไม่เกินอัตราร้อยละ 20 ของปริมาณขายในประเทศรวมทั้งหมด ดังน้ัน จึงถือว่า 
การขายในประเทศทั้งหมดของบริษัทฯ เป็นการขายในทางการค้าปกติ 

3) ขอให้ปรับลดค่าใช้จ่ายในการขาย บริหาร และทั่วไป ในการคํานวณมูลค่า
ปกติขึ้นมาใหม่ ในจํานวนเท่ากับกําไรของตัวแทนจําหน่ายในประเทศสําหรับการส่งออก เพ่ือให้การเปรียบเทียบ
มูลค่าปกติและราคาส่งออกอยู่ในระดับการค้าเดียวกัน 

ข้อชี้แจง  
ได้ตรวจสอบการคํานวณส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดตามข้อโต้แย้งดังกล่าว 

และได้ดําเนินการปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง ดังน้ี 
1) ใช้ค่าใช้จ่ายในการขาย บริหาร และทั่วไปถัวเฉล่ียของการขายในประเทศ 

ในการคํานวณมูลค่าปกติขึ้นมาใหม่สําหรับสินค้าที่ไม่มีขายในประเทศ 
2) อัตรากําไรที่ เหมาะสมที่ นํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าปกติขึ้นมาใหม่  

เป็นอัตรากําไรจากการขายสินค้าชนิดเดียวกันภายในประเทศของบริษัทฯ ในทางการค้าปกติ 
3) ในการคํานวณส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดได้เปรียบเทียบมูลค่าปกติและราคา

ส่งออกในระดับการค้าเดียวกันแล้ว จึงไม่หักกําไรของตัวแทนจําหน่ายในประเทศสําหรับการส่งออกสําหรับ 
การคํานวณมูลค่าปกติขึ้นมาใหม่ 

(3)  ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากสหภาพยุโรป 
บริษัท Thyssenkrupp Rasselstein GmbH  
ขอยืนยันว่าบริษัทฯ ไม่ได้ทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยดีบุกและ

โครเมียม 
ข้อชี้แจง ภายใต้กระบวนการไต่สวนปรากฏว่าไม่มีผู้ผลิตหรือผู้ส่งออก 

ในสหภาพยุโรปให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม การพิจารณาส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดของผู้ผลิตหรือ 
ผู้ส่งออกในสหภาพยุโรป จึงใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงเท่าที่มีอยู่ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้ 
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 

9.2.2 อุตสาหกรรมภายในไม่ได้มีความเสียหายที่เกิดจากการนําเข้าสินค้าเหล็กแผ่นชุบ
หรือเคลือบด้วยโครเมียมทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน จากสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐเกาหลี  

(๑)  สมาคมที่เก่ียวข้องจากสาธารณรัฐประชาชนจีน  
อัตราส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดที่เกิดจากการนําเข้าสินค้าจากประเทศที่ถูกพิจารณา

โดยเฉพาะจากสาธารณรัฐประชาชนจีนอยู่ในอัตราที่ตํ่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ความเสียหายของอุตสาหกรรมภายใน 
มีมากเมื่อเทียบกับอัตราส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ตํ่า ดังน้ัน ความเสียหายของ
อุตสาหกรรมภายในเกิดจากปัจจัยอ่ืน ไม่ใช่จากผลกระทบจากการทุ่มตลาดเพียงอย่างเดียว โดยในช่วง
ระยะเวลาพิจารณาความเสียหายไม่พบการกดราคาและการยับย้ังการขึ้นราคา 1) พบว่าอุตสาหกรรมภายใน
สามารถขึ้นราคาขายสินค้าได้ทุกปีในช่วงระยะเวลาพิจารณาความเสียหาย ถึงแม้จะมีช่วงที่ราคาขายลดลงแต่
การลดลงดังกล่าวเป็นการลดลงตามราคาตลาดโลก 2) อุตสาหกรรมภายในไม่สามารถขึ้นราคาขาย ไม่ได้เป็นผล
จากการยับย้ังการขึ้นราคา แต่เกิดจากราคาวัตถุดิบที่สูงเกินกว่าความเป็นจริง 

(๒)  ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐเกาหลี  
ความเสียหายของอุตสาหกรรมภายในมีมากเมื่อเทียบกับอัตราส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด

จากสาธารณรัฐเกาหลีที่ตํ่า ดังน้ัน ความเสียหายของอุตสาหกรรมภายในเกิดจากปัจจัยอ่ืน ไม่ใช่ผลกระทบจากการ 
ทุ่มตลาดเพียงอย่างเดียว นอกจากน้ี ไม่พบการกดราคาและการยับย้ังการขึ้นราคา อุตสาหกรรมภายในสามารถ
ขึ้นราคาขายสินค้าได้ทุกปีในช่วงระยะเวลาพิจารณาความเสียหาย ถึงแม้จะมีช่วงที่ราคาขายลดลง แต่การลดลง
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ดังกล่าวเป็นการลดลงที่เล็กน้อยเมื่อพิจารณาจากราคาตลาดต่างประเทศและราคาวัตถุดิบที่ลดลงไปในทิศทาง
เดียวกัน และอุตสาหกรรมภายในไม่สามารถขึ้นราคาขาย ไม่ได้เป็นผลจากการยับย้ังการขึ้นราคา แต่เกิดจาก
ราคาวัตถุดิบที่สูงเกินกว่าความเป็นจริง 

ข้อชี้แจง  
การพิจารณาความเสียหายอย่างสําคัญที่เกิดแก่อุตสาหกรรมภายในและความสัมพันธ์

ระหว่างการทุ่มตลาดและความเสียหายที่เกิดแก่อุตสาหกรรมภายในเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในมาตรา 19 
และมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 
ซึ่งพบว่าการนําเข้าสินค้าที่ถูกพิจารณาก่อให้เกิดความเสียหายอย่างสําคัญแก่อุตสาหกรรมภายใน โดยปริมาณ
การนําเข้าสินค้าที่ถูกพิจารณามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น และมีสัดส่วนการนําเข้าคิดเป็นอัตราร้อยละ 72.13 ของ
ปริมาณการนําเข้ารวมปี 2562 นอกจากน้ีสินค้าที่ถูกพิจารณามีการขายตัดราคา กดราคา และยับย้ังการขึ้นราคา
ขายสินค้าของอุตสาหกรรมภายใน และส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการของอุตสาหกรรมภายใน เช่น  
ยอดจําหน่ายและปริมาณการขายในประเทศลดลง ผลการดําเนินงานเกิดภาวะขาดทุนจากการขายสินค้าในประเทศ 
อัตราการใช้กําลังการผลิตลดลง ผลผลิตลดลง ส่วนแบ่งตลาดลดลง ผลตอบแทนจากการลงทุนติดลบ อัตราการ
เจริญเติบโตติดลบ เป็นต้น และเมื่อพิจารณาปัจจัยอ่ืน ๆ เช่น ความต้องการใช้ในประเทศที่เพ่ิมขึ้น และราคา
นําเข้าจากประเทศอ่ืน ๆ ที่สูงกว่าราคานําเข้าจากประเทศที่ถูกพิจารณา พบว่าไม่ใช่ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่ออุตสาหกรรมภายใน 

ทั้งน้ี ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดและปริมาณการนําเข้าจากประเทศที่ถูกพิจารณา 
มีจํานวนมากกว่าเกณฑ์ขั้นตํ่าตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญั ติการตอบโต้การทุ่มตลาดฯ ดังน้ัน  
การพิจารณาความเสียหายอย่างสําคัญที่เกิดแก่อุตสาหกรรมภายในจึงสามารถประเมินผลของการนําเข้าจาก
แต่ละประเทศรวมกันได้ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การ
ทุ่มตลาดฯ 

9.2.๓  ไม่มีความสัมพันธ์กันระหว่างการทุ่มตลาดกับความเสียหาย (Causal Link) 
(1)  ต้นทุนวัตถุดิบของอุตสาหกรรมภายในราคาที่ไม่สามารถแข่งขันได้ 

1) อุตสาหกรรมภายใน  
ในประเด็นราคานําเข้าวัตถุดิบ TMBP บริษัท จัดซื้อในราคาตลาดโลก 

นอกจากน้ี ข้อมูลต้นทุนการผลิตและราคาขายของอุตสาหกรรมภายในต่างถูกตรวจสอบอย่างละเอียดและพบ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการถูกทุ่มตลาดจากสินค้าที่นําเข้ามีการตัดราคา การกดราคา และการยับย้ังการขึ้นราคา 
ส่งผลกระทบต่อราคาขายของอุตสาหกรรมภายใน จึงถือได้ว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างการทุ่มตลาดและความเสียหาย 

2) สมาคมท่ีเก่ียวข้องจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจาก
สาธารณรัฐเกาหลี  

นโยบายการจัดซื้อวัตถุดิบ TMBP จากบริษัทในเครือของอุตสาหกรรมภายใน
เป็นการจัดซื้อในราคาที่ไม่สามารถแข่งขันได้ ดังน้ี 1) ประเทศญี่ปุ่นจัดหาวัตถุดิบ TMBP ให้ประเทศไทย 
ในราคาที่แพงกว่าประเทศอ่ืนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2) ต้นทุนวัตถุดิบของอุตสาหกรรมในประเทศ 
ไม่เป็นไปตามแนวโน้มราคาวัตถุดิบในตลาดต่างประเทศ  

3) ผู้นําเข้าและผู้ใช้  
อุตสาหกรรมภายในท้ัง 2 ราย ต้องซื้อวัตถุดิบจากบริษัทผู้ถือหุ้นในราคา 

ที่สูงกว่าราคาตลาดโลก ผลขาดทุนที่อุตสาหกรรมภายในได้รับจึงเกิดจากการถ่ายเทกําไรออกนอกประเทศ
ไม่ใช่เกิดจากผลประกอบการจริง 
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(2) ราคาขายของอุตสาหกรรมภายในเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
๑) อุตสาหกรรมภายใน 

การกําหนดราคาขายคํานึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
โดยเฉพาะราคาขายโดยทั่วไปในตลาดของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากน้ีกรมการค้า
ภายในได้กําหนดให้สินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยโครเมียมทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน เป็นสินค้า 
ที่อุตสาหกรรมภายในจะต้องแจ้งต้นทุนการผลิตและราคาจําหน่ายต่อกรมการค้าภายในทุกไตรมาสและ 
ไม่สามารถปรับขึ้นราคาได้อย่างอิสระโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเพ่ือให้อุตสาหกรรมผู้ใช้สามารถซื้อสินค้า 
ในราคาที่เป็นธรรม 

๒) กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ใช้และสมาคมที่เก่ียวข้อง  
อุตสาหกรรมภายในมีการปรับขึ้นราคาขายหลายไตรมาส แสดงให้เห็นว่า

อุตสาหกรรมภายในไม่ได้ถูกกดราคาหรือยับย้ังการขึ้นราคา ซึ่งราคาขายของอุตสาหกรรมภายในเพิ่มสูงขึ้น
อย่างต่อเน่ือง ส่วนหน่ึงเป็นไปตามกลไกราคาเหล็กในตลาดโลก อย่างไรก็ตาม พบว่าแม้ราคาสินค้าจะสูง 
แต่อุตสาหกรรมภายในก็สามารถขายสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยโครเมียมทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนได้ 
และได้ใช้กําลังการผลิตอย่างเต็มความสามารถ 

(3) สินค้านําเข้าจากประเทศญี่ ปุ่นและประเทศอ่ืนไม่มีส่วนทําให้เกิดความ
เสียหายแก่อุตสาหกรรมภายใน 

สมาคมที่เก่ียวข้องจากสาธารณรัฐประชาชนจีน  
ไม่เห็นด้วยกับร่างผลการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบ

ด้วยโครเมียมทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี 
และสหภาพยุโรป ที่ระบุว่า สินค้านําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นและประเทศอ่ืนที่ไม่อยู่ในประเทศที่ถูกพิจารณา 
ไม่มีส่วนทําให้เกิดความเสียหายแก่อุตสาหกรรมภายใน เน่ืองจากราคาเฉล่ียของสินค้าชนิดเดียวกันจาก
ประเทศญี่ ปุ่นและประเทศอ่ืนสูงกว่าราคาเฉลี่ยของสินค้าที่ถูกพิจารณาจึงไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย 
แก่อุตสาหกรรมภายใน สมาคมฯ ขอโต้แย้งว่า บทวิเคราะห์ดังกล่าวไม่สามารถตอบคําถามได้ว่าสินค้า 
ชนิดเดียวกันจากประเทศญี่ปุ่นและประเทศอ่ืนมีส่วนทําให้เกิดความเสียหายแก่อุตสาหกรรมภายในด้านราคา
หรือไม่ ควรพิจารณาว่าราคาขายของสินค้านําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นและประเทศอ่ืนตัดราคาหรือมีส่วนทําให้
เกิดผลกระทบด้านราคาหรือไม่ 

ข้อชี้แจง  
การพิจารณาความเสียหายอย่างสําคัญที่เกิดแก่อุตสาหกรรมภายในและความสัมพันธ์

ระหว่างการทุ่มตลาดและความเสียหายที่เกิดแก่อุตสาหกรรมภายในเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดใน 
มาตรา 19 และมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญั ติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้า 
จากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 ซึ่งพบว่าการนําเข้าสินค้าที่ถูกพิจารณาก่อให้เกิดความเสียหายอย่างสําคัญ 
แก่อุตสาหกรรมภายใน โดยปริมาณการนําเข้าสินค้าที่ถูกพิจารณามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น และมีสัดส่วนการนําเข้า
คิดเป็นอัตราร้อยละ 72.13 ของปริมาณการนําเข้ารวมปี 2562 นอกจากน้ีสินค้าที่ถูกพิจารณามีการขาย 
ตัดราคา กดราคา และยับย้ังการขึ้นราคาขายสินค้าของอุตสาหกรรมภายใน และส่งผลกระทบต่อการประกอบ
กิจการของอุตสาหกรรมภายใน เช่น ยอดจําหน่ายและปริมาณการขายในประเทศลดลง ผลการดําเนินงานเกิด
ภาวะขาดทุนจากการขายสินค้าในประเทศ อัตราการใช้กําลังการผลิตลดลง ผลผลิตลดลง ส่วนแบ่งตลาดลดลง 
ผลตอบแทนจากการลงทุนติดลบ อัตราการเจริญเติบโตติดลบ เป็นต้น และเมื่อพิจารณาปัจจัยอ่ืน ๆ เช่น  
ความต้องการใช้ในประเทศที่เพ่ิมขึ้น และราคานําเข้าจากประเทศอ่ืน ๆ ที่สูงกว่าราคานําเข้าจากประเทศที่ถูก
พิจารณา พบว่าไม่ใช่ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายใน 
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9.2.๔  ผลกระทบต่อผู้ใช้และอุตสาหกรรมต่อเน่ือง 
(1) ต้นทุนวัตถุดิบของอุตสาหกรรมต่อเน่ืองเพ่ิมสูงขึ้น 

1) อุตสาหกรรมภายใน  
หากมีการบังคับใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด ต้นทุนการผลิตของ

อุตสาหกรรมผู้ใช้ไม่น่าจะสูงขึ้นอัตราร้อยละ 20 ตามท่ีกล่าวอ้าง เน่ืองจากปริมาณการนําเข้าสินค้าที่อาจ 
ถูกเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 20 ของราคา CIF หรือสูงกว่า มีสัดส่วนที่น้อยมาก 
เมื่อเทียบกับปริมาณนําเข้าส่วนใหญ่จากผู้ส่งออกรายใหญ่ที่ถูกเรียกเก็บในอัตราที่ตํ่า 

2) กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ใช้และสมาคมที่เก่ียวข้อง  
การบังคับใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด จะส่งผลให้มีการเพ่ิมขึ้นของ

ราคาสินค้าอาหารกระป๋องซึ่งเป็นสินค้าจําเป็นและราคาถูกสําหรับผู้บริโภคในประเทศ เน่ืองจากต้นทุนสินค้า 
ที่สูงขึ้นย่อมส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของผู้บริโภคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกจากน้ี ยังจะส่งผลให้ต้นทุน 
การผลิตบรรจุภัณฑ์โลหะเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ และจะส่งผลต่อเน่ืองถึงต้นทุนการผลิตในอุตสาหกรรมต่าง ๆ 
เช่น อุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง ผลไม้แปรรูป และอาหารทะเลแปรรูป เป็นต้น และย่อมส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของประเทศ 

3) สมาคมที่เก่ียวข้องจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและผู้ผลิตหรือผู้ส่งออก
จากสาธารณรัฐเกาหลี  

เศรษฐกิจโลกเริ่มฟ้ืนตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019 ความต้องการเหล็กของอุตสาหกรรมปลายน้ําก็เพ่ิมขึ้นเช่นเดียวกัน ในขณะที่ราคาเหล็กและ
ราคาสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยโครเมียมทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนเพิ่มขึ้นมากอย่างต่อเน่ือง 
ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้สินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยโครเมียมฯ เป็นวัตถุดิบเพ่ิมสูงขึ้น  
หากมีการบังคับใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด จะย่ิงทําให้สินค้ามีราคาสูงขึ้น อุตสาหกรรมภายในมีแนวโน้ม
ที่จะเพ่ิมราคาขายเนื่องจากมีคู่แข่งน้อยราย 

4) ผู้นําเข้าหรือผู้ใช้  
ปัจจุบันราคาเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยโครเมียมทั้งชนิดเป็นม้วนและ

ไม่เป็นม้วน ปรับตัวสูงขึ้นไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละ 50 การบังคับใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด จะย่ิงทําให้
ต้นทุนเพ่ิมสูงขึ้น 

(2)  ผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมต่อเน่ือง 
กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ใช้และสมาคมที่เก่ียวข้อง/ผู้นําเข้าและผู้ใช้ 
การบังคับใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด จะกระทบต่อความสามารถ 

ในการแข่งขันของผู้ประกอบการ/ผู้ส่งออกไทยในตลาดโลก เน่ืองจากต้นทุนการผลิตกระป๋องบรรจุอาหารและ
อาหารกระป๋องจะสูงขึ้นมากจนไม่สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกและส่งผลให้ยอดการส่งออกอาจไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้ นอกจากน้ียังจะส่งผลให้ผู้ส่งออกสินค้าเหล็กไม่อยากส่งสินค้าขายมายังประเทศไทย  
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์โลหะในประเทศและลุกลามไปสู่อุตสาหกรรมต่อเน่ือง เน่ืองจาก
อาจทําให้ขาดแคลนวัตถุดิบหลักในการผลิตกระป๋องและฝาที่จะป้อนให้กับอุตสาหกรรมต่อเน่ืองโดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมอาหารสําเร็จรูปเพ่ือการส่งออกและบริโภคในประเทศ และในอนาคตอาจมีการนําเข้ากระป๋อง/ฝา
โดยตรง ซึ่งจะทําให้ความสามารถในการแข่งขันตลอดทั้ งห่วงโซ่อุปทานอ่อนแอจนไม่สามารถแข่งขันได้ 
ในตลาดโลก 
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(3)  กระทบต่ออุตสาหกรรมอ่ืนในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) 
1) กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ใช้และสมาคมที่เก่ียวข้อง  

การบังคับใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด จะส่งผลกระทบต่อแรงงาน 
ในห่วงโซ่อุปทาน ได้แก่ แรงงานในอุตสาหกรรมผลิตทูน่า อาหารสัตว์เลี้ยงไก่ที่เก่ียวข้องกับการส่งวัตถุดิบ 
ประมง รวมไปถึงเกษตรกร ชาวประมง อีกหลายแสนครัวเรือน ผู้บริโภคในประเทศจะได้รับผลกระทบจาก
ราคาอาหารกระป๋องที่ต้องปรับข้ึน ทั้งน้ีเน่ืองจากสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยดีบุกทั้งชนิดเป็นม้วนและ
ไม่เป็นม้วน และสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยโครเมียมทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน เป็นสินค้าควบคุม
ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 52 พ.ศ. 2564 การบังคับใช้มาตรการ
ตอบโต้การทุ่มตลาด จะส่งผลให้สินค้าควบคุมที่เก่ียวข้องต้องปรับโครงสร้างราคาตามไปด้วย และส่งผลกระทบ
ถึงผู้บริโภคในท้ายที่สุด 

2) สมาคมท่ีเก่ียวข้องจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และผู้ผลิตหรือผู้ส่งออก
จากสาธารณรัฐเกาหลี  

สินค้าที่ถูกพิจารณาเป็นหน่ึงในวัตถุดิบสําคัญและส่วนประกอบสําคัญ
สําหรับใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์โลหะและกระป๋องโลหะซึ่งจะนําไปใช้ในการผลิตทูน่ากระป๋อง และสินค้า
บริโภคอ่ืน ๆ อุตสาหกรรมปลายนํ้าเหล่าน้ีสําคัญกับประเทศไทยอย่างย่ิง เมื่อพิจารณาถึงห่วงโซ่อุปทาน  
ที่เก่ียวเนื่องกับการเกษตร และเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรของไทย นอกจากน้ีมูลค่า
การส่งออกของอุตสาหกรรมดังกล่าวยังเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สําคัญที่ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศของไทย หากมีการบังคับใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด จะเป็นอุปสรรคต่ออุตสาหกรรม
ปลายนํ้าในการเข้าถึงวัตถุดิบและจะส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขัน และจะสร้างผลกระทบทําให้เกิด
ปัญหาที่รุนแรงขึ้นตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

(4)  การซ้ําเติมปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบัน เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 นโยบายการให้คืนภาษีเพ่ือการส่งออกของจีน (Tax Rebate) เป็นต้น 

1) อุตสาหกรรมภายใน  
การยกเลิกนโยบายอุดหนุนของสาธารณรัฐประชาชนจีนเก่ียวกับการ

ยกเลิกให้คืนภาษีเพ่ือการส่งออกสําหรับสินค้าเหล็ก เป็นนโยบายภายในของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่นํามาใช้
สร้างความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานของสินค้าเหล็กในประเทศ เป็นภาวะความผันผวนทางการค้า 
ที่เกิดขึ้นตามปกติ เมื่ออุตสาหกรรมเหล็กของสาธารณรัฐประชาชนจีนผลิตได้เกินความต้องการท่ีแท้จริงของตลาด 
การส่งออกและการทุ่มตลาดก็จะเกิดขึ้นอีกไม่ว่าจะมี Tax Rebate หรือไม่ 

2) กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ใช้และสมาคมที่เก่ียวข้อง  
เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 นํามาซึ่ง

ปัญหาต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจไทย เช่น ปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ ปัญหาการขึ้น 
ค่าระวางเรือ เป็นต้น นอกจากน้ีสถานการณ์สินค้าเหล็กโลกและในประเทศมีความผันผวนอย่างมาก เน่ืองจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ของโลกมีนโยบายเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงได้สั่งปิดโรงงาน
เหล็กที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ และรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาชนจีนยังยกเลิกการให้คืนภาษีเพ่ือการส่งออกอัตรา
ร้อยละ 13 ส่งผลให้แผ่นเหล็กจากสาธารณรัฐประชาจีนมีราคาสูงขึ้น อุตสาหกรรมภายในก็ได้มีการปรับราคา
สินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยดีบุกและโครเมียมอย่างต่อเน่ือง และอาจเกิดการขาดแคลนวัตถุดิบหลัก 
ในการผลิตกระป๋องและฝา  

ช่วงปี 2561 - 2563 ธุรกิจการส่งออกอาหารสําเร็จรูปประสบปัญหาต่าง ๆ 
ซึ่งส่งผลให้มูลค่าการส่งออกมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะการส่งออกอาหารบรรจุกระป๋อง  
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โดยสาเหตุหลักของความเสียหายสืบเน่ืองจาก 3 ปัญหาใหญ่ ได้แก่ 1) การขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์  
2) ค่าระวางเรือปรับตัวขึ้นสูง และ 3) การขึ้นราคาอย่างรุนแรงและต่อเน่ืองของแผ่นเหล็กที่ใช้ผลิตกระป๋อง 
การบังคับใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด จะเป็นการเพ่ิมภาระและซ้ําเติมสถานการณ์การส่งออกอาหารบรรจุ
กระป๋องดังกล่าว 

3) ผู้นําเข้าหรือผู้ใช้  
การบังคับใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด เป็นการซ้ําเติมภาวะเศรษฐกิจ 

ในปัจจุบัน โดยราคาเหล็กในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
ซึ่งทั่วโลกได้รับผลกระทบ จึงไม่ควรซ้ําเติมสถานการณ์ดังกล่าว 

(5)  การเกิดการผูกขาดทางการค้า 
1) อุตสาหกรรมภายใน  

ถึงแม้อุตสาหกรรมภายในมีเพียง 2 บริษัท การกําหนดราคาของแต่ละ
บริษัทกําหนดกันเองอย่างเป็นอิสระ ราคาสินค้าของทั้ง 2 บริษัทจึงมีความแตกต่างกัน จึงไม่ใช่การผูกขาดแต่
อย่างใด 

อุตสาหกรรมภายในแข่งขันกันอย่างเป็นธรรมและปฏิบัติตามกฎหมาย
แข่งขันทางการค้าของไทยอย่างเคร่งครัด อุตสาหกรรมผู้ใช้และอุตสาหกรรมต่อเน่ืองยังสามารถนําเข้าสินค้า
จากต่างประเทศได้อย่างเสรีและอุตสาหกรรมภายในพร้อมแข่งขันกับผู้ส่งออกจากต่างประเทศอย่างเป็นธรรม 

2) กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ใช้และสมาคมที่เก่ียวข้อง  
การบังคับใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด จะส่งผลให้เกิดความเสียหาย

ในวงกว้าง ในขณะที่ผู้ได้รับผลประโยชน์มีเพียงอุตสาหกรรมภายใน 2 ราย ซึ่งที่ผ่านมาสามารถช้ีนําราคา
สินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยดีบุกและโครเมียมในประเทศได้อย่างเบ็ดเสร็จ เน่ืองจากไม่มีคู่แข่งทางการค้า 
จึงเป็นผู้มีอํานาจเหนือตลาดในประเทศอย่างแท้จริง 

3) ผู้นําเข้าและผู้ใช้  
การบังคับใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด เป็นการปิดก้ันการนําเข้า 

สินค้าถูกผูกขาดโดยอุตสาหกรรมภายในเพียง 2 ราย 
ข้อชี้แจง  
ในการดําเนินการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยโครเมียม

ทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และสหภาพยุโรป 
ได้นําข้อโต้แย้งของผู้มีส่วนได้เสียมาพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดกับอุตสาหกรรมต่อเนื่องอย่างรอบด้าน 
นอกจากน้ี เพ่ือเป็นการดําเนินการตามมติของคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน สํานักงาน
นโยบายและยุทธศาสตร์การค้าจึงได้รับมอบหมายให้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบจากการเก็บอากร
ตอบโต้การทุ่มตลาดที่จะส่งผลต่ออุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องและผู้บริโภค เพ่ือประกอบการพิจารณากําหนด
มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดโดยคํานึงถึงประโยชน์ของอุตสาหกรรมภายใน ผู้บริโภค และประโยชน์
สาธารณะประกอบกันตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจาก
ต่างประเทศ พ.ศ. 2542 

มาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้า
จากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 กําหนดให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดได้ในอัตราเพียงเพ่ือขจัดความ
เสียหายและจะเกินกว่าส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดมิได้ ดังน้ัน การใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด จึงเป็นไปเพ่ือ
ขจัดการทุ่มตลาดที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุตสาหกรรมภายใน ซึ่งเป็นการกระทําอันมิชอบที่อาจตอบโต้ได้
ตามความตกลงว่าด้วยการตอบโต้การทุ่มตลาดขององค์การการค้าโลกเท่าน้ัน ไม่ได้มีเจตนารมณ์ที่จะก่อให้เกิด
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การผูกขาดทางการค้า นอกจากน้ีการพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดได้คํานึงถึงประโยชน์ของอุตสาหกรรมภายใน 
ผู้บริโภค และประโยชน์สาธารณะประกอบกัน ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดฯ 

9.2.๕ ความสามารถในการผลิตสินค้าที่ถูกพิจารณาของอุตสาหกรรมภายใน 
(1)  กําลังการผลิตของอุตสาหกรรมภายในไม่เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ 

1) อุตสาหกรรมภายใน 
ในปี 2563 อุตสาหกรรมภายในอาจผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ

ภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม ประเด็นดังกล่าวไม่ควรนํามาเป็นเหตุผลในการยุติการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้า
เหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยโครเมียมทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และสหภาพยุโรป เน่ืองจากอุตสาหกรรมผู้ใช้และอุตสาหกรรมต่อเน่ือง 
ยังคงสามารถนําเข้าสินค้าชนิดเดียวกันจากต่างประเทศได้ตามปกติ บริษัทไม่ได้ร้องขอให้มีการห้ามนําเข้า  
แต่สิ่งที่บริษัทเรียกร้อง คือ การแข่งขันด้านราคาที่เป็นธรรม 

2) กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ใช้และสมาคมที่เก่ียวข้อง/ผู้นําเข้าและผู้ใช้ 
กําลังการผลิตของอุตสาหกรรมภายในไม่เพียงพอต่อความต้องการในประเทศ 

เน่ืองจากปัญหาการหาแหล่งวัตถุดิบในราคาที่เหมาะสม ดังน้ัน ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์โลหะจึงจําเป็นต้องนําเข้า
สินค้าดังกล่าวจากต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันปริมาณการนําเข้ามีแนวโน้มลดลง อัตราการนําเข้าอยู่ที่อัตราร้อยละ 48 
ในขณะที่อัตราการใช้สินค้าจากอุตสาหกรรมภายในอยู่ที่อัตราร้อยละ 52 ซึ่งถือเป็นสัดส่วนที่เหมาะสม 

3) สมาคมที่เก่ียวข้องจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจาก
สาธารณรัฐเกาหลี  

ความต้องการสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยโครเมียมทั้งชนิดเป็นม้วน
และไม่เป็นม้วนมีมากกว่ากําลังการผลิตของอุตสาหกรรมภายใน แสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมภายในไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการดังกล่าวได้ ดังน้ัน หากต้องพ่ึงพาสินค้าภายในประเทศเป็นหลัก อุตสาหกรรมปลายน้ํา
อาจประสบปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ ซึ่งผลกระทบดังกล่าวอาจจะทวีความรุนแรงมากขึ้นจากปัญหา 
การขาดแคลนวัตถุดิบเหล็ก แผ่นรีดเย็น (TMBP) ทั่วโลก ซึ่งอุตสาหกรรมภายในรายหนึ่งไม่สามารถผลิตเหล็ก 
TMBP ได้เอง ต้องพ่ึงพาการนําเข้าเป็นหลัก จึงมีความเป็นไปได้ที่อุตสาหกรรมภายในจะไม่สามารถจัดหาเหล็ก 
TMBP ในปริมาณที่เพียงพอต่อการผลิตสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยโครเมียมฯ เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการภายในประเทศ 

(2)  อุตสาหกรรมภายในไม่สามารถตอบสนองความต้องการด้านคุณสมบัติ/คุณภาพ 
ผู้นําเข้าและผู้ใช้  
การบังคับใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด จะส่งผลให้อุตสาหกรรมภายในประเทศ 

มีแนวโน้มที่จะผลิตเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยโครเมียมทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน เกรดที่ผลิตได้ทั่วไปและ 
มีความต้องการสูง ซึ่งมีโอกาสที่อุตสาหกรรมภายในจะไม่สามารถตอบสนองความต้องการใช้เหล็กคุณภาพ
เฉพาะได้สูงมาก 

(3)  อุตสาหกรรมภายในไม่สามารถตอบสนองความต้องการด้านปริมาณของผู้ใช้รายย่อย 
1) อุตสาหกรรมภายใน  

การจําหน่ายสินค้าให้ลูกค้ารายย่อย เช่น Trader เป็นต้น อาจพบปัญหา
เน่ืองจากปัจจัยการประหยัดต่อขนาด และปัจจัยด้านขนาดและชนิดของผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม 
หากลูกค้ากลุ่มดังกล่าวสามารถรวมตัวกันและสามารถสั่งซื้อสินค้าได้อย่างต่อเน่ืองก็จะเป็นการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวได้ 
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2) กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ใช้และสมาคมที่เก่ียวข้อง  
ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์โลหะขนาดกลางและขนาดย่อยที่มีความต้องการใช้สินค้า 

จํานวนน้อยจะไม่ได้รับการตอบสนอง โดยปริมาณข้ันตํ่าของการสั่งซื้อที่อุตสาหกรรมภายในกําหนดไว้ 
3) ผู้นําเข้าหรือผู้ใช้  

การบังคับใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
ต่อเน่ืองขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งไม่สามารถเข้าถึงวัตถุดิบจากอุตสาหกรรมภายในได้ เน่ืองจากอุตสาหกรรม
ภายในไม่จําหน่ายสินค้าให้กับลูกค้ารายย่อย 

(4)  อุตสาหกรรมภายในไม่รับการจองสั่งซื้อล่วงหน้า 
อุตสาหกรรมภายใน  
การซื้อสินค้าจากบริษัทมีขั้นตอนหลังจากการตกลงยืนยันเรื่องราคาแล้ว คือ 

ลูกค้าจะต้องแจ้งคุณลักษณะเฉพาะของสินค้าที่ ต้องการล่วงหน้า เพ่ือทําการสั่งวัตถุดิบ TMBP ตาม 
specification ที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งผู้ผลิตวัตถุดิบก็ต้องการทราบข้อมูลการจองล่วงหน้าเพ่ือวางแผนการผลิต
วัตถุดิบ TMBP ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ทั้งน้ี การรับจองสั่งซื้อล่วงหน้าจะเป็นผลดีต่อบริษัทในการ
จัดเตรียมวัตถุดิบและลดปัญหาสินค้าค้างสต็อกซึ่งบางครั้งลูกค้าปฏิเสธรับสินค้าภายหลังถึงแม้จะทําการจอง
ล่วงหน้าไว้แล้วก็ตาม และขอยืนยันว่าบริษัทไม่มีนโยบายไม่รับการจองสั่งซื้อล่วงหน้า 

ข้อชี้แจง  
จากข้อมูลตามคําตอบแบบสอบถามของอุตสาหกรรมภายใน 2 ราย ที่ได้ตรวจสอบ

กับเอกสารการจดทะเบียนกําลังการผลิตและจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูล ณ ที่ทําการบริษัท พบว่า
มีกําลังการผลิตเพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม ประเด็นความสามารถในการจัดหา
วัตถุดิบของอุตสาหกรรมภายในในราคาที่เหมาะสมตามข้อโต้แย้งของกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ใช้ เป็นปัจจัยที่ส่งผล
ต่อปริมาณการผลิตที่จะตอบสนองต่อความต้องการใช้ภายในประเทศ อาจทําให้ยังมีความจําเป็นต้องนําเข้า
สินค้าจากต่างประเทศ จึงจําเป็นต้องนําปัจจัยดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
ประโยชน์ของอุตสาหกรรมภายใน ผู้บริโภค และประโยชน์สาธารณะประกอบกัน ตามมาตรา 7 แห่ง
พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 

9.2.๖ การขอให้ยุติการไต่สวนหรือเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 0 
1) อุตสาหกรรมภายใน  

ไม่เห็นด้วยกับการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 0 โดย
อัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดที่เรียกเก็บน้ัน ไม่น่าจะมีผลกระทบกับต้นทุนการผลิตกระป๋องเท่าใดนัก 
นอกจากน้ี ประโยชน์สาธารณะควรเป็นประโยชน์ที่สมดุลระหว่างผู้ผลิตภายในประเทศ ลูกค้าที่ เป็น
อุตสาหกรรมผู้ใช้และอุตสาหกรรมต่อเน่ืองและผู้บริโภคทั่วไป สิ่งที่ผู้มีส่วนได้เสียเรียกร้องเป็นการละเมิด
ผลประโยชน์อันมิชอบด้วยกฎหมายของอุตสาหกรรมภายใน เมื่อพบว่ามีการทุ่มตลาดและมีความเสียหาย
อุตสาหกรรมภายในควรได้รับการเยียวยาในทันทีตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 

2) กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ใช้และสมาคมที่เก่ียวข้อง  
ขอให้พิจารณายุติการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วย

โครเมียมทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และ
สหภาพยุโรป อย่างไรก็ตาม หากต้องมีการบังคับใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด ขอให้คํานึงถึงมาตรา 7 แห่ง
พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 โดยให้มี
มาตรการผ่อนผันไปอีก 18 เดือน หรือ 1 ปี 6 เดือน หรืออย่างน้อยจนถึงเดือนธันวาคม 2565 เน่ืองจาก
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สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทําให้การค้าโลกมีความผันผวน ยังไม่สามารถคาดการณ์ 
ได้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อใด รวมถึงทุกฝ่ายจะได้มีระยะเวลาในการเจรจาหาทางออกประนีประนอมร่วมกัน 

3) สมาคมที่เก่ียวข้องจากสาธารณรัฐประชาชนจีน  
ขอให้พิจารณายุติการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วย

โครเมียมทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และ
สหภาพยุโรป โดยเฉพาะในส่วนที่เก่ียวข้องกับสินค้าที่นําเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน หากพิจารณาแล้ว 
ไม่ยุติการไต่สวนฯ ขอให้พิจารณาเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 0 เป็นระยะเวลา 6 เดือน 
หรือจนกว่าสถานการณ์ด้านราคาเหล็กจะกลับมาเป็นปกติ นอกจากน้ี ขอให้พิจารณาจํากัดการนําเข้าที่จะถูก
บังคับใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด เพ่ือลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมปลายนํ้าและเศรษฐกิจของ
ไทย 

4) ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐเกาหลี  
ขอให้พิจารณายุติการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วย

โครเมียมทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และ
สหภาพยุโรป โดยเฉพาะในส่วนที่เก่ียวข้องกับสินค้าที่นําเข้าจากสาธารณรัฐเกาหลี หากพิจารณาแล้วไม่ยุติการ
ไต่สวนฯ ขอให้พิจารณาเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 0 เป็นระยะเวลา 6 เดือน หรือ
จนกว่าสถานการณ์ด้านราคาเหล็กจะกลับมาเป็นปกติ นอกจากน้ี ขอให้พิจารณาจํากัดการนําเข้าที่จะถูกบังคับใช้
มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด เพ่ือลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมปลายนํ้าและเศรษฐกิจของไทย 

9.2.๗ นโยบายสนับสนุนการใช้สินค้าในประเทศหรือการเจรจาเพ่ือหาทางออกร่วมกัน 
1) อุตสาหกรรมภายใน  

นโยบายสนับสนุนการใช้สินค้าในประเทศเพื่อลดปริมาณการนําเข้าที่อุตสาหกรรม
ผู้ใช้กล่าวอ้าง ซึ่งปริมาณการนําเข้าที่ลดลงเป็นผลจาก 1) ปริมาณความต้องการใช้สินค้าภายในประเทศลดลง 
2) ในปี 2561 - 2562 ปริมาณการนําเข้าเพ่ิมขึ้น ในขณะที่ปริมาณการผลิตในประเทศลดลง เน่ืองจากยังมี
การทุ่มตลาดอย่างต่อเน่ือง ส่วนในปี 2563 ปริมาณนําเข้ามีการลดลง สาเหตุเน่ืองมาจากสถานการณ์การ 
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้เกิดปัญหาขาดแคลนระหว่างขนส่งอย่างมาก ทําให้ไม่
สามารถนําเข้าสินค้าจากหลายประเทศได้ 

อุตสาหกรรมผู้ใช้ได้ลดการนําเข้าจากต่างประเทศ โดยปรับเปลี่ยนนโยบายมาใช้
สินค้าภายในประเทศ จึงย่ืนขอเจรจาให้อุตสาหกรรมภายในทําความตกลงเพ่ือยุติการใช้มาตรการตอบโต้ 
การทุ่มตลาด ซึ่งเป็นไปได้ที่มีการนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศลดลง เน่ืองจากราคาเหล็กจากต่างประเทศ
เพ่ิมขึ้นและขาดตลาด อุตสาหกรรมผู้ใช้จึงจําเป็นต้องหันมาซื้อสินค้าในประเทศแทน ปริมาณการนําเข้าสินค้า
ที่ลดลงเป็นเพียงสถานการณ์ช่ัวคราว ปริมาณการนําเข้าจากต่างประเทศจะกลับมาเพ่ิมขึ้นอีกหากอุปทาน 
ในต่างประเทศเพิ่มขึ้นและเกิดการล้นตลาดเหมือนที่แล้วมา อุตสาหกรรมภายในพร้อมเจรจากับอุตสาหกรรม
ผู้ใช้เสมอ เพ่ือสร้างความสมดุลทางผลประโยชน์ร่วมกันและด้วยความเป็นธรรม อย่างไรก็ตาม ปริมาณการนําเข้า 
ที่ลดลงช่ัวคราวไม่ได้ทําให้ความจําเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดหมดไป 

2) กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ใช้และสมาคมที่เก่ียวข้อง  
ปี 2564 อุตสาหกรรมภายในใช้กําลังการผลิตเต็มกําลังความสามารถ ขณะที่

ประเทศไทยก็ยังมีความต้องการใช้สินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยดีบุกและโครเมียมจากต่างประเทศ
ประมาณอัตราร้อยละ 50 ของปริมาณการใช้รวม อย่างไรก็ตาม ในปี 2562 - 2564 ปริมาณการนําเข้าสินค้า
ดังกล่าว ลดลงอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากนโยบายสนับสนุนการใช้สินค้าเหล็กแผ่นฯ ภายในประเทศและความ
ต้องการแก้ปัญหาร่วมกันของผู้ผลิตและผู้ใช้กระป๋อง ซึ่งหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  
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และสมาคมที่เก่ียวข้องตลอดจนผู้ประกอบการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ยินดีร่วมเจรจาหาทางออกของปัญหาน้ีร่วมกัน
เพ่ือความย่ังยืนของห่วงโซ่คุณค่า 

ข้อ 10 การพิจารณาผลการไต่สวนชั้นที่สุด 
 กรมการค้าต่างประเทศได้นําข้อมูลที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและผลการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงของข้อมูลรวมทั้งข้อคิดเห็นต่อร่างผลการไต่สวนช้ันที่สุดมาจัดทํารายงานผลการไต่สวนช้ันที่สุดเสนอ
ต่อคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564  
ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นดังน้ี 

10.1  ผลการพิจารณาการทุ่มตลาด 
การพิจารณาส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดตามมาตรา 18 

แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 สําหรับ
ผู้ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามจะพิจารณาข้อมูลตามคําตอบแบบสอบถามท่ีได้รับจากผู้ผลิตหรือผู้ส่งออก
แต่ละราย ส่วนกรณีของผู้ที่ตอบแบบสอบถามไม่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม 
หรือกรณีผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกรายอ่ืนจะพิจารณารับฟังเพียงข้อเท็จจริงเท่าที่มีอยู่ หรืออาจรับฟังในทางที่ไม่เป็นคุณ
แก่ผู้น้ันก็ได้ ภายใต้หลักเกณฑ์ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดฯ ซึ่งสรุปการคํานวณ
มูลค่าปกติและราคาส่งออกเพ่ือพิจารณาส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดของสินค้าที่ถูกพิจารณาจาก 3 ประเทศ ดังน้ี 
   10.1.1  สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกในสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ให้ความร่วมมือตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 4 ราย โดยสามารถแสดงผลการคํานวณส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดได้ ดังน้ี 

(1)  บริษัท GDH Zhongyue (Zhongshan) Tinplate Industry Co., Ltd.  
1) มูลค่าปกติ 

ใช้ข้อมูลราคาขายภายในสาธารณรัฐประชาชนจีนจากคําตอบ
แบบสอบถาม ซึ่งทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงานโดยวิธีถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนัก 

2) ราคาส่งออก 
ใช้ข้อมูลราคาส่งออกมายังประเทศไทยจากคําตอบแบบสอบถาม  

ซึ่งทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงานโดยวิธีถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนัก 
3) ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด 

คํานวณจากการเปรียบเทียบมูลค่าปกติกับราคาส่งออก ณ ระดับ
การค้าเดียวกัน คือ หน้าโรงงาน โดยพบส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ -3.87 ของราคา ซี ไอ เอฟ 

(2)  บริษัท Shougang Jingtang United Iron & Steel Co., Ltd. 
1) มูลค่าปกติ 

ใช้ข้อมูลราคาขายภายในสาธารณรัฐประชาชนจีนจากคําตอบ
แบบสอบถาม ซึ่งทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงานโดยวิธีถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนัก 
         2) ราคาส่งออก 

ใช้ข้อมูลราคาส่งออกมายังประเทศไทยจากคําตอบแบบสอบถาม  
ซึ่งทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงานโดยวิธีถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนัก 

3) ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด 
คํานวณจากการเปรียบเทียบมูลค่าปกติกับราคาส่งออก ณ ระดับ

การค้าเดียวกัน คือ หน้าโรงงาน โดยพบส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 5.30 ของราคา ซี ไอ เอฟ 
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(3)  บริษัท Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.  
1) มูลค่าปกติ 

ใช้ข้อมูลราคาขายภายในสาธารณรัฐประชาชนจีนจากคําตอบ
แบบสอบถาม ซึ่งทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงานโดยวิธีถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนัก 

2) ราคาส่งออก 
ใช้ข้อมูลราคาส่งออกมายังประเทศไทยจากคําตอบแบบสอบถาม  

ซึ่งทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงานโดยวิธีถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนัก 
3) ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด 

คํานวณจากการเปรียบเทียบมูลค่าปกติกับราคาส่งออก ณ ระดับ
การค้าเดียวกัน คือ หน้าโรงงาน โดยพบส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 4.53 ของราคา ซี ไอ เอฟ 

(4)  บริษัท Fujian Ton Yi Tinplate Co., Ltd.  
ใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงเท่าที่มีอยู่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในมาตรา 27 

แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 ประกอบกับ 
Article 6.8 และ Annex II (7) แห่ง WTO Anti-Dumping Agreement ปรากฏส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดใน
อัตราร้อยละ 24.73 ของราคา ซี ไอ เอฟ  

(5)  ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกรายอ่ืนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงเท่าที่มีอยู่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในมาตรา 27  

แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 ประกอบกับ 
Article 6.8 และ Annex II (7) แห่ง WTO Anti-Dumping Agreement โดยใช้ข้อมูลของผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกที่เข้า
ร่วมกระบวนการไต่สวนการทุ่มตลาด ปรากฏส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 24.73 ของราคา ซี ไอ เอฟ 

10.1.2  สาธารณรัฐเกาหลี 
ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกในสาธารณรัฐเกาหลีที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม 

จํานวน 2 ราย โดยสามารถแสดงผลการคํานวณส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดได้ ดังน้ี 
(1) KG Dongbu Steel Co., Ltd. 

1) มูลค่าปกติ 
ใช้ข้อมูลราคาขายภายในสาธารณรัฐเกาหลีจากคําตอบแบบสอบถาม 

ซึ่งทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงานโดยวิธีถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนัก 
2) ราคาส่งออก 

ใช้ข้อมูลราคาส่งออกมายังประเทศไทยจากคําตอบแบบสอบถาม  
ซึ่งทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงานโดยวิธีถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนัก 

3) ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด 
คํานวณจากการเปรียบเทียบมูลค่าปกติกับราคาส่งออก ณ ระดับ

การค้าเดียวกัน คือ หน้าโรงงาน โดยพบส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 3.95 ของราคา ซี ไอ เอฟ 
(2) TCC Steel Corp. 

1) มูลค่าปกติ 
ใช้ข้อมูลราคาขายภายในสาธารณรัฐเกาหลีจากคําตอบแบบสอบถาม 

ซึ่งทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงานโดยวิธีถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนัก 
2) ราคาส่งออก 

ใช้ข้อมูลราคาส่งออกมายังประเทศไทยจากคําตอบแบบสอบถาม  
ซึ่งทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงานโดยวิธีถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนัก 
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3) ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด 
คํานวณจากการเปรียบเทียบมูลค่าปกติกับราคาส่งออก ณ ระดับ

การค้าเดียวกัน คือ หน้าโรงงาน โดยพบส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 4.73 ของราคา ซี ไอ เอฟ 
(3)  ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกรายอ่ืนจากสาธารณรัฐเกาหลี 

ใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงเท่าที่มีอยู่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในมาตรา 27 
แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 ประกอบกับ 
Article 6.8 และ Annex II (7) แห่ง WTO Anti-Dumping Agreement ปรากฏส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดใน
อัตราร้อยละ 17.06 ของราคา ซี ไอ เอฟ 

10.1.3  สหภาพยุโรป 
ใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงเท่าที่มีอยู่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในมาตรา 27 แห่ง

พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 ประกอบกับ 
Article 6.8 และ Annex II (7) แห่ง WTO Anti-Dumping Agreement ปรากฏส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดใน
อัตราร้อยละ 22.12 ของราคา ซี ไอ เอฟ 

10.2  ผลการพิจารณาการไต่สวนความเสียหาย 
    คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนได้วินิจฉัยความเสียหายตามหลักเกณฑ์
ที่กําหนดตามมาตรา 19 และมาตรา 20 และมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและ 
การอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 โดยผลการพิจารณาความเสียหายปรากฏว่ามีความเสียหาย
อย่างสําคัญที่เกิดแก่อุตสาหกรรมภายในตามมาตรา 19 (1) ดังน้ี 

10.2.1  ปริมาณของสินค้าทุ่มตลาดและผลของการทุ่มตลาดที่มีต่อราคาของสินค้า
ชนิดเดียวกันในตลาดภายในประเทศ 

(1) ปริมาณของสินค้าทุ่มตลาด 
ปริมาณการนําเข้าสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยโครเมียมทั้งชนิด

เป็นม้วนและไม่เป็นม้วน จากประเทศท่ีถูกพิจารณาลดลงในปี 2559 และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างช่วง PP  
(ปี 2561) และช่วง IP (ปี 2562) พบว่ามีปริมาณการนําเข้าเพ่ิมขึ้นสัดส่วนการนําเข้าของประเทศที่ถูก
พิจารณาต้ังแต่ปี 2559 - 2562 พบว่ามีสัดส่วนการนําเข้าอัตราร้อยละ 72.13 ของปริมาณการนําเข้า
รวมทั้งหมดในปี 2562 

(2) ผลของการทุ่มตลาดที่มีต่อราคาสินค้าชนิดเดียวกันภายในประเทศ 
ในการพิจารณาผลกระทบด้านราคา ได้เปรียบเทียบราคาขายสินค้าที่ถูก

พิจารณาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และสหภาพยุโรป กับราคาขายสินค้าชนิดเดียวกัน
ของอุตสาหกรรมภายใน ณ ระดับการค้าเดียวกัน ปรากฏว่าสินค้าทุ่มตลาดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 
สาธารณรัฐเกาหลี และสหภาพยุโรป มีการตัดราคา กดราคา และยับย้ังการขึ้นราคา ส่งผลกระทบต่อราคาขาย
ของอุตสาหกรรมภายใน 

10.2.2  ผลกระทบของการทุ่มตลาดที่มีต่ออุตสาหกรรมภายใน 
(1) ยอดจําหน่าย ปริมาณขายในประเทศและราคาขายในประเทศ 

ยอดจําหน่ายและปริมาณขายในประเทศในช่วงปี 2559 - 2562  
ของอุตสาหกรรมภายในมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง ในขณะที่ราคาขายของอุตสาหกรรมภายในเพ่ิมขึ้น
ในช่วงปี 2559 - 2561 และลดลงในปี 2562 
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(๒) กําไรหรือขาดทุน 
อุตสาหกรรมภายในมีกําไรจากการขายสินค้าชนิดเดียวกันในประเทศ

ลดลงในช่วงปี 2560 - 2562 จากที่มีกําไรในปี 2559 เป็นขาดทุนในปี 2562 
(๓) กําลังการผลิตและอัตราการใช้กําลังการผลิต 

อุตสาหกรรมภายในมีอัตราการใช้กําลังการผลิตลดลงอย่างต่อเน่ือง
ต้ังแต่ปี 2559 - 2562 

(๔) ผลผลิต 
อุตสาหกรรมภายในมีผลผลิตในปี 2560 - 2562 ลดลงอย่างต่อเน่ือง

จากปี 2559 
(๕)  ผลิตภาพ 

อุตสาหกรรมภายในมีผลิตภาพอยู่ในระดับคงที่ 
(๖)  ปริมาณความต้องการใช้ภายในประเทศและส่วนแบ่งตลาด 

ปริมาณความต้องการใช้ภายในประเทศในปี 2560 ลดลงจาก ปี 2559 
และเพ่ิมขึ้นในปี 2561 - 2562 

ส่วนแบ่งตลาดของอุตสาหกรรมภายในมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง  
ในปี 2559 - 2562 ในขณะที่ส่วนแบ่งตลาดของประเทศที่ถูกพิจารณาเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

(7)  ผลตอบแทนจากการลงทุน 
อุตสาหกรรมภายในมีผลตอบแทนจากการลงทุนลดลงในปี 2560  

ปี 2561 และมีผลตอบแทนจากการลงทุนติดลบในปี 2562 
(8) กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 

ในช่วงปี  2559 - 2562 กระแสเงินสดจากการดําเนินงานของ
อุตสาหกรรมภายในมีความผันผวน  

(9) สินค้าคงคลัง 
อุตสาหกรรมภายในมีสินค้าคงคลังเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองในปี 2559 - 2562 

(10) การจ้างงาน 
อุตสาหกรรมภายในมีการจ้างงานในปี 2560 ลดลงจากปี 2559 

และเพ่ิมขึ้นในปี 2561 - 2562 
(11)  ค่าจ้างแรงงาน 

อัตราค่าจ้างแรงงานต่อหน่วยการผลิตของอุตสาหกรรมภายในเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ปี 2559 - 2562 

(12)  อัตราการเจริญเติบโตของกิจการ 
ในช่วงปี 2559 - 2562 พบว่า รายได้รวมของกิจการมีอัตราลดลง

อย่างต่อเน่ือง 
(13)  ความสามารถในการระดมทุนหรือลงทุน 

ในปี 2559 - 2562 สินทรัพย์ของกิจการลดลง ในขณะที่หน้ีสินของ
กิจการเพ่ิมขึ้น และส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 

(14)  ผลกระทบต่อราคาสินค้าในประเทศ 
สินค้าจากประเทศที่ถูกพิจารณาได้เข้ามาขายตัดราคาอย่างต่อเน่ือง

ต้ังแต่ปี 2559 - 2562 รวมทั้งมีการกดราคาในปี 2562 และมีการยับย้ังการขึ้นราคาในปี 2560 - 2562 
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(15)  ความมากน้อยของส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด 
สินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยโครเมียมทั้งชนิดเป็นม้วนและ 

ไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน มีส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ -3.87 - 
24.73 สาธารณรัฐเกาหลีในอัตราร้อยละ 3.95 - 17.06 และสหภาพยุโรปในอัตราร้อยละ 22.12  
ของราคา ซี ไอ เอฟ 

10.2.3  การพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างสินค้าทุ่มตลาดกับความเสียหายต่ออุตสาหกรรม
ภายในตามมาตรา 21 

(1)  ปัจจัยต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุตสาหกรรมภายใน 
1) ปริมาณของสินค้านําเข้าจากประเทศอ่ืน มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง

ในช่วงปี 2559 - 2562 
2) ราคาของสินค้านําเข้าจากประเทศอ่ืน เมื่อเปรียบเทียบราคาสินค้าเหล็ก

แผ่นชุบหรือเคลือบด้วยโครเมียมทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน จากประเทศอ่ืน ๆ พบว่ามีราคานําเข้าเฉล่ียสูง
กว่าสินค้าที่นําเข้าจากประเทศที่ถูกพิจารณา 

(2)  ความสัมพันธ์ระหว่างสินค้าทุ่มตลาดกับความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายใน 
จากการพิจารณาความเสียหายข้างต้น สรุปได้ว่ามีความเสียหายอย่างสําคัญ 

ที่เกิดแก่อุตสาหกรรมภายในตามมาตรา 19 (1) แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน
ซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 เน่ืองจากปริมาณการนําเข้าสินค้าที่ถูกพิจารณาจากประเทศที่ถูก
พิจารณามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น นอกจากน้ีสินค้าที่ถูกพิจารณามีการขายตัดราคา กดราคา และยับย้ังการขึ้นราคาขาย
สินค้าของอุตสาหกรรมภายใน และส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการของอุตสาหกรรมภายใน เช่น ยอดจําหน่าย
และปริมาณการขายในประเทศลดลง ผลการดําเนินงานเกิดภาวะขาดทุนจากการขายสินค้าในประเทศ อัตราการ 
ใช้กําลังการผลิตลดลง ผลผลิตลดลง ส่วนแบ่งตลาดลดลง ผลตอบแทนจากการลงทุนติดลบ อัตราการ
เจริญเติบโตติดลบ เป็นต้น และเมื่อพิจารณาปัจจัยอ่ืน ๆ เช่น ความต้องการใช้ในประเทศที่เพ่ิมขึ้น และราคา
นําเข้าจากประเทศอ่ืน ๆ ที่สูงกว่าราคานําเข้าจากประเทศที่ถูกพิจารณา พบว่าไม่ใช่ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่ออุตสาหกรรมภายใน 

ข้อ 11 ผลคําวินิจฉัยชั้นที่สุดของคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน 
 คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนได้พิจารณาข้อมูลและพยานหลักฐาน 

ที่ได้รับในกระบวนการไต่สวนการทุ่มตลาดและความเสียหายข้างต้นแล้ว ได้มีคําวินิจฉัยช้ันที่สุดในการประชุม
ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ว่ามีการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยโครเมียม
ทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และสหภาพ
ยุโรป และก่อให้เกิดความเสียหายอย่างสําคัญที่เกิดแก่อุตสาหกรรมภายในตามมาตรา 19 (1) แห่งพระราชบัญญัติ
การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 จึงมีความจําเป็นต้องป้องกัน
ความเสียหายอย่างสําคัญที่เกิดแก่อุตสาหกรรมภายใน  

 เพ่ือขจัดความเสียหายที่เกิดจากการนําเข้าสินค้าดังกล่าว อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 49 
มาตรา 7 และมาตรา 73 (1) แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจาก
ต่างประเทศ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน 
ซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน 
จึงกําหนดให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราเพียงเพ่ือขจัดความเสียหายและไม่เกินส่วนเหลื่อม 
การทุ่มตลาดสําหรับการนําเข้าสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยโครเมียมทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน  
ที่มีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และสหภาพยุโรป เป็นระยะเวลาห้าปี ดังน้ี 
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 11.1 ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการนําเข้าสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบ
ด้วยโครเมียมทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ภายใต้พิกัดอัตราศุลกากรปี 2560 ประเภทที่ 
7210.50.00.021  7210.50.00.022  7210.50.00.023  7210.50.00.024 7210.50.00.025 
7210.50.00.026  7210.50.00.029 7210.50.00.090 จํ านวน 8 พิ กัด ที่ มี แหล่ ง กํ า เนิ ดจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และสหภาพยุโรป ในอัตราร้อยละ 0 ของราคา ซี ไอ เอฟ  
เป็นระยะเวลา 6 เดือนนับต้ังแต่วันที่ประกาศน้ีมีผลบังคับหรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนดเป็นอย่างอ่ืน  
ทั้งน้ีไม่รวมสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยโครเมียมทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่ผ่านการเคลือบ  
Lacquering หรือ Laminating หรือ Printing   

เมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด ในอัตราดังน้ี 
   (1) สินค้าที่มีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน  

     (ก) บริษัท Shougang Jingtang United Iron & Steel Co., Ltd. ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 
5.30 ของราคา ซี ไอ เอฟ 
     (ข) บริษัท Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 4.53 ของราคา 
ซี ไอ เอฟ   

(ค) บริษัท Fujian Ton Yi Tinplate Co., Ltd. ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 24.73 ของราคา 
ซี ไอ เอฟ 

(ค) ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกรายอ่ืน ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 24.73 ของราคา ซี ไอ เอฟ 
    ทั้งน้ี จะไม่เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกที่ปรากฏว่าส่วนเหลื่อม

การทุ่มตลาดมีจํานวนน้อยกว่าเกณฑ์ที่ กําหนดในกฎกระทรวง คือบริษัท GDH Zhongyue (Zhongshan) 
Tinplate Industry Co., Ltd.  

(2) สินค้าที่มีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี  
(ก) บริษัท KG Dongbu Steel Co., Ltd. ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 3.95 ของราคา ซี ไอ เอฟ 
(ข) บริษัท TCC Steel Corp. ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 4.73 ของราคา ซี ไอ เอฟ 
(ค) ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกรายอ่ืน ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 17.06 ของราคา ซี ไอ เอฟ 

(3) สินค้าที่มีแหล่งกําเนิดจากสหภาพยุโรป ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 18.52 ของราคา ซี ไอ เอฟ 
 

_____________________ 
  
 


