
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ 
เรื่อง  เปิดการไต่สวนการทุม่ตลาดสินค้าอะลมูิเนียมอดัขึ้นรปู   

ที่มีแหล่งก าเนดิจากสาธารณรัฐประชาชนจนี 
พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
 

ด้วยคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนตามพระราชบัญญัติการตอบโต้  
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ได้มีค าวินิจฉัยในการประชุม 
ครั้งที่  9/2564  เมื่อวันที่  12  พฤศจิกายน  2564  ว่า  ค าขอของบุคคล  ดังนี้  (1)  บริษัท   
โกลด์สตาร์เมททอล  จ ากัด  (2)  บริษัท  ซิมเมอร์  เมตัล  สแตนดาร์ด  จ ากัด  (3)  บริษัท  ไทยเม็ททอล   
อลูมิเนียม  จ ากัด  (4)  บริษัท  เมืองทองอุตสาหกรรมอาลูมีเนียม  จ ากัด  (5)  บริษัท  ยูไนเต็ด 
อลูมิเนียม  อินดัสตรี้  จ ากัด  (6)  บริษัท  อลูเม็ท  จ ากัด  และ  (7)  บริษัท  แอลเมทไทย  จ ากัด   
ซึ่งร่วมกันยื่นต่อกรมการค้าต่างประเทศในนามของอุตสาหกรรมภายในผู้ผลิตสินค้าอะลูมิเนียมอัดขึ้นรูป
บางส่วน  โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ผลิตสินค้าชนิดเดียวกันภายในประเทศ  เพ่ือให้มีการพิจารณา 
ตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าอะลูมิเนียมอัดขึ้ นรูป  ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน   
ตามมาตรา  33  แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ   
พ.ศ.  2542  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้า  
จากต่างประเทศ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  มีรายละเอียดและพยานหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าค าขอ 
มีมูลเกี่ยวกับการทุ่มตลาด  และความเสียหาย  จึงเห็นควรให้เปิดการไต่สวน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  37  แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและ 
การอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และมาตรา  39  แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้ 
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่ งสินค้าจากต่างประเทศ   พ.ศ.   ๒๕๔๒  ซึ่ งแก้ ไขเ พ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ   (ฉบับที่  ๒)   
พ.ศ.  ๒๕๖๒  อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศออกประกาศเปิดการไต่สวนการทุ่มตลาดไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 สินค้าที่ถูกพิจารณา 
สินค้าอะลูมิเนียมอัดขึ้นรูป  ตามพิกัดอัตราศุลกากร  ประเภทย่อย  ๗๖๐๔.๑๐.10.๐๐๐  

๗๖๐๔.๑๐.9๐.๐๐๐  ๗๖๐๔.๒๑.๙๐.๐๐๐  ๗๖๐๔.๒๙.๑๐.๐๐๐  ๗๖๐๔.๒๙.๙๐.๐๐๑  
๗๖๐๔.๒๙.๙๐.๐๙๐  ๗๖๑๐.๑๐.10.๐๐๐  และ  ๗๖๑๐.๑๐.๙๐.๐๐๐  รวม  8  รายการ   
ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ข้อ 2 การพิจารณาการทุ่มตลาดและความเสียหาย 
คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนมีค าวินิจฉัยว่า   ค าขอของ  (1)  บริษัท  

โกลด์สตาร์เมททอล  จ ากัด  (2)  บริษัท  ซิมเมอร์  เมตัล  สแตนดาร์ด  จ ากัด  (3)  บริษัท  ไทยเม็ททอล  
อลูมิเนียม  จ ากัด  (4)  บริษัท  เมืองทองอุตสาหกรรมอาลูมีเนยีม  จ ากัด  (5)  บริษัท  ยูไนเต็ดอลูมเินยีม  
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อินดัสตรี้  จ ากัด  (6)  บริษัท  อลูเม็ท  จ ากัด  และ  (7)  บริษัท  แอลเมทไทย  จ ากัด  ซึ่งได้ร่วมกันยื่น
ต่อกรมการค้าต่างประเทศ  โดยได้รับการสนับสนุนจากอุตสาหกรรมภายในผู้ผลิตสินค้าอะลูมิเนียม  
อัดขึ้นรูปบางส่วน  จ านวน  5  ราย  ได้แก่  (1)  บริษัท  ธาราทองเมททอล  จ ากัด  (2)  บริษัท   
บีจี  โฟลต  กล๊าส  จ ากัด  (3)  บริษัท  พี.แอนด์.แอล  แมนูแฟคเตอร์ริ่ง  จ ากัด  (4)  บริษัท  ฟูจิ   
เมททอล  จ ากัด  และ  (5)  บริษัท  มหานครมิทอล  จ ากัด  มีปริมาณการผลิตรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของ
ปริมาณการผลิตสินค้าชนิดเดียวกันของผู้ที่ได้แสดงความเห็นทั้งหมด  มีมูลเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่า 
การส่งสินค้าที่ถูกพิจารณาดังกล่าวเข้ามาในประเทศไทยมีการทุ่มตลาดและก่อให้เกิดความเสียหาย   
โดยมีข้อเท็จจริงโดยสังเขป  ดังนี้ 

(1) การทุ่มตลาด 
 สินค้าที่ถูกพิจารณาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน  ทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ  34.71   

ของราคา  ซี  ไอ  เอฟ   
(2) ความเสียหาย 
 มีหลักฐานเบื้องต้นแสดงให้เหน็ว่า  มีความเสียหายอย่างส าคัญเกิดแก่อุตสาหกรรมภายใน

จากการน าเข้าสินค้าที่ถูกพิจารณา  โดยพิจารณาจาก 
 (ก) ปริมาณการน าเข้าสินค้าที่ถูกพิจารณาจากประเทศที่ถูกกล่าวหามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น 
 (ข) การน าเข้าสินค้าที่ถูกพิจารณามีผลกระทบต่อราคาขายภายในประเทศและกระทบตอ่

ผลการด าเนินงานของอุตสาหกรรมภายใน 
 (ค) ปริมาณการขาย  ปริมาณการผลิต  ส่วนแบ่งตลาด  การจ้างงาน  อัตราการเติบโต  

ของกิจการ  อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน  กระแสเงินสด  และความสามารถในการระดมทุน   
มีแนวโน้มลดลง 

ข้อ 3 กระบวนการไต่สวน 
กรมการค้าต่างประเทศจะเริ่มด าเนินกระบวนการไต่สวนตั้งแต่วันที่ประกาศนี้ประกาศ   

ในราชกิจจานุเบกษา  โดยจะจัดส่งแบบสอบถามไปให้ผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือตอบข้อมูลประกอบการไต่สวน   
ทั้งนี้  ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่ได้รับแบบสอบถามแต่ประสงค์จะเข้าร่วมในการไต่สวน  สามารถแจ้งความประสงค์   
เป็นหนังสือเพ่ือขอรับแบบสอบถามต่อกรมการค้าต่างประเทศได้ภายใน  15  วัน  นับแต่วันที่ประกาศนี้   
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ทั้งนี้   ผู้ที่ไม่แจ้งความประสงค์ขอรับแบบสอบถามภายในเวลาที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง   
กรมการค้าต่างประเทศอาจพิจารณาจากข้อเท็จจริงเท่าที่มีอยู่ประกอบการไต่สวน 

ข้อ ๔ การเสนอข้อเท็จจริงและความเห็น 
ให้ผู้มีส่วนได้เสียเสนอข้อเท็จจริงและความเห็นเป็นหนังสือ  หรือแจ้งความจ านงเป็นหนังสือ  

เพ่ือขอแถลงการณ์ด้วยวาจาประกอบการไต่สวนการทุ่มตลาดและความเสียหาย  ต่อกรมการค้าต่างประเทศ  
ภายใน  30  วัน  นับแต่วันที่ประกาศนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
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ข้อ ๕ การขอรับข้อมูลการเปิดไต่สวน 
ผู้ใดประสงค์จะขอรับรายละเอียดข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเปิดไต่สวนดังกล่าว   ให้ยื่นค าขอ 

ต่อกองปกป้องและตอบโต้ทางการค้า  กรมการค้าต่างประเทศ  เลขที่  563  ถนนนนทบุรี  ต าบลบางกระสอ   
อ าเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  รหัสไปรษณีย์  11000  หมายเลขโทรศัพท์  0  2547  4722   
หมายเลขโทรสาร  0  2547  4741  ทั้งนี้  ค่าธรรมเนียมในการยื่นค าขอข้อมูลข่าวสารให้เป็นไป 
ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์   เรื่อง  การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน  (ฉบับที่   6)   
พ.ศ.  2544  ลงวันที่  26  มีนาคม  2544 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  23  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕64 

กีรต ิ รชัโน 
อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ 
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