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แบบ ปร. 1 

แบบคําขอให้ดําเนินการพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน 

ตามมาตรา 33 วรรคหนึ?งท้ายประกาศกระทรวงพาณิชย์ 

เรื?องการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน (ฉบับที? 3) พ.ศ. 2543 

 

ส่วนที- 1      ขอ้มูลทั-วไป 

ส่วนที- 2      รายละเอียดของสินคา้ 

ส่วนที- 3      ขอ้มูลเกี-ยวกบัผูผ้ลิตและ/หรือผูส่้งออกและผูน้าํเขา้ 

ส่วนที- 4      มูลค่าปกติ 

ส่วนที- 5      ราคาส่งออก 

ส่วนที- 6      ส่วนเหลื-อมการทุ่มตลาด 

ส่วนที- 7      การอุดหนุน 

ส่วนที- 8      การประเมินความเสียหายของอุตสาหกรรมภายใน 

 

วิธีกรอกคําขอ 

ก. ในกรณีที-ขอให้ไต่สวนการทุ่มตลาด ให้กรอกส่วนที- 1 ถึง 6  และ 8  เวน้แต่ในกรณีที-ขอให้ไต่สวนการอุดหนุน ให้

กรอกส่วนที- 1 ถึง 3 และ 7 ถึง 8 

ข.  ในส่วนที- 4 ถึง 6  ให้ระบุสกุลเงินเป็นหน่วยเดียวกันพร้อมแสดงอตัราแลกเปลี-ยนและที-มาของข้อมูล  สําหรับ

ขอ้มูลในส่วนที- 8  ให้ระบุสกุลเงินเป็นบาท 

ค.  ให้ผูย้ื-นคาํขอแสดงขอ้มูลของอุตสาหกรรมและให้แยกขอ้มูลเป็นรายผูผ้ลิตดว้ย 

ง.  ให้แนบสําเนางบการเงินของผูย้ื-นคาํขอในปีปัจจุบันและยอ้นหลงั 3 ปี ที-ได้รับการตรวจสอบแล้ว    พร้อมกับ

รับรองสําเนาถูกตอ้งจาํนวน 2 ชุด 

จ.  ขอ้มูลข่าวสารใดที-ระบุว่าเป็นขอ้มูลข่าวสารที-ตอ้งปกปิด ตอ้งเป็นไปตามมาตรา 26 แห่ง 

      พระราชบญัญติัการตอบโตก้ารทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ-งสินคา้จากต่างประเทศ พ.ศ. 2542  

      ให้ผูย้ื-นคาํขอยื-นแบบคาํขอฉบบัที-ปกปิด 1 ชุด และฉบบัที-เปิดเผยได ้1 ชุด 

ฉ.  หากมีการร้องขอให้ดาํเนินการไต่สวนผูส่้งออกมากกว่า 1 ประเทศ ให้ระบุรายละเอียดขอ้มูล 

     พร้อมหลกัฐานเป็นรายประเทศดว้ย 

ช.  หากผูย้ื-นคาํขอไม่สามารถให้ขอ้มูลตามที-ระบุในแบบคาํขอ  ขอให้แสดงเหตุผลดว้ย 

ซ.  ในการกรอกขอ้มูล  ขอให้ดูคาํอธิบายรายละเอียดในแต่ละส่วนประกอบดว้ย 

ฌ.  หากเนื)อที-สําหรับกรอกไม่เพียงพอ ให้ใชก้ระดาษเพิ-มญ.  สอบถามวิธีกรอกคาํขอเพิ-มเติมไดที้-สํานักปกป้องและ

รักษาผลประโยชน์ทางการคา้ กรมการคา้ต่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย ์ เลขที- 44/100 ถนนสนามบินนํ)า-นนทบุรี  

ตาํบลบางกระสอ อาํเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี  11000  โทร. 5474738-40 โทรสาร  547-4741 
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ส่วนที? 1  ข้อมูลทั?วไป 

  ผูย้ื-นคาํขอจะตอ้งเป็นผูผ้ลิต สินค้าชนิดเดียวกัน กบัสินคา้นาํเขา้ที-ผูย้ื-นคาํขอกล่าวหาวา่มีการทุ่มตลาด 

(ซึ-งต่อไปนี) เรียกว่า สินค้าที0ถูกพิจารณา)    

  สินค้าชนิดเดียวกัน   หมายถึง สินคา้ที-มีลกัษณะเหมือนกนัทุกประการกบั สินค้าที0ถูกพิจารณา ในกรณีที-

ไม่มีสินคา้ดงักล่าวให้หมายความว่าสินคา้ที-คลา้ยคลึงกนัอย่างมาก 

กบั สินค้าที0ถูกพิจารณา 

1.1 ผูยื้-นคาํขอ 

ชื-อ นายโชต รัตนกงัวานวงศ ์

สัญชาติ ไทย 

ที-อยู ่ห้อง 2703 อาคารจสัมินอินเตอร์เนชั-นแนล ทาวเวอร์ 

ชั)น 27  200 ถนนแจง้วฒันะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 

โทรศพัท์ 02-100-3333 

โทรสาร 02-100-3331 

 

 

ชื-อบุคคล นิติบุคคล สมาคม หรือกลุ่มอุตสาห- 

กรรม   ซึ-งผูยื้-นคาํขอไดรั้บมอบอาํนาจให้ยื-น 

คาํขอแทน 

(1) บริษทั สยามแผ่นเหล็กวิลาส จาํกดั 

สัญชาติ ไทย 

ที-อยู่ 1168/103 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั)น 34  

ยูนิต อ-ีเอฟ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท์ 02-286-9401 

โทรสาร 02-286-8917 

 

(2) บริษทั แผ่นเหล็กวิลาสไทย จาํกดั 

สัญชาติ ไทย 

ที-อยู่ 33 หมู่ที- 10 ซอยสลกัภณัฑ์ 

ถนนปู่เจา้สมิงพราย ตาํบลสาํโรงกลาง 

อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 10130 

โทรศพัท์ 02-754-4150 

โทรสาร 02-384-2790 

�  ยื-นคาํขอโดยลาํพงั ให้แสดงหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล รายงานงบการเงินที-ผูส้อบบญัชีรับรอง และ

รายการสินคา้ที-ผลิตและ/หรือจาํหน่าย 

R ยื-นคาํขอโดยกระทาํแทนผูผ้ลิตทั)งหมดในอุตสาหกรรมภายในประเทศ ในกรณีนี)  ให้ระบุรายชื-อ ที-อยู่ หมายเลข

โทรศพัท์ โทรสาร และแสดงหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล รายงานงบการเงินที-ผูส้อบบญัชีรับรองรายการและ

ปริมาณสินคา้ที- ผลิตและ/หรือจาํหน่ายของผูผ้ลิตทุกราย ตามเอกสารผนวก ก.  

�  ยื-นคาํขอโดยกระทาํการแทนผูผ้ลิตบางส่วน ในอุตสาหกรรมภายใน  ในกรณีนี)  ให้ระบุรายชื-อ  ที-ตั)ง  หมายเลข

โทรศพัท์  โทรสาร และแสดงหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล รายงานงบการเงินที-ผูส้อบบญัชีรับรอง  และ

รายการสินคา้ที-ผลิตและ/หรือจาํหน่าย  ของผูผ้ลิตที-ไดข้อให้กระทาํการแทน ในส่วนที-หนึ-งของเอกสารผนวก ข.   และ

ระบุรายชื-อ ที-อยู่ หมายเลขโทรศพัท์  โทรสาร  รายการและปริมาณสินคา้ที-ผลิตและ/หรือจาํหน่ายของผูผ้ลิตที-มิไดข้อให้

กระทาํการแทนทุกราย ในส่วนที-สองของเอกสารผนวก ข. 
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1.2  ผูผ้ลิต สินค้าชนิดเดียวกัน รายใดเป็นผูน้าํเขา้ สินค้าที0ถูกพิจารณา หรือมีความเกี-ยวขอ้งกบัผูน้าํเขา้ สินค้าที0ถูก

พิจารณา หรือเกี-ยวขอ้งกบัผูส่้งออก สินค้าที0ถูกพิจารณา จากต่างประเทศ  ให้แจง้ ชื-อ ที-อยู่ หมายเลขโทรศพัท์ และ

โทรสาร ของผูผ้ลิต  ผูน้าํเขา้  ผูส่้งออก  และความเกี-ยวขอ้ง รวมทั)งปริมาณการนาํเขา้ 

       

ไม่มีผูผ้ลิตสินคา้ชนิดเดียวกนัรายใดในประเทศที-มีความเกี-ยวขอ้งกบัทั)งผูส่้งออกจากต่างประเทศ และผูน้าํเขา้

สินคา้ที-ถูกพิจารณา 

 

1.3  ในช่วง 1 ปีก่อนหน้านี)  ผูย้ื-นคาํขอหรือผูผ้ลิตรายอื-นที-ให้ผูย้ื-นคาํขอกระทาํการแทน ไดย้ื-นคาํขอให้รัฐบาลกาํหนด

มาตรการช่วยเหลือต่อการผลิตของผูย้ื-นคาํขอและผูผ้ลิตรายอื-น       หรือไม่ อย่างไร เช่น การขอให้ใช้มาตรการ

ทางภาษี หรือมาตรการที-มิใช่ภาษี ซึ- งได้แก่    การจํากัดปริมาณการนําเข้า สินค้าที0ถูกพิจารณา การกําหนด

ค่าธรรมเนียมพิเศษ ฯลฯ ถา้มีให้       แจง้ว่ามีคาํขอเมื-อใด ถึงหน่วยงานใด ให้กาํหนดมาตรการช่วยเหลืออย่างไร 

รัฐบาลไดด้าํเนินการช่วยเหลือหรือไม่ อย่างไร และเมื-อใด 

       

ในช่วง 1 ปี ที-ผ่านมา ผูย้ื-นคาํขอ ไม่เคยยื-นคาํร้องต่อรัฐบาลให้พิจารณาใชม้าตรการช่วยเหลือใด ๆ  
 

ส่วนที? 2   รายละเอียดของสินค้า   

2.1  เปรียบเทียบ สินค้าที0ถูกพิจารณา กบั สินค้าชนิดเดียวกัน ที-ผูย้ื-นคาํขอผลิตไดใ้นประเทศ  

      และไดร้ับผลกระทบตามรายการต่อไปนี)  

 2.1.1  ชื-อสินคา้ 

         - ชื-อทางการคา้ 

         - ชื-อทางวิทยาศาสตร์ 

         - จาํแนกอยู่ในพิกดัอตัราศุลกากร 

         - อตัราอากรขาเขา้ 

 2.1.2  ลกัษณะทางกายภาพ ลกัษณะทางเคมีและโครงสร้างของสินคา้ โดยให้แสดงตวัอย่าง 

                     แค็ตตาล็อก เอกสารโฆษณา หรือเอกสารอื-น ๆ ที-เกี-ยวขอ้ง  (ถา้มี) 

 2.1.3  มาตรฐานทางอุตสาหกรรม (ให้ระบุว่าตรงกบัของประเทศผูผ้ลิต ผูส่้งออก  

                      ประเทศไทย หรือประเทศที-สาม มาตรฐานใด เกรดใด) 

 2.1.4  ขั)นตอนและกระบวนการผลิต 

 2.1.5  ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

 2.1.6  ผูใ้ชสิ้นคา้ขั)นสุดทา้ย 

 2.1.7  มาตรการในการนาํเขา้ประเทศไทย ซึ-งมิใช่มาตรการทางภาษี เช่น การขออนุญาตใน 

                      การนาํเขา้ การกาํหนดโควตา้นาํเขา้ การกาํหนดค่าธรรมเนียมพิเศษ ฯลฯ ถา้มีให้ระบุ  

                      เฉพาะ สินค้าที0ถูกพิจารณา 

 2.1.8  ประเทศแหล่งกาํเนิด 
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 2.1.9  ประเทศผูส่้งออก 

         2.1.10  ขอ้เปรียบเทียบอื-น ๆ ระหว่าง สินค้าที0ถูกพิจารณา และ สินค้าชนิดเดียวกัน ที-ผลิต 

                     ภายในประเทศ  

        - ในส่วนที-เหมือนกนั 

       - ในส่วนที-แตกต่างกนั 

 

ส่วนที? 2 รายการ สินค้าที?ถูกพิจารณา สินค้าชนิดเดียวกัน 

2.1.1 ชื-อสินคา้ ผลิตภณัฑ์หล็กแผ่นชุบหรือ

เคลือบดว้ยดีบุกทั)งชนิดเป็นมว้น

และไม่เป็นมว้น 

ผลิตภณัฑ์หล็กแผ่นชุบหรือเคลือบดว้ย

ดีบุกทั)งชนิดเป็นมว้นและไม่เป็นมว้น 

 ชื-อทางการคา้ เหล็กแผ่นเคลือบดีบุก 

(Tinplate : ETP)  

เหล็กแผ่นเคลือบดีบุก 

(Tinplate : ETP) 

 ชื-อทางวิทยาศาสตร์ ไม่มี ไม่มี 

 พิกดัอตัราศุลกากร AHTN2017 
7210.12.90.021 
7210.12.90.022 
7210.12.90.023 
7210.12.90.024 
7210.12.90.025 
7210.12.90.026 
7210.12.90.029 
7210.12.90.031 
7210.12.90.032 
7210.12.90.033 
7210.12.90.034 
7210.12.90.035 
7210.12.90.036 
7210.12.90.039 
7210.12.90.090 
 
AHTN2012 
7210.12.90.021 
7210.12.90.022 
7210.12.90.023 
7210.12.90.024 
7210.12.90.025 
7210.12.90.026 
7210.12.90.029 
7210.12.90.031 
7210.12.90.032 
7210.12.90.033 
7210.12.90.034 
7210.12.90.035 
7210.12.90.036 
7210.12.90.039 

AHTN2017 
7210.12.90.021 
7210.12.90.022 
7210.12.90.023 
7210.12.90.024 
7210.12.90.025 
7210.12.90.026 
7210.12.90.029 
7210.12.90.031 
7210.12.90.032 
7210.12.90.033 
7210.12.90.034 
7210.12.90.035 
7210.12.90.036 
7210.12.90.039 
7210.12.90.090 
 
AHTN2012 
7210.12.90.021 
7210.12.90.022 
7210.12.90.023 
7210.12.90.024 
7210.12.90.025 
7210.12.90.026 
7210.12.90.029 
7210.12.90.031 
7210.12.90.032 
7210.12.90.033 
7210.12.90.034 
7210.12.90.035 
7210.12.90.036 
7210.12.90.039 
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 อตัราอากรขาเขา้ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ไต้หวัน และสหภาพยุโรป 

ร้อยละ 5 ตามราคา  
เกาหลีใต้ 
ยกเวน้อากร (ความตกลงการคา้

เสรีอาเซียน-เกาหลี) 
อัตราอากรขาเข้าทั?วไป 
ร้อยละ 5 ตามราคา  
ตามเอกสารแนบทา้ย #5a, 5b,5c  

                      ไม่มี 

2.1.2 ลกัษณะทางกายภาพ ลกัษณะ

ทางเคมี และโครงสร้างของ

สินคา้ 

แคทตาล็อก ตาม

เอกสารแนบทา้ย #6a, 6b, 6c 

และ 6d โดยมีลกัษณะเป็นม้วน

หรือเป็นแผ่นตัด มีความหนา

น้อยกว่า 0.5 มม. ความกว้าง

ต้ังแต่ 600 มม.ข้ึนไป มีช้ัน

เคลือบประกอบด้วย ช้ันดีบุก 

ช้ันของ alloyed tin ช้ันของ 

oxide chromium และช้ันของ
น้ำมันเคลอืบ (oil film)   มี
ความเหมือน “สินค้าชนิด
เดียวกัน” ทุกประการ 

เหล็กแผ่นเคลือบดีบุก มีความหนาน้อย

กว่า 0.5 มม. ความกวา้งตั)งแต่ 600 มม.

ขึ)นไปมีลกัษณะเป็นมว้นหรือเป็นแผ่น

ตดั มีชั)นเคลือบประกอบดว้ย ชั)นดีบุกที-

มีปริมาณเป็นไปตามมาตรฐาน JIS 

G3303:2017 ชั)นของ alloyed tin ชั)น

ของ oxide chromium และชั)นของ

นํ)ามนัเคลือบ (oil film) ซึ-งมีปริมาณ

เป็นไปตามขอ้ตกลงระหว่างผูซื้)อและ

ผูข้าย 
เหล็กแผ่นเคลือบดีบุก ทาํมาจาก Tin    

Mill Black Plate (TMBP) โดยผูย้ื-นขอ

ไม่ไดเ้ป็นผูผ้ลิต TMBP เอง แต่จดัหา

มาแลว้ทาํการเคลือบดีบุกเท่านั)น 

ส่วนประกอบทางเคมีของเหล็กแผ่น

เคลือบดีบุก ขึ)นกบัปริมาณดีบุกที-เคลือบ

ในแต่ละเบอร์ชุบ โดยจะมี

ส่วนประกอบทางเคมีของ TMBP ที-มี 

คาร์บอนไม่เกิน 0.13 %   แมงกานีสไม่

เกิน 0.60 %  ซิลิกอนไม่เกิน 0.04 % 

ฟอสฟอรัสไม่เกิน 0.02 %  ซัลเฟอร์ไม่

เกิน 0.05 %  และคอปเปอร์ไม่เกนิ 

0.08% 



ETP (แกไ้ขครั) งที- 2)  ฉบบัเปิดเผย 
 

6 
 

2.1.3 มาตรฐานทางอุตสาหกรรม JIS G 3303:2017,  BS EN 

10202:2001 หรือเทียบเคียง 

(เอกสารแนบทา้ย #6e และ 6f)  

JIS G 3303:2017, มอก16-2536 

(เอกสารแนบทา้ย #6g) หรือเทียบเคียง  

2.1.4 ขั)นตอนและกระบวนการผลิต ใชก้ระบวนการเคลือบดว้ย

กระแสไฟฟ้า มีขั)นตอนการผลิต

เหมือน “สินคา้ชนิดเดียวกนั”  

ใชก้ระบวนการเคลือบดว้ยกระแสไฟฟ้า 

เอกสารแนบทา้ยคาํขอ #7 

2.1.5 ช่องทางการจดัจาํหน่าย ขายให้แก่ผูน้าํเขา้ในประเทศซึ-ง

อาจเป็นโรงงานผลิตกระป๋อง

โดยตรงหรือผูจ้ดัจาํหน่ายหรือ

ตวัแทนการคา้ในประเทศ 

จาํหน่ายโดยตรงให้แก่ผูป้ระกอบการใน

ประเทศที-ผลิตกระป๋อง, ภาชนะ และ/
หรืออุปกรณ์โลหะอื-นๆ 

2.1.6 ผูใ้ชสิ้นคา้ขั)นสุดทา้ย ผูป้ระกอบการผลิตอาหาร

เครื-องดื-ม สี สารเคมี สารทาํ

ละลาย  ฯลฯ 

ผูป้ระกอบการอาหารกระป๋อง เครื-องดื-ม 

สี สารเคมี สารทาํละลาย   ฯลฯ 

2.1.7 มาตรการนาํเขา้ในประเทศ

ไทย 

ไม่ไดก้าํหนดให้เป็นสินคา้ที-อยู่

ในมาตรการนาํเขา้ 

   - 

2.1.8 ประเทศแหล่งกาํเนิด สาธารณรัฐประชาชนจีน เกาหลี

ใต ้ไตห้วนั และสหภาพยุโรป  

                          - 

2.1.9 ประเทศผูส่้งออก สาธารณรัฐประชาชนจีน เกาหลี

ใต ้ไตห้วนัและสหภาพยุโรป 

                          - 

2.1.10 ขอ้เปรียบเทียบอื-น ๆ ในส่วนที-

เหมือนกนัและในส่วนที-

แตกต่างกนั 

 

ไม่มี 

 

ไม่มี 

 

ส่วนที? 3   ข้อมูลเกี?ยวกับผู้ผลิตและ/หรือผู้ส่งออกและผู้นําเข้า  โดยใชข้อ้มูลล่าสุด 

3.1  ให้แจง้รายชื-อ ที-อยู่ หมายเลขโทรศพัท ์โทรสาร ของผู้ผลิต สินค้าที0ถูกพิจารณา 
       

สาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน 11 ราย ได้แก่ 

1. Baoshan Steel & Iron Co., Ltd. 

Baosteel Administrative Center  

No. 885 Fujin Road, Baoshan District, Shanghai, 201900 China  

Tel:   86-212-664-7000  

Fax:   86-212-664-6999 



ETP (แกไ้ขครั) งที- 2)  ฉบบัเปิดเผย 
 

7 
 

E-mail:  ir@baosteel.com 

Website:  www.baosteel.com  
 

2. Shanghai Meishan Iron & Steel Co., Ltd.  

Xinjian Zhonghuamenwai, Yuhuatai District, 

Nanjing, Jiangsu 210039 China 

Tel:   86-25-8636-3114 

Fax:   86-25-86701540 

E-mail:  N/A 

Website:  N/A 
 

3. Zhongshan Zhongyue Tinplate Industrial Co., Ltd.  

(Guangnan Holding Limited) 

25 Yanjiangdongyi Road, Zhongshan Torch Development Zone,  

Zhongshan, Guangdong 528437 China 

Tel:   86-760-8828-6666; 86-355-535-1998 

Fax:   86-760-8559-6567 

E-mail:  zymkt@gdtp.com 

Website:  https://zhongyue.en.china.cn /www.gdtp.com  
 

4. Fujian Ton Yi Tinplate Co., Ltd. (Subsidiary company of Ton yi Taiwan) 

Nanbei No.2 Road Jiaomei Industrial General Developing District,  

Longhai, Fujian China   

Tel:   86-596-6766-266 

Fax:   86-596-6765-292 

E-mail:  N/A 

Website:  N/A 
 

5. Hebei Iron & Steel Group Hengshui Cold Rolling Steel Co., Ltd. 

No. 29, West Yuhua West Road, Hengshui City,  

Hebei Province, 053000 China 

Tel:   86-318-2123-762 

Fax:   86-318-2127-224 

E-mail:  N/A 
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Website:  www.hbisco.com 
 

6. China Shougang International Trade & Engineering  Corporation  

(Shougang Group Co., Ltd) 

No.60 North Street, Xizhimen, Haidian district 

Beijing, 100082, China 

Tel:   86-108-2291-111 

Fax:   86-108-2295-000 

E-mail:  N/A 

Website:  www.zs.com.cn 
 

7.    Zhongyue Posco (Qinhuangdao) Tinplate industrial Co.,Ltd (ZY Posco): 

No.3 Zhongyue Road, Economic & Technological Development Zone  

(East Part), Qinhuangdao, Hebei 066206, China. 

Tel:   86-335-535-1932 

Fax:   86-335-535-1993 

E-mail:  sales@zyposco.com 

Website:  N/A 
 

8. Jiangyin Comat Metal Products Co.,Ltd 

8 Huannan Road, Huashi, Jiangyin City,Jiangsu, 214421 China. 

Tel:   86-510-8621-8301 

     Fax:   86-510-8621-8999 

  E-mail:  info@jycomat.com 

Website:  www.jycomat.com 
 

9. Wuhan Iron & Steel Co.,Ltd 

19 F, WISCO Building B Block  

No. 999 Youyi Avenue, Qingshan District,  

Wuhan, Hubei Province 430083 China 

Tel.   86-27-8621-9292 

     Fax.   86-27-8689-1352 

  E-mail:  N/A 

  Website:  http://winsteel.cn 
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10. Guangzhou Pacific Tinplate Co., Ltd 

No. 102 Youyi Road, Guangzhou Economic and                           

Technological Development Zone, Guangzhou,  

Guangdong, 510730 China 

Tel.   86-020-8222-0306 

Fax.   86-020-8221-3602 

E-mail:  N/A 

Website:  N/A 
 

11.  Fujian Sino-Japan Metal Corporation 

No.16 Middle Luoxing Road, Mawei District,  

Fuzhou, Fujian, 350015 China 

Tel.   86-591-8368-8878 

 Fax.   86-591-8398-1168 

 E-mail:  N/A 

 Website:  N/A 

 

เกาหลีใต้ จํานวน  4  ราย ได้แก่ 

1. Dongbu Steel Co., Ltd.  

123 Oryu-Dong, Kuro-Ku, Seoul 152-100 South Korea 

Tel:   82-2-2610-3531 

Fax:   82-2-2610-3535 

 E-mail:  N/A 

Website:  www.dbstl.co.kr 
 

2. KG Dongbu Steel Co., Ltd. 

7F, Seoulsquare Building, 416, 

 Hangang-daero, Jung-gu, Seoul Korea 

Tel:   82-2-3450-8114 

Fax:   82-2-3450-8178 

E-mail:   908210@dongbu.com, army62@dongbu.com (Sales) 

Website:  www.edongbusteel.com    
 



ETP (แกไ้ขครั) งที- 2)  ฉบบัเปิดเผย 
 

10 
 

3. TCC Steel Co., Ltd. 

Dongyang Tower, 543, Gukhoe-daero, 

Yeongdeungpo-gu, Dangsan-dong 4 -ga,  
Seoul 150-722, Seoul Korea                                                  

Tel:   82-2-2633-3311 

                                        Fax:   82-2-2676-7006 

                                    E-mail: overseas_marketing@tccsteel.com 

                                              Website:  www.tccsteel.com/  
  

4.   Shinhwa Silup Co., Ltd. 

31, Beonyeong 2-ro Danwon-gu Ansan-si  
Gyeonggi Ansan Gyeonggi 425835  
Tel:   031-499-9922-9 

Fax:   031-499-9920 
E-mail:   shinwatp@shinhwatp.co.kr 
Website :  www.shinhwatp.co.kr 

ไต้หวันจํานวน 1 ราย ได้แก่  
 

1. Ton Yi Industrial Corporation 
837 Zhongzheng N. Road, 
Yongkang District 
Tainan City 71040, R.O.C, Taiwan  
Tel:   886-253-1131 
Fax:   886-253-5222 
E-mail:  N/A 
Website:  www.tonyi.com.tw/   

  
สหภาพยุโรป จำนวน 10 ราย ได้แก่ 

  
1. ThyssenKrupp Rasselstein GmbH 

Koblenzer Straße 141,  

56626 Andernach, Germany  

Tel:   +49 (0)2632 3097-0 

Fax:   +49 (0)2632 3097-2903 

E-mail:  -  

Website:  https://www.thyssenkrupp-steel.com 

2. Arcelor Mittal  
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24-26 Boulevard d’Avranches,  

L-1160 Luxembourg. 

Tel:   +352-4792-1 

Fax:   +352-4792-2675 

E-mail:   N/A 

Website:  https://corporate.arcelormittal.com/  
 

3. Arcelor Mittal Liège 

Quai du Halage 10, 4400  

Flémalle, Belgium 

Tel:   +32-4236-3111 

Fax :  N/A 

E-mail:   contact.belgium@arcelormittal.com 

Website:  https://flateurope.arcelormittal.com 
 

4. Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine Florange site 

Avenue des Tilleuls 17, 57190 Florange, France 

Tel:   +33-382-51-5600 

Fax:   +33-382-51-6411 

E-mail:   isabelle.edler@arcelormittal.com 

Website:  http://www.arcelormittalinfrance.com/  

 

5. Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine Basse-Indre site 

Route des Sables, Rd 107 Rond Point des Forges, BP 5, 44610 Indre, France 

Tel:   +33-240-38-1900 

Fax:   +33-240-38-2725 

Website:  http://www.arcelormittalinfrance.com/  
 

6. Arcelor Mittal Asturias (Avilés) 

Lugar Trasona 90, 33400 Avilés, Spain 

Tel:   +34-985-12-6000 

Fax :  N/A 

E-mail:   comunicaespana@arcelormittal.com  

Website:  https://spain.arcelormittal.com/ 
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7. Arcelor Mittal Italia (ex Ilva)  

Via Appia km 648, 74100 Taranto, Italia 

Tel:   +39-099-481-1111 

Fax:  N/A 

E-mail:   contact.amitalia@arcelormittal.com 

Website:  https://italia.arcelormittal.com 
 

8. Tata Steel Packaging  

PO box 10000, 1970 CA Ijmuiden, Netherlands 

Tel:   +31 (0) 251-49-9111 

Fax:   +31 (0) 251-47-0000 

E-mail:   feedback@tatasteeleurope.com  

Website:  https://www.tatasteeleurope.com  

                           https://www.tatasteeleurope.com 
 

9. Tata Steel Packaging  

Walemstraat 38, 2570 Duffel, Belgium 

Tel:   +32-1574-5021 

Fax :  N/A 

E-mail:   feedback@tatasteeleurope.com  

Website:  www.tatasteeleurope.com/ 

 

10. Liberty Liège-Dudelange 

Rue de la Digue 22, B-4400 Flémalle, Belgium 

Tel:   +32-4236-1111 

Fax:  N/A 

E-mail:  liege-dudelange@libertysteelgroup.com 

Website:   http://www.libertyhousegroup.com/ 
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ผู้ส่งออกจากจีน 1 Baoshan Steel & Iron Co., Ltd. 

 2 Shanghai Meishan Iron & Steel Co., Ltd.  

 3 Zhongshan Zhongyue Tinplate Industrial 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  
 

 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 

  รวมทัVงหมด 11 ราย 

ผู้ส่งออกจากเกาหลีใต้ 1 
 

Dongbu Steel Co., Ltd.  

 2 KG Dongbu Steel Co., Ltd. 

 3 TCC Steel Co., Ltd. 

 4 Shinhwa Silup Co., Ltd. 

  รวมทัVงหมด 4 ราย 

ผู้ส่งออกจากไต้หวัน 1 Ton Yi Industrial Corporation 

  รวมทัVงหมด 1 ราย 

ผู้ส่งออกจากสหภาพยุโรป 1 ThyssenKrupp Rasselstein GmbH 

 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 

ผู้ส่งออกจากสหภาพยุโรป 6 Arcelor Mittal Asturias (Avilés) / Spain 

 7 Arcelor Mittal Italia (ex Ilva) / Italy 

 8 Tata Steel Packaging / Netherland 

 9 Tata Steel Packaging / Belgium 

 10 Liberty Liège-Dudelange / Belgium 

  รวมทัVงหมด 10 ราย 
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3.2  ให้แจง้รายชื-อ ที-อยู่ หมายเลขโทรศพัท ์โทรสาร ของผู้ส่งออก สินค้าที0ถูกพิจารณา 
     ขอ้มูลเดียวกนักบัขอ้ 3.1 
 
3.3  ให้แจง้รายชื-อ ที-อยู่ หมายเลขโทรศพัท ์โทรสาร ของผู้นําเข้า สินค้าที0ถูกพิจารณา ในประเทศ 
  

โปรดดูเอกสารแนบทา้ย #8 สําหรับรายชื-อผูน้าํเขา้จากแต่ละประเทศ 

 

รายชื-อผูน้าํเขา้ทั)งหมดจาก ดงัแสดงในตารางต่อไปนี)  

 

รายชื?อผู้นําเข้าจากประเทศจีน เกาหลี ไต้หวัน และสหภาพยุโรป 
       

ลําดับ ชื?อผู้ประกอบการ ที?อยู่ โทรศัพท์ 

1 บจก.แสตนดาร์ดแคน 219,219/9 ม.11 ถ.เทพารักษ ์ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพล ี    

จ.สมุทรปราการ 

02-3122177 

2 บจก.โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย ์ 5/6 ม.3 ต.บางกระเจา้ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 034-822833 

3 บจก.สุนทรเมทลัแคน 669 ม.4 ต.อุทยั อ.อุทยั จ.พระนครศรีอยุธยา 02 4150050 

4 บจก.สุนทรเมทลั อินดสัทรี)ส ์ 863/1 ถ.เอกชยั แขวงบางบอน เขตบางบอน 

กรุงเทพมหานคร 

02 4150050 

5 บจก.ธีรชยัสตีล เซ็นเตอร์ 297 ม.2 ถ.สุขสวสัดิj  ต.ในคลองบางปลากด                   

อ.พระสมุทรเจดีย ์จ.สมุทรปราการ 

  

6 บมจ.คราวน์ ฟู้ด แพค็เก็จจิ)ง (ประเทศไทย) 89/1 ม.8 ซ.วดัสวนส้ม ถ.ปู่เจา้สมิงพราย ต.สาํโรงใต ้   

อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 

02-3840037 

ลําดับ ชื?อผู้ประกอบการ ที?อยู่ โทรศัพท์ 

7 บจก.พูนทรัพยแ์คน 49 ม.3 ถ.พระรามที- 2 ต.บางกระเจา้ อ.เมืองสมุทรสาคร 

จ.สมุทรสาคร 

034-822723-30 

8 บจก.รอแยลแคนอินดสัทรีส ์ 68 ม.3 ถ.เลียบคลองแคราย ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน      

จ.สมุทรสาคร 

02 4158994-8 

9 บจก.พรีซิชั-น วาลว์ (ไทยแลนด์) 300/14 ม.1 ต.ตาสิทธิj  อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038959440#208 

10 บจก.แอล.พี.เค. เมทลั (2003) 569 ม.6 ซ.นาคดี 11 ถ.แพรกษา ต.แพรกษา อ.เมือง        

จ.สมุทรปราการ 

02 7285411-5 
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11 บจก. คราวน ์เบ็บ แคน แอนด์ โคลสเชอร์ส 

(ประเทศไทย) 

47/3 สวนอุตสาหกรรมหนองแค ม.14 ต.โคกแย ้           

อ.หนองแค จ.สระบุรี 

02-5011505 

12 บจก.นิวแคน 52 ม.7 ซ.วดันินสุขาราม ถ.วงแหวน แขวงหลกัสอง   

เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 

02-4153274 

13 บจก.โอเรียนเต็ลแคน 18/24 ม.5 ถ.เศรษฐกิจ1 ต.นาดี  อ.เมือง สมุทรสาคร 34468727 

14 บจก.ทีปกรอินดสัทรี-ส ์ 19/3 ม.8 ต.บา้นซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา  

15 บจก.จีเอ็มพีแพค็เกจจิ)ง 104/1 ม.19 ซ.สุขสวสัดิj  64 ถ.สุขสวสัดิj  ต.บางพึ-ง          

อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 

02-8171700 

16 บจก.ทอ้ปอิสซี- 945 ม.15 ถ.เทพารักษ ์ต.บางเสาธง อ.กิ-งอ.บางเสาธง       

จ.สมุทรปราการ 

02 3131352-3 

17 บจก.ธ. พุทธรักษา 90/38 สาธรธานี 1 ชั)น 15 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม     

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

02-6366001-2 

18 บจก.เอเซียนแปซิฟิคแคน 
38/70 ม.8 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 

034-423401 

19 บจก.เมทเทิลวนั 21 ซ.เพชรเกษม 47 แขวงบางแค เขตบางแค 

กรุงเทพมหานคร 

089-9182861 

20 บจก.เซ้าท์อีสต์เอเซี-ยนแพคเกจจิ-ง            

แอนด์แคนนิ-ง 

127/27 ปัญจธานีทาวเวอร์ ชั)น22 ถ.นนทรี(รัชดาภิเษก) 

แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

02-6811035 

21 บจก.โอ.เอ็ม.แคนแอนด์พริ)นติ)ง 41/3 ถ.บางปลา ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 034468529-30 

22 บจก.ไทยเมททลัเพลท 1,3 ซ.เอกชยั 43/3 แขวงบางบอน เขตบางบอน 

กรุงเทพมหานคร 

02-4152766 

23 บจก. เบญจมิตร บรรจุภณัฑ์ 111 ม.5 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มลม้ อ.สามพราน 

จ.นครปฐม 

02 8130540 

24 บจก.ดองบู ไทย สตีล 300/110 ม.1 ต.ตาสิทธิj  อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-950494-9 

ลําดับ ชื?อผู้ประกอบการ ที?อยู่ โทรศัพท์ 

25 บจก.ยูนิเวอร์แซลสตีล 115/4 ม.4 ถ.สุขสวสัดิj  ต.บางพึ-ง อ.พระประแดง            

จ.สมุทรปราการ 

24631913 

26 บจก.เมทเทิลคอน 196/12-13 ซ.ยศเส ถ.กรุงเกษม แขวงวดัเทพศิรินทร์    

เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 

02-2242341 

27 บจก.สินสยามเม็ททอลเซ็นเตอร์ (1984) 136 ถ.กรุงธนบุรี แขวงบางลาํภูล่าง เขตคลองสาน 

กรุงเทพมหานคร 

02-8609191 

28 บจก.สวอนอินดสัทรี-ส์ (ประเทศไทย) 171 ม.17 ถ.บางนา-ตราด ต.บางเสาธง                             

อ.กิ-ง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 

02 7053051-64 
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29 บจก.ทินแคนอินดสัทรี-  167/6 ม.6 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย ์     

จ.สมุทรปราการ 

024611461-4 

30 บจก.ซัมวา (ไทยแลนด์) 66 ม.4 ต.ท่าไข่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 038 847572-3 

31 บจก.สตาร์ แคนเนอรี- 75 ม.5 ต.ท่าขา้ม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 038 573080 

32 บจก.อลูแพค ครีเอทไฮควอลิตี)  64 ซ.กาญจนาภิเษก 003 แขวงหลกัสอง เขตบางแค 

กรุงเทพมหานคร 

02-4153535 

33 บจก.เอ็น เอช เค สตีล 638/1 ซ.สุขสวสัดิj  35 ถ.สุขสวสัดิj  แขวงราษฏร์บูรณะ   

เขตราษฏร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 

02-4630027 

34 บจก.วาย เจ เอ๊กซ์ พรีซิชั-น แอนด์ เทคโนโลย ี 55/4 ม.6 ต.คลองมะเดื-อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร   

35 บจก.ทีเอ็นที เอ็กซเพรส เวิลด์ไวด์       

ประเทศไทย) 

1768 ไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ถ.เพชรบุรีตดัใหม่          

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

02 257655 

36 บจก.เฟดเดอรัล เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) 3656/22-23 กรีนทาวเวอร์ ชั)น 8 ถ.พระราม 4           

แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

02-97904444 

37 บจก.ยูพีเอส พาร์เซล ดีลิเวอร์รี-  เซอร์วิส 16/1 ซ.สุขุมวิท 44/1 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง          

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

02-7123090 

 

3.4  ให้แจง้รายชื-อ ที-อยู่ หมายเลขโทรศพัท ์โทรสาร ของสมาคม กลุ่มอตุสาหกรรมผู้ใช้สินค้าที0ถูก

พิจารณา ในประเทศ       
(1) สมาคมบรรจุภัณฑ์โลหะไทย 

 ที-อยู่ โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ อาคารชอ้ปปิ) งอาเขต ชั)น 1 372 ถนนพระราม 3 

 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 

 หมายเลขโทรศพัท์ 02-813-0538-40 

 หมายเลขโทรสาร 02-813-0541 

เวบ็ไซต์  http://tmpa.or.th/  

อีเมล ์  thaimetalpackaging@gmail.com 

(2) สมาคมผู้ผลิตอาหารสําเร็จรูป 

 ที-อยู่ 170/21-22 ชั)น 9 อาคารโอเชี-ยนทาวเวอร์ 1 

 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ คลองเตย กรุงเทพ 10110 

 หมายเลขโทรศพัท์ 02-261-2684-6 

 หมายเลขโทรสาร 02-261-2996-7 

 เวบ็ไซต์  http://www.thaifood.org/ 

 อีเมล ์  thaifood@thaifood.org 
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(3) สมาคมผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สเปรย์ไทย 
 ที-อยู่ 171 หมู่ 17 ถนนบางนา-ตราด  

 ตาํบลบางเสาธง อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ 10540 

 หมายเลขโทรศพัท์ 038-458-680 

 หมายเลขโทรสาร 038-458-684 

เวบ็ไซต์   https://www.thaiaerosol.com 

อีเมล ์  info@thaiaerosol.com 

 
ส่วนที? 4  มูลค่าปกติ 
 
การทุ่มตลาด ได้แก่ การส่งสินค้าเข้ามาในประเทศไทย ในราคาส่งออกที?ตํ?ากว่ามูลค่าปกติของสินค้าชนิดเดียวกัน ในการหา

มูลค่าปกติ ก่อนอื-นให้พิจารณาว่าประเทศผูส่้งออกเป็นประเทศที-มีเศรษฐกิจที-ใชร้ะบบการตลาดหรือไม่  ถา้เป็นให้ตอบขอ้ 

4.1 ถึง 4.3 ถา้ไม่เป็นให้ขา้มไปตอบขอ้ 4.4 
 
4.1  ให้ระบุมูลค่าปกติของ สินค้าชนิดเดียวกัน  ที-จาํหน่ายในตลาดของประเทศผูส่้งออก โดยระบุเป็นราคา ณ ระดบั

การคา้ใด (เช่น ราคาขายส่ง ราคาขายปลีก เป็นตน้) และให้คาํนวณหาราคา  ณ หน้าโรงงาน ทั)งนี) ให้แยกระบุราคา

ตามขนาด แบบ หรือรุ่นของสินคา้ รวมทั)งเงื-อนไขของการจาํหน่ายในรูปของส่วนลดต่าง ๆ  ระยะเวลาที-ให้เครดิต 

อตัราภาษีการคา้ที-ตอ้งชาํระ หรืออื-น ๆ  พร้อมทั)งแสดงหลกัฐานที-มาของราคาและเงื-อนไขการจาํหน่ายดงักล่าว 

เช่น ใบเสนอขาย ใบแจง้หนี)  ใบเสร็จรับเงิน รายการราคาสินคา้ ฯลฯ 
       
ประเทศผูส่้งออกทั)งหมดเป็นประเทศที-มีเศรษฐกิจที-ใชร้ะบบการตลาด สินคา้ชนิดเดียวกนัเป็นสินคา้ที-ตอ้งขายในปริมาณ

มาก (Commodity Products) ลูกคา้เป้าหมายคือผูผ้ลิตกระป๋อง  ภาชนะ และ/หรืออุปกรณ์โลหะอื-นๆ ระดบัการขายสินคา้ที-

ถูกพิจารณาหรือสินคา้ชนิดเดียวกนัจึงน่าจะเป็นการขายส่งเป็นหลกั 

 

ผลการตรวจสอบมูลค่าปกติของสินคา้ชนิดเดียวกนัที-จาํหน่ายในประเทศผูส่้งออกสามารถสรุปเป็นรายประเทศไดด้งันี) 
 

 
(ก) สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

ผูย้ื-นคาํขอไดค้าํนวณหามูลค่าปกติของสินคา้ที-ถูกพิจารณาจากประเทศจนีโดยใชข้อ้มูลจากเวบ็ไซต์ ในประเทศจนี 

ซึ-งมีการเผยแพร่ขอ้มูลสถานการณ์ทางตลาดและราคาเหล็กชนิดต่างๆภายในประเทศจีน และเป็นแหล่งขอ้มูลอา้งอิงอนัเป็น

ที-น่าเชื-อถือของวงการคา้และอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศจีนและคู่คา้ทั-วโลก   ราคาที-แสดงบนเวบ็ไซต์ดงักล่าวเป็นข้อมูล

ราคาหน้าโรงงานรายวนัที-รวมภาษีมูลค่าเพิ-มและมีหน่วยเป็นหยวนต่อตนั ผูย้ื-นคาํขอไดเ้ลือกสินคา้ 4 รายการของเหล็กที-มี

ความหนา0.20 มิลลิเมตร จากตลาดเซี-ยงไฮ้ ซึ- งเป็นที-ตั)งของโรงงานผู ้ผลิตรายใหญ่ของจีน (โดยใช้ข้อมูลจากบริษทั 

“Guangzhou Pacific Tinplate” ร่วมดว้ย  เนื-องจากขอ้มูลจากบริษทั “Guangzhou Pacific Tinplate ไม่ไดร้ะบุรายละเอียดการ
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เคลือบดีบุก แสดงว่า เป็นข้อมูลราคาเฉลี-ยของทุกปริมาณการเคลือบทั)งหมด คือ  เบอร์ E1.1/1.1 จนถึง  เบอร์ E11.2/11.2 

(หรือใชส้ัญลกัษณ์อีกอย่างหนึ-งเป็น #10/10, #100/100)  รวมทั)ง เบอร์ชุบ 2 ดา้นที-ต่างกนั เช่น เบอร์ 2.8/11.2 เป็นตน้ ซึ-งเป็น

กลุ่มสินค้าเดียวกนักบั “สินค้าที-ถูกพิจารณา” และทาํให้สินคา้ที-ถูกพิจารณามีความใกล้เคียงกับ “สินค้าชนิดเดียวกัน” มาก

ขึ)น)  ก่อนนํามาหาค่าเฉลี-ยและทาํการเปรียบเทียบกับราคาสินค้าส่งออกที-อ้างอิงจากข้อมูลกรมศุลกากรตามที-จะอธิบาย

ต่อไปในส่วนที- 5  

 

จากการศึกษาขอ้มูลในช่วงเดือนมกราคม-สิงหาคม 2562 พบว่า มูลค่าปกติ ณ หน้าโรงงานของเหล็กแผ่นเคลือบ

ดีบุกในประเทศจีน คุณลกัษณะรีดเดี-ยว ความหนา 0.20 มิลลิเมตร เคลือบดีบุกเบอร์ E1.1/1.1, 2.8/1.1 และ 2.8/2.8 (หรือใช้

สัญลกัษณ์อีกอย่างหนึ- งเป็น #10/10, #25/10 และ #25/25)  โดยหาราคาเฉลี-ยในแต่ละเดือน แล้วหักภาษีมูลค่าเพิ-ม 16% 

สําหรับเดือน มกราคม ถึงมีนาคม และ13% สําหรับเดือนเมษายนถึงสิงหาคม ตามประกาศเปลี-ยนแปลงจากทางราชการของ

จีน (เอกสารแนบทา้ยคาํขอ #10) คาํนวณราคาขายเดือนมกราคม ถึงสิงหาคม แปลงเป็นสกุลเงินบาทในแต่ละเดือนโดยใช้

อตัราแลกเปลี-ยนที-เป็นอตัรากลางจากธนาคารแห่งประเทศไทย จากนั)นหาราคาเฉลี-ยของเดือนมกราคม-สิงหาคม 2562 

 

สรุปได้ว่ามูลค่าปกติ ณ ราคาหน้าโรงงานของเหล็กแผ่นเคลือบดีบุกในประเทศจีน มีราคาเฉลี?ยอยู่ที? 32,474.74 บาทต่อตัน 

 

วิธีการคาํนวณมูลค่าปกติ แสดงในเอกสารแนบทา้ยคาํขอ #9a 

 

หมายเหตุ  ราคาเหล็กแผ่นเคลือบดีบุกของเวบ็ไซต์ steelhome มีการแสดงรายการเฉพาะสินคา้ที-มีเบอร์เคลือบดีบุก

ตํ-า คือ เบอร์#10/10, #25/10 และ #25/25 ในขณะที-สินคา้ที-ส่งออกมาประเทศไทยส่วนมากเป็นเหล็กเคลอืบดีบุกเท่ากบัหรือ

สูงกว่า #25 โดยจะมีถึง #100 เพื-อนาํไปใชบ้รรจุผลไมก้ระป๋อง ซึ-งจะมีราคาแพงกว่าเหล็กที-เคลือบดีบุกตํ-าตามตน้ทุนของ

ดีบุกที-เคลือบมากขึ)น ตวัอย่างเช่น เหล็กแผ่นเคลือบดีบุก # 100 จะใชดี้บุกในการเคลือบ 11.2 กรัมต่อตารางเมตร ในขณะที-

เหล็กแผ่นเคลอืบดีบุก # 25ใชดี้บุกในการเคลือบ 2.8 กรัมต่อตารางเมตร นั-นคือ เหล็กแผ่นเคลือบดีบุก # 100 จะใชดี้บุก

มากกว่าเหล็กแผ่นเคลือบดีบุก # 25 ถึง 4 เท่า  

ดังนัVนมูลค่าปกติ หน้าโรงงานของเหล็กแผ่นเคลือบดีบุกในประเทศจีนที?ควรจะเป็น จะมีราคาสูงกว่า 32,474.74 บาทต่อ

ตันที?แสดงไว้ข้างต้น  

  

เพื-อประกอบการพิจารณา ผู ้ยื-นคําขอขอส่งเอกสารที- เป็นข้อมูลราคาสินค้าและการคํานวณมูลค่าปกติมาเ ป็น

เอกสารแนบทา้ยคาํขอดงัต่อไปนี)   
 
• เอกสารแนบทา้ยคาํขอ # 9a, 9b  ตารางแสดงราคาขายสินคา้ที-ถูกพจิารณาในประเทศจีน 
• เอกสารแนบทา้ยคาํขอ # 10  เอกสารข่าว การปรับเปลี-ยนลด VAT ในประเทศจีน 
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• เอกสารแนบทา้ยคาํขอ #11 อตัราแลกเปลี-ยนรายเดือนของธนาคารแห่งประเทศไทยระหว่างเงินบาทกบัเงินสกุล

อื-นๆ 
 
(ข) เกาหลีใต้ 
 

ผูย้ื-นคาํขอได้คาํนวณหามูลค่าปกติของสินค้าที-ถูกพิจารณาจากประเทศเกาหลีใต้ โดยสืบค้นจากเว็บไซต์ ใน

ประเทศเกาหลีใต ้Korea Price Research Center (KPRC) ซึ- งเป็นหน่วยงานที-อยู่ภายใต้การกาํกับดูแลของกระทรวงการเงิน

และเศรษฐกิจ ซึ-งเป็นฐานขอ้มูลที-เป็นที-ยอมรับกนัโดยทั-วไปทั)งภาครัฐและเอกชนในประเทศเกาหลีใต ้ (โปรดดู URL หรือ 

Web Links ที-ปรากฎอยู่ในเอกสารท้ายคาํขอ #12b มีการเผยแพร่ข้อมูลราคาสินค้าประเภทต่างๆ พบว่าในเดือนสิงหาคม 

พ.ศ. 2562 มีการแสดงราคาของเหล็กแผ่นเคลือบดีบุกที-หลากหลายขนาด ทั)งดา้นความหนาเหล็ก และเบอร์เคลือบดีบุกซึ- ง

เป็นราคาณ หน้าโรงงาน ผูย้ื-นคาํขอจึงไดเ้ลือกเฉพาะเหล็กที-มีความหนา 0.20 มิลลิเมตร 9 รายการซึ-งมีเบอร์เคลอืบดีบุกทั)ง

ตํ- า และ สู ง  คือ  เบอ ร์ เคลื อบ  5.6/5.6, 2.8/11.2, 5.6/11.2, 2.8/2.8, 2.8/5.6, 8.4/11.2, 1.1/5.6, 2.8/1.1 และ  1.1/1.1(ตาม

เอกสารแนบท้าย #12b)  มาคํานวณหาค่าเฉลี-ยของมูลค่าปกติได้ในราคา 1,749,222 วอนต่อตัน (เป็นราคาที-ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ-ม) จากนั)นคาํนวณราคาขายเทียบเท่าสกุลเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลี-ยนที-เป็นอตัรากลางจากธนาคารแห่ง

ประเทศไทย คือ 0.0255 วอน/บาท  (เอกสารแนบทา้ยคาํขอ  #11) 

สรุปได้ว่ามูลค่าปกติของเหล็กแผ่นเคลือบดีบุกในประเทศเกาหลีดังกล่าว มีราคาเฉลี?ยโดยอยู่ที? 44,605.17 บาทต่อตัน  

 

วิธีการคาํนวณมูลค่าปกติ แสดงในเอกสารแนบทา้ยคาํขอ #12a 

 
ผู ้ยื-นคําขอได้แนบเอกสารที-เป็นข้อมูลรายการราคาสินค้า ETP ที-คัดลอกมาจาก  Website ของ KRPC เพื-อ

ประกอบการพิจารณาเป็นเอกสารทา้ยคาํขอ #12b 

 
(ค) ไต้หวัน 
 

ในการหามูลค่าปกติของสินคา้ที-ถูกพิจารณาจากประเทศไต้หวนั   ผูย้ื-นคาํขอไดใ้ชข้อ้มูลจากสถาบนัวิจยัที-ทาํการ

วิจยัและรวบรวมขอ้มูลราคาเหล็กแผ่นเคลือบดีบุกทั-วโลก ซึ-งเป็นแหล่งขอ้มูลที-มีความน่าเชื-อถือ และใชก้นัอย่างแพร่หลาย     

ไม่สามารถหาหลกัฐานเกี-ยวกับการซื)อขายสินคา้ตามปกติในประเทศไต้หวนัได้ จึงต้องใช้ข้อมูลจากฐานขอ้มูลของ Metal 

Bulletin Research Report (“Metal Bulletin”) ผู ้ประสงค์จะได้ข้อมูลจาก  Metal Bulletin สามารถ เข้า ถึงข้อมูลได้ที-  

<www.metalbulletinresearch.com> โดยการซื)อข้อมูลเฉพาะเรื-องเป็นครั) งคราวหรือโดยการชําระเงินเพื-อเข้าเป็นสมาชิก

วารสารหรือรายงานฉบบัต่างๆของ Metal Bulletin  สําหรับการหาขอ้มูลส่วนนี)  ผูย้ื-นคาํขอไดใ้ห้บริษทั Sidley ซึ-งเป็นบริษทั

กฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกาที-มีความเชี-ยวชาญในการหาข้อมูลเกี-ยวกับ Anti-Dumping (AD) ตามเอกสารแนบทา้ยคาํ

ขอ #13 หรือตาม link  
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(https://www.sidley.com/en/services/global-arbitration-trade-and-advocacy/antidumping-countervailing-duties-and-trade-

remedies) เป็นผูห้าขอ้มูลจาก Metal Bulletin  

 

ผูย้ื-นคาํขอไดค้ดัเลือกขอ้มูลจาก Metal Bulletin เป็นรายงาน Fastmarkets Metal Bulletin Report ประจาํเดือน 

กนัยายน 2562 ซึ-งแสดงความเคลื-อนไหวดา้นราคาและแนวโน้มของตลาดประจาํเดือนกนัยายน 2562 และสถิติราคาราย

เดือนตั)งแต่เดือนมกราคม 2547 จนถึงปัจจุบนั (เอกสารทา้ยคาํขอหมายเลข 13a)  

ผู้ยื-นคาํขอไดค้ดัลอกราคาประจาํเดือน ม.ค. - ส.ค. 2562 มาหาค่าเฉลี-ยตาม Work Sheet ที-แนบมาเป็นเอกสารทา้ย

คาํขอ #13b โดยขนาดความหนาของสินคา้อยู่ที-  0.21มม. (เอกสารแนบทา้ยคาํขอ #13a หน้า 3) ได้มูลค่าปกติของสินคา้ที-ถูก

พิจารณาจากไตห้วนัเป็นดอลลาร์สหรัฐ แลว้แปลงเป็นราคาบาทต่อตนัโดยใชอ้ตัราแลกเปลี-ยนที-เป็นอตัรากลางของธนาคาร

แห่งประเทศไทยตั)งแต่เดือน ม.ค.- ส.ค. 2562 (เอกสารทา้ยคาํขอหมายเลข 11)  

 

ขอ้มูลจาก Metal Bulletin ถูกเก็บรวบรวม วิเคราะห์และบนัทึกเป็นสถิติไวเ้ป็นราคาหน้าโรงงานโดยนกัวจิยัอิสระ

เพื-อใชเ้ป็นขอ้มูลอา้งอิงทางการคา้ทั-วไป ไม่ไดเ้ก็บรวบรวมเพื-อการไต่สวนการทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนโดยเฉพาะ จึงเป็น

ราคาหน้าโรงงานหรือมูลค่าปกติที-น่าเชื-อถือ  

 

กล่าวโดยสรุป มูลค่าปกติของสินค้าที?ถูกพิจารณาจากไต้หวันคือ 39,099.61 บาท/ตัน 

 

วิธีการคาํนวณมูลค่าปกติ แสดงในเอกสารแนบทา้ยคาํขอ #13b 

 

(ง) สหภาพยุโรป 
 

ในการหามูลค่าปกติ และราคาส่งออกของสินคา้ที-ถูกพิจารณาจากสหภาพยุโรปนั)น ผูย้ื-นคาํขอใชข้อ้มูลของ

ประเทศฝรั-งเศสซึ-งเป็นสมาชิกรายสาํคญัของสหภาพยุโรปเป็นตวัแทนของสหภาพยุโรป  

 

ในการหามูลค่าปกติของสินคา้ที-ถุกพิจารณาจากฝรั-งเศส ผูย้ื-นคาํขอใชข้อ้มูลที-เป็นรายงานการวิจยัของสถาบนัวิจยั

ที-ทาํการวิจยัและรวบรวมขอ้มูลราคาเหล็กแผ่นเคลือบดีบุกทั-วโลก ซึ-งเป็นแหล่งขอ้มูลที-มีความน่าเชื-อถือ และใชก้นัอย่าง

แพร่หลาย     Metal  Bulletin ที-ชื-อว่า Fastmarkets Metal Bulletin Research Report  ประจาํเดือน กนัยายน 2562 เป็นฐาน

คาํนวณมูลค่าปกติ โดยสินคา้ที-ถูกพิจารณา เป็นแผน่เหล็กเคลือบดีบุก (tinplate) ที-มีความหนา 0.21 มม. ตามที-ระบุอยู่ใน

เอกสารทา้ยคาํขอ #13a หน้า 3/4) 

 

 ผูย้ื-นคาํขอ ได้คดัลอกราคาของสินคา้ที-ถูกพิจารณา ประจาํเดือน กนัยายน 2562 (เอกสารแนบทา้ยคาํขอ # 13a หน้า 

3/4) ซึ-งป็นราคา ณ หนา้โรงงาน ไดเ้ป็นมูลค่าปกติของสินคา้ที-ถูกพิจารณาจากฝรั-งเศส 1,255 ดอลลาร์สหรัฐ แลว้แปลงเป็น

ราคาบาทต่อตนัโดยใชอ้ตัราแลกเปลี-ยนที-เป็นอตัรากลางของธนาคารแห่งประเทศไทยเดือน กนัยายน 2562 ซึ-งเท่ากบั 

30.5737  บาท/ดอลลาร์สหรัฐ (เอกสารทา้ยคาํขอหมายเลข 11)  
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 กล่าวโดยสรุป มูลค่าปกติของสินค้าที?ถูกพิจารณาจากฝรั?งเศส (ตัวแทนของสหภาพยุโรป) คือ 38,369.99 บาท/ตัน 

 

วิธีการคาํนวณมูลค่าปกติ แสดงในเอกสารแนบทา้ยคาํขอ #13c 

 
4.2  ในกรณีที- สินค้าชนิดเดียวกัน ไม่มีจาํหน่ายในตลาดประเทศผูส่้งออกหรือมีการจาํหน่ายแต่ราคาดงักล่าวไม่

น่าเชื-อถือ  ให้แสดงราคา สินค้าชนิดเดียวกัน ที-ส่งออกไปยงัประเทศที-สามอย่างน้อย 2 ประเทศ  โดยให้ขอ้มูลราคา

ทาํนองเดียวกบัที-ระบุไวใ้นขอ้ 4.1 

     

4.3  ในกรณีที-ไม่สามารถหาราคาตามขอ้ 4.1 และขอ้ 4.2 ได ้ ให้หามูลค่าปกติจากตน้ทุนการผลิตของ สินค้าชนิด

เดียวกัน ในประเทศแหล่งกาํเนิดหรือตน้ทุนการผลิตของ สินค้าชนิดเดียวกัน   

      ของผูย้ื-นคาํขอดงันี)  

  

 4.3.1  มูลค่าปกติจากราคาที-คาํนวณจากตน้ทุนการผลิตในประเทศแหล่งกาํเนิด ให้ระบุตน้ทุนการผลิต สินค้า

ชนิดเดียวกัน ของผูผ้ลิตในประเทศแหล่งกาํเนิดสินคา้นั)น โดยแยกประเภทรายการของตน้ทุนการผลิต  

และอธิบายวิธีการคาํนวณตน้ทุนการผลิตแต่ละรายการ  โดยอาจจดัทาํเป็นขอ้มูลแนบทา้ยหากเนื)อที-ไม่

พอกรอก ขอ้มูลนี)ควรเป็นขอ้มูลในช่วงระยะเวลาเดียวกนักบัที-มีการทุ่มตลาด และให้รวมค่าใชจ้่ายที-

เหมาะสมในการจดัการ การขาย และค่าใชจ้า่ยอื-น ๆรวมกาํไรที-เหมาะสม 

 

ตารางแสดงมูลค่าปกติจากราคาที-คาํนวณจากตน้ทุนการผลิตต่อหน่วย 

ในช่วง ............................................................ 

 

 รายการ จาํนวนเงิน % 

ก. ตน้ทุนการผลิตสินคา้      
   1. วตัถุดิบ 

   2. ค่าแรงงาน 

   3. ค่าโสหุ้ยการผลิต 

  

   รวม (1 + 2 + 3)   

ข. ค่าใชจ้่ายในการจดัการ การขาย และอื-นๆ   

ค. กาํไรสุทธิ   

   ราคาที-คาํนวณจากตน้ทุนการผลิตต่อหน่วย 

   (ก + ข + ค)    

  

 

4.3.2  หากไม่มีขอ้มูลเกี-ยวกบัตน้ทุนของผูผ้ลิตหรือผูส่้งออกในต่างประเทศ ให้ระบุขอ้มูลเกี-ยวกบัตน้ทุนและปัจจยัผลิต

ในประเทศไทย แต่ตอ้งปรับตน้ทุนของไทยให้เขา้กบัตน้ทุนประเมินของผูผ้ลิตในต่างประเทศในการคาํนวณ 

วตัถุดิบ ค่าแรง และตน้ทุนอื-น ๆ  พร้อมแสดงหลกัฐานสนบัสนุนขอ้มูลดงักล่าว (เช่น ตน้ทุนของผูย้ื-นคาํขอ) 
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รายการ จาํนวนเงิน % 

ก. ตน้ทุนการผลิตสินคา้      
   1. วตัถุดิบ 

   2. ค่าแรงงาน 

   3. ค่าโสหุ้ยการผลิต 

  

   รวม (1 + 2 + 3)   

ข. ค่าใชจ้่ายในการจดัการ การขาย และอื-นๆ   

ค. กาํไรสุทธิ   

   ราคาที-คาํนวณจากตน้ทุนการผลิตต่อหน่วย 

   (ก + ข + ค)    

  

 

4.4  ในกรณีที-ระบบเศรษฐกิจของประเทศแหล่งกาํเนิดสินคา้ไม่ใชก้ลไกตลาด  การหามูลค่าปกติให้พิจารณาเทียบเคียง

จากราคาสินคา้ของประเทศที-สามที-มีระบบที-ใชก้ลไกตลาดและเหมาะสมกบัการเปรียบเทียบ โดยให้แสดงเหตุผล

ที-เลือกประเทศดงักล่าว ดงันี)  

      

การหามูลค่าปกติ  โดย 

4.4.1  หาจากราคา สินค้าชนิดเดียวกันที-จาํหน่ายในประเทศที-สามให้ระบุขอ้มูลเช่นเดียวกนักบัการให้ขอ้มูลในขอ้ 4.1 

หรือ 

4.4.2  ในกรณีที-ไม่มีขอ้มูลตามขอ้ 4.4.1 ให้แสดงราคาตน้ทุนการผลิตสินคา้นั)นในประเทศที-สาม ให้ระบุขอ้มูล

เช่นเดียวกบัการกรอกขอ้มูลในขอ้ 4.3.1 หรือ 

4.4.3  ในกรณีที-ไม่มีขอ้มูลตามขอ้4.4.2ให้แสดงตน้ทุนและปัจจยัการผลิตในประเทศไทยแทนโดยให้ขอ้มูลเช่นเดียวกบั

การให้ขอ้มูลในขอ้ 4.3.2 

      

 

 

ส่วนที?  5   ราคาส่งออก  (Export Price) 

 

5.1  ให้แสดงราคาส่งออก สินค้าที0ถูกพิจารณา ซึ-งเป็นราคาที-จาํหน่ายให้ผูซื้)ออิสระทอดแรกในประเทศไทย โดยปกติ

คือราคาที-ผูส่้งออกจาํหน่ายให้ผูน้าํเขา้  แลว้หักภาษีที-มีการชาํระ    (เช่น ภาษีมูลค่าเพิ-ม ภาษีนําเข้า) กาํไร (เช่น 

กาํไรขายส่ง กาํไรขายปลีก กาํไรของผูน้าํเขา้)      ค่านายหน้า ค่าขนส่ง (เช่น ค่าขนส่งไปยงัคลงัสินค้า  ค่าขนส่ง

ทางเรือระหว่างประเทศ)    ค่าใชจ้่ายอื-น ๆ ณ ระดบัที-มีการซื)อขาย (เช่น ค่าใชจ้่ายทางศุลกากร ค่าท่าเรือ ค่าเช่า

โกดงั)      เพื-อคาํนวณกลบัไปหาราคาส่งออก ณ หน้าโรงงานของ สินค้าที0ถูกพิจารณา โดยแยกระบุ      ราคาตาม

ขนาด แบบ หรือรุ่นของสินคา้ พร้อมทั)งแสดงหลกัฐานที-มาของขอ้มูลดงักล่าวดว้ย 
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ก. สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

ในการคน้หาและรวบรวมขอ้มูลเกี-ยวกบัราคาส่งออกของจีนนั)น ผูย้ื-นคาํขอไดต้รวจสอบราคาส่งออกของเหล็กแผ่น

เคลือบดีบุกจากประเทศจีนจากเว็บไซต์ของกรมศุลกากร พบว่า มีการนําเข้าเหล็กหลายขนาด อย่างไรก็ตาม ในการ

เปรียบเทียบราคามูลค่าปกติของเหล็กที-มีคุณสมบติัรีดเดี-ยว ความหนา 0.20 มิลลิเมตรดงัที-ระบุไวใ้นส่วนที- 4 นั)น  ผูย้ื-นคาํขอ

ไม่สามารถคดัเลือกเฉพาะเหล็กขนาดเดียวกันมาเพื-อเปรียบเทียบได้ เนื-องจาก  ข้อมูลจากเว็บไซต์ของกรมศุลกากร ไม่ได้

แจกแจงเป็นแต่ละขนาด แต่จัดกลุ่มเป็นพิกัดต่างๆ ไม่มีพิกัดศุลกากรใดที-ระบุขนาดของเหล็กที-ความหนา 0.20 มิลลิเมตร

แบบเดียวกนั ดงันั)น  เพื-อให้การเปรียบเทียบราคาส่งออกสอดคล้องกับมูลค่าปกติของเหล็กแผ่นเคลือบดีบุกในประเทศจีน

ใกล้เคียงกันมากที-สุด ผูย้ื-นคาํขอจึงเลือกนําพิกัดศุลกากรที-ระบุถึงสินค้าที-มีคุณลักษณะรีดเดี-ยว ความหนามากกว่าหรือ

เท่ากับ 0.17 มิลลิเมตรและพิกัดอื-นๆที-มีการนําเข้าเป็นจาํนวนมากและอยู่ในพิกัดใกลเ้คียงกันกับสินค้าที-ถูกพิจารณามาก

ที-สุดมาใชเ้ป็นขอ้มูลเบื)องตน้ในการคาํนวณราคาส่งออก 

 

สาเหตุที-นําพิกัดอื-นๆที-มีการนําเข้าเป็นจาํนวนมากและอยู่ในพิกดัใกล้เคียงกันกับสินค้าที-ถูกพิจารณา เนื-องจาก

ตรวจสอบพบว่า ในปีพ.ศ. 2560 กรมศุลกากรได้มีกาํหนด H.S. code ใหม่ จาก AHTN2012 เป็น AHTN2017 โดยมี H.S. 

code  7210.1290.090 เพิ-มขึ)นมาสําหรับ “อื-นๆ”  ซึ- งระบบเดิมก็มี “อื-นๆ”สําหรับทั)งกลุ่มของเหล็กแผ่นเคลือบดีบุกที-มี

ปริมาณเคลือบมากกว่าหรือเท่ากับ #25 และ น้อยกว่า #25  ครบถ้วนอยู่แล้ว (ได้แก่ H.S. code 7210 1290-029 และ 7210 

1290-039) แต่จากการตรวจสอบข้อมูลการนําเข้าของเหล็กแผ่นเคลือบดีบุกจากประเทศจีนในปีพ.ศ. 2558 ถึง มค. – สค.

2562 จากเว็บไซต์ของกรมศุลกากร พบว่า  การนําเข้าของ H.S. code 7210.1290.090 มีปริมาณเพิ-มขึ)นจาก ปีพ.ศ. 2558 ถึง 

มค .  – สค . 2562 เ ป็นลําดับ  ส่วน  H.S. code 7210.1290.022 มีแนวโน้มลดลง  แสดงว่า  มีการแจ้งนํา เข้า  H.S. code 

7210.1290.090 แทน H.S. code 7210.1290.022 รวมทั)ง H.S. code อื-นๆดว้ย ตามแสดงในกราฟดงันี)  
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ดงันั)น ผูย้ื-นขอจึงไดน้าํ H.S. code 7210.1290.090 ที-มีการนาํเขา้จาํนวนมากมาพิจารณาดว้ย 

 
จากการรวบรวมข้อมูล พบว่า ราคาเฉลี-ย CIF ตั)งแต่เดือนมกราคม ถึง สิงหาคม 2562 แสดงตามเอกสารแนบทา้ย

คาํขอ #14b หักค่าขนส่งภายในประเทศ (Inland freight) รวม VAT 9%  จาํนวน 117 หยวนต่อตนั  เป็นค่าขนส่งจากเมืองอูซี

ไปยงั เซี-ยงไฮ้ ที-มีผลระหว่าง 21 กุมภาพันธ์ ถึง 31 ธันวาคม 2562 ข้อมูลดังกล่าว ผู ้ยื-นคําขอ ได้ให้ บริษัท Sumitomo 

Corporation Global Metals Co., Ltd (SCGM) ซึ-งเป็นบริษทัในเครือเดียวกัน เป็นผูจ้ดัหามา รายละเอยีดปรากฎตามเอกสาร

ทา้ยคาํขอ # 15 หน้า  1/6 – 5/6 เมื-อหัก VAT 9% ออก จะเหลือเป็นค่าขนส่งภายในประเทศ (Inland freight) 107.34 หยวนต่อ

ตนั 

จากนั)น และ หักค่าขนส่งจากท่าเรือเซี-ยงไฮใ้นประเทศจีน มายงัท่าเรือกรุงเทพ (Ocean freight) 65 ดอลลาร์สหรัฐ

ต่อตัน รายละเอียดปรากฎตามเอกสารท้ายคาํขอ # 15 หน้า 6/6 ซึ- งเป็นใบเสนอราคา (OFFER MEMO) จากบริษทัรับส่ง

สินค้า Toko Kaiun Kaisha LTD. (TOKO LINE) ลงวนัที- 2 ตุลาคม 2562  เนื-องจาก ทาง TOKO LINE ไม่สามารถ

ออกใบเสนอราคาค่าขนส่งยอ้นหลงัในช่วงเวลา 8 เดือนแรกของปี 2562ได ้ผูย้ื-นคาํขอจึงจาํเป็นต้องใช้อตัราค่าระวางที-

บริษทั TOKO LINE เสนอมาในเดือน ตุลาคม 2562 ซึ-งเป็นช่วงใกลเ้คียงกบัเดือนที-ผูย้ื-นขอใชข้อ้มูลการนาํเขา้มาพิจารณา

มากที-สุด  

จากนั)นคาํนวณราคาขายเทียบเท่าสกุลเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี-ยนที-เป็นอตัรากลางจากธนาคารแห่งประเทศ

ไทย (เอกสารทา้ยคาํขอ # 11)  

 



ETP (แกไ้ขครั) งที- 2)  ฉบบัเปิดเผย 
 

25 
 

สรุปได้ว่าราคาส่งออกของเหล็กแผ่นเคลือบดีบุกจากประเทศจีนมายังประเทศไทย มีราคาเฉลี?ยอยู่ที? 27,082.90 บาทต่อตัน  

 

วิธีการคาํนวณมูลค่าส่งออก แสดงในเอกสารแนบทา้ยคาํขอ #14a 

 

โดยราคานี)ยงัไม่ได้มีการหักค่าประกนัภยัสินคา้เนื-องจากผูย้ื-นคาํขอไม่สามารถค้นหาข้อมูลเกี-ยวกับการอตัราเบี) ย

ประกนัภยัสําหรับการขนส่งสินคา้ทางทะเลจากแหล่งขอ้มูลสาธารณะได ้  หากหักค่าประกนัภยัสินคา้ดงักล่าวออกไป ราคา

ส่งออกของเหล็กแผ่นเคลือบดีบุกจากประเทศจีนมายงัประเทศไทย จะมีราคาตํ-าลงมาอีกกว่า 27,082.90 บาทต่อตนั ที-แสดง

ไวข้า้งตน้อีก  

 

หมายเหตุ  ในขณะที-การคาํนวณหามูลค่าปกติที-หาได้จากเว็บไซต์ steelhome ของประเทศจีน มาจากราคาเฉลี-ยของเหล็ก

เคลือบดีบุกที-มีปริณมาณดีบุกที-เคลือบตํ-า คือเบอร์ #25 หรือน้อยกว่า  การคํานวณราคาส่งออกจากประเทศจีนโดยใช้

ฐานขอ้มูลของกรมศุลกากรนั)น ส่วนมากเป็นสินคา้ที-มีเบอร์เคลือบดีบุกสูง คือ มากกว่าเบอร์ #25 ขึ)นไปจนถึงเบอร์ #100 ซึ-ง

ถูกนาํมาใชส้ําหรับการผลิตบรรจุภณัฑ์ผลไมก้ระป๋อง รวมทั)งความหนาที-แยกตาม H.S. code จะเป็นความหนามากกว่าหรือ

เท่ากบั 0.17 มม. นั-นคือมีความหนา 0.17, 0.18 และ 0.19 มม. ซึ-งมีการนาํเขา้มามากรวมอยู่ดว้ย และราคาจะสูงกว่าความหนา 

0.20 มม. (เป็นที-ทราบโดยทั-วไปว่า เหล็กแผ่นเคลือบดีบุกที-มีความหนาน้อยจะมีราคาแพงกว่าที-มีความหนามาก เนื-องจาก

การผลิตวตัถุดิบ (Tin mill blackplate, TMBP) โดยการรีดเยน็ทาํไดย้ากกว่า และเมื-อนาํไปทาํกระป๋องจะไดจ้าํนวนกระป๋อง

ต่อสินคา้ 1 ตนัมากกว่าสินคา้ที-มีความหนามากกว่า)   

 

ดังนัVนราคาส่งออกของเหล็กแผ่นเคลือบดีบุกจากประเทศจีนที?จะนํามาเปรียบเทียบกับมูลค่าปกติในส่วนที? 4ซึ?ง

เป็นเหล็กเคลือบดีบุกหนา 0.20 มม. ที?เป็นเบอร์ #25 หรือน้อยกว่า จะมีราคาที?ถูกลงไปอีกไปกว่า 27,082.90 บาทต่อตัน 

 

ข. เกาหลใีต้ 

ในการค้นหาและรวบรวมข้อมูลเกี-ยวกับราคาส่งออกของเกาหลีใต้นั)น ผูย้ื-นคาํขอได้ตรวจสอบราคาส่งออกของ

เหล็กแผ่นเคลือบดีบุกจากประเทศเกาหลีใตจ้ากเวบ็ไซต์ของกรมศุลกากร พบว่า มีการนาํเขา้เหล็กหลายขนาด อย่างไรก็ตาม 

ในการเปรียบเทียบราคามูลค่าปกติของเหล็กที-มีคุณสมบัติรีดเดี-ยว ความหนา 0.20 มิลลิเมตรดงัที-ระบุไวใ้นส่วนที- 4 นั)น  ผู ้

ยื-นคาํขอ ไม่สามารถคดัเลือกเฉพาะเหล็กขนาดเดียวกนัมาเพื-อเปรียบเทียบได ้ เนื-องจาก ขอ้มูลจากเวบ็ไซต์ของกรมศุลกากร 

ไม่ได้แจกแจงเป็นแต่ละขนาด แต่จัดกลุ่มเป็นพิกัดต่างๆ ไม่มีพิกัดศุลกากรใดที-ระบุขนาดของเหล็กที-ความหนา 0.20 

มิลลิเมตรแบบเดียวกัน  ดงันั)น เพื-อให้การเปรียบเทียบราคาส่งออกกับมูลค่าปกติของเหล็กแผ่นเคลือบดีบุกชนิดเดียวกันใน

ประเทศเกาหลีไดใ้กลเ้คียงกนัมากที-สุด จึงเลือกนาํพิกดัศุลกากร 7210 1290-022 ซึ-งเป็นสินคา้ที-มีคุณลกัษณะรีดเดี-ยว  ความ

หนามากกว่าหรือเท่ากบั 0.17 มิลลิเมตรมาพิจารณา (สําหรับพิกดัศุลกากร 7210 1290-025 มีความหนามากกว่าหรือเท่ากับ 
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0.17 มิลลิเมตรเช่นกัน แต่เป็นเหล็กที-มีคุณสมบติัรีดซํ)า จึงไม่ได้นํามาร่วมพิจารณา)  พบว่า ราคา CIF เฉลี-ยเดือน สิงหาคม 

2562 ของสินคา้พิกดัศุลกากร 7210 1290-022 อยู่ที- 28,252.38 บาทต่อตนั (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบทา้ยคาํขอ # 

16 ) หักค่าขนส่งภายในประเทศเกาหลี (Inland freight) โดยรถบรรทุกจาก Incheon ซึ- งเป็นที-ตั)งโรงงานของ Dongbu Steel 

(ผูส่้งออกแผ่นเหล็กเคลือบดีบุกรายใหญ่มายงัประเทศไทย) มาที-ท่าเรือ Masan ราคา  28,000 วอนต่อตัน  หักค่าขนส่งจาก

ประเทศเกาหลีมายงัประเทศไทย (Ocean freight) จากท่าเรือ Masan มาท่าเรือแหลมฉบงั 50.7 ดอลลาร์สหรัฐ (รวมค่าท่าและ

ค่า Stevedoring) รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายคําขอ # 17 ซึ- งเป็นใบเสนอราคา (quotation) จาก Shine 

Logistics Co., Ltd ลงวันที- 11 กันยายน 2562 ผู ้ยื-นคําขอได้แจ้งขอข้อมูลไป แต่ทาง Shine Logistics Co., Ltd ไม่

สามารถออกใบเสนอราคาค่าขนส่งยอ้นหลงัในช่วงเวลา 8 เดือนแรกของปี 2562ได ้ผูย้ื-นคาํขอจึงจาํเป็นต้องใช้อตัราค่า

ระวางที-บริษทั Shine Logistics   เสนอมาในเดือน กนัยายน 2562 ซึ-งเป็นช่วงใกลเ้คียงกบัเดือนสิงหาคมที-ผูย้ื-นขอใชข้อ้มูล

การนาํเขา้มาพิจารณา  

จากนั)นคาํนวณราคาขายเทียบเท่าสกุลเงินบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปลี-ยนที-เป็นอตัรากลาง ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ตามเอกสารแนบทา้ยคาํขอ # 11  

 

สรุปได้ว่าราคาส่งออกของเหล็กแผ่นเคลือบดีบุกจากประเทศเกาหลีมายังประเทศไทย มีราคาเฉลี?ย 25,978.37 บาทต่อตัน  

 

วิธีการคาํนวณมูลค่าส่งออก แสดงในเอกสารแนบทา้ยคาํขอ #16a 

 

โดยราคานี)ยงัไม่ได้มีการหักค่าประกนัภยัสินคา้ เนื-องจากผูย้ื-นคาํขอไม่สามารถคน้หาข้อมูลเกี-ยวกับการอตัราเบี) ย

ประกนัภยัสําหรับการขนส่งสินคา้ทางทะเลจากแหล่งขอ้มูลสาธารณะได ้หากหักค่าประกนัภยัสินคา้ดงักล่าวรวมทั)งผลของ

ความหนาที-แตกต่างกันตามที-ได้อธิบายในส่วนที- 5 ของประเทศจีนออกไป ราคาส่งออกของเหล็กแผ่นเคลือบดีบุกจาก

ประเทศเกาหลีมายงัประเทศไทย จะมีราคาตํ-าลงอีกกว่า 25,978.37 บาทต่อตนัที-แสดงไวข้า้งตน้อีก  

 

ค. ไต้หวัน  
ในการหาราคาส่งออกสินค้าที-ถูกพิจารณาจากประเทศไต้หวัน  ผู ้ยื-นคําขอได้ใช้ข้อมูลราคานําเข้า  CIF จาก

ฐานขอ้มูลของกรมศุลกากร ตามเอกสารแนบทา้ยคาํขอ #18 มาเป็นฐานในการคาํนวณหาราคาหน้าโรงงานเพื-อการส่งออก  

จากฐานขอ้มูลของกรมศุลกากร พบว่า สินคา้ที-ถูกพิจารณาที-นาํเขา้จากไตห้วนัในเดือนม.ค. – ส.ค. 2562 เป็นสินคา้ในพิกัด 

7210 1290 022 (ความหนา 0.17 มม. หรือมากกว่า  เบอร์เคลือบ # 25 หรือมากกว่า) และ 7210 1290 032 (ความหนา 0.17 

มม. หรือมากกว่า  เบอร์เคลือบน้อยกว่า # 25) ค่าความแข็งอยู่ระหว่าง T3 – T5 ถือได้ว่าเป็นสินค้าที-มีความหนาใกล้เคียง

หรืออยู่ในระนาบเดียวกับสินค้าที-ใช้ในการหามูลค่าปกติในส่วนที- 4 ซึ- งมีความหนาอยู่ที- 0.21 มม. การเปรียบเทียบมูลค่า

ปกติกบัราคาส่งออกจึงเป็นไปดว้ยความเหมาะสม  
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จากขอ้มูลของกรมศุลกากร ราคานาํเขา้  CIF ของสินคา้ที-ถูกพิจารณาจากไตห้วนั แสดงในเอกสารแนบทา้ยคาํขอ 

#18 การหาราคาส่งออกกระทาํโดย นาํเอาค่าขนส่งทางเรือจากท่าเรือ Kaohsiung ของไตห้วนัมายงัท่าเรือแหลมฉบงั ประเทศ

ไทย (ocean freight) และค่าขนส่งภายในประเทศ (Inland freight) จากโรงงานของบริษทั Tonyi ในเมือง Tainan City ของ

ไตห้วนัถึงท่าเรือเมือง Kaohsiung มาหักออกจากราคา  CIF ดงักล่าว 

สําหรับขอ้มูลเกี-ยวกบัอตัราค่าระวางขนส่งทางเรือจากเมือง Kaohsiung ไตห้วนัมายงัแหลมฉบงั (Ocean freight) ผู ้

ยื-นคาํขอใชใ้บเสนอราคา (Quotation) จากบริษทั Toko Line  ในเดือน พ.ย. 2562 (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย

คาํขอ #19a) เนื-องจากผูย้ื-นคาํขอไดต้ดัสินใจที-จะผนวกไตห้วนัเขา้เป็นประเทศส่งออกสินคา้ที-ถูกพิจารณาตามคาํขอนี) เมื-อตน้

เดือนพ.ย.2562 นี) เอง บริษทั Toko Line ไม่สามารถออกใบเสนอราคาค่าขนส่งยอ้นหลงัในช่วงเวลา 8 เดือนแรกของปี 2562

ได ้ผูย้ื-นคาํขอจึงจาํเป็นต้องใช้อตัราค่าระวางที-บริษทั Toko Line เสนอมาในเดือน พ.ย. 2562 โดยเลือกใช้อตัราค่าขนส่งที-

เป็นอตัราเหมา 100,000 เหรียญสหรัฐสําหรับปริมาณสินคา้ไม่เกิน 1,500 ตนั เนื-องจากเป็นที-ทราบกนัโดยทั-วไปในวงการคา้

ว่าการสั-งซื)อและนาํเขา้สินคา้ที-ถูกพิจารณานั)น ส่วนใหญ่จะสั-งซื)อและนาํเขา้ในปริมาณไม่เกิน 1,500 ตนัต่อ Shipment ผูย้ื-น

คาํขอจึงไดน้าํอตัราค่าขนส่งอตัราแรกคือ 66.67 เหรียญสหรัฐ/ตนั (คาํนวณจาก 100,000/1,500) 

สําหรับค่าขนส่งภายในประเทศ (inland freight) นั)น ผูย้ื-นคาํขอใช้ข้อมูลจาก website ของ Octopus International 

Logistics (www.gwls888.com/forwarder/truck.html#container) ซึ- งเป็นของบริษัทที-ให้บริการขนส่งสินค้าทั)งในประเทศ

ไตห้วนัและระหว่างประเทศ ขอ้มูลจาก website เป็นขอ้มูลลา่สุดที-ใชไ้ดจ้นถึงปัจจุบนั โดยการขนส่งแต่ละประเภทจะมีการ 

update ข้อมูลในเวลาที-ต่างกนั เช่น การขนส่งโดยรถบรรทุกจากท่าเรือ Keelung มีการ update ข้อมูลล่าสุดเมื-อ 10/02/2020 

(เอกสารแนบทา้ยคาํขอ #19b หน้า 3/3) ส่วนการขนส่งโดยรถบรรทุกจากท่าเรือ Kaohsiung ที-ทางผูย้ื-นคาํขอนาํมาใช ้ มีการ 

update ขอ้มูลล่าสุดเมื-อ 01/09/2018 (เอกสารแนบทา้ยคาํขอ #19b หน้า 2/3)  และใชม้าจนถึงปัจจุบนั 

 

ค่าขนส่งภายในประเทศท่ีนำมาใช้คำนวณคือค่าขนส่งโดยรถบรรทุกจากเมือง Tainan City ซึ่งเป็นท่ีต้ังโรงงานของ

บริษ ัท  TonYi  ถึงท่า เร ือ  Kaohsiung  โดยราคาค่าขนส่งอย ู ่ท ี ่  4,700  ดอลลาร ์ไต ้หว ัน  ต่อน ้ำหนักบรรทุก  8 ตัน 

(เอกสารแนบท้ายคำขอ #19b  หน้า 2/3)  คำนวณ Inland freight ได้เป็น 587.50 ดอลลารไ์ต้หวัน/ตัน  

 

สรุปได้ว่าราคาส่งออกของเหล็กแผ่นเคลือบดีบุกจากไต้หวันมายังประเทศไทย มีราคาเฉลี?ย  28,299.41 บาทต่อตัน 

 

วิธีการคาํนวณมูลค่าส่งออก แสดงในเอกสารแนบทา้ยคาํขอ #18a 

 

โดยราคานี)ยงัไม่ได้มีการหักค่าประกนัภยัสินคา้ เนื-องจากผูย้ื-นคาํขอไม่สามารถคน้หาข้อมูลเกี-ยวกับการอตัราเบี) ย

ประกนัภยัสําหรับการขนส่งสินคา้ทางทะเลจากแหล่งขอ้มูลสาธารณะได ้  หากหักค่าประกนัภยัสินคา้ดงักล่าวออกไป ราคา

ส่งออกของเหล็กแผ่นเคลือบดีบุกจากประเทศไตห้วนัมายงัประเทศไทย จะมีราคาตํ-าลงอีกกว่า 28,299.41 บาทต่อตนัที-แสดง

ไวข้า้งตน้อีก 
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ง. สหภาพยุโรป 

ในการหาราคาส่งออกของสินคา้ที-ถูกพิจารณาจากสหภาพยุโรปนั)น ผูย้ื-นคาํขอมีความประสงคใ์ชข้อ้มูลของ

ประเทศฝรั-งเศส เดือนกนัยายน 2562 ในการประกอบการไต่สวน เพื-อให้สอดคลอ้งกบัขอ้มูลที-ใชค้าํนวณหามูลค่าปกติใน

ส่วนที- 4 ของคาํขอ 

 

ผูย้ื-นคาํขอไดต้รวจสอบขอ้มูลราคานาํเขา้  CIF จากประเทศฝรั-งเศส ของกรมศุลกากร พบว่า ในเดือน กนัยายนไม่

มีการนาํเขา้สินคา้ที-ถูกพิจารณา ผูย้ื-นขอจึงใชข้อ้มูลในเดือน สิงหาคม  2562 ซึ-งเป็นเดือนที-ใกลเ้คียงกบัเดือนกนัยายนที-ใชห้า

มูลค่าปกติมากที- สุด  โดยในเ ดือน  สิงหาคม   2562 มีการนํา เข้าสินค้า  พิกัด  7210 1290-039 เพียงพิกัดเ ดียว  ตาม

เอกสารแนบทา้ยคาํขอ #20b ซึ-งสินคา้ พิกดั 7210 1290-039 จะหมายถึงเหล็กเคลือบดีบุก “อื-นๆ ที-มีดีบุกน้อยกว่า #25 หรือ 

2.8/2.8 g/m2” ความหนาอาจน้อยกว่า 0.17 มม. หรือ มากกว่าหรือเท่ากบั 0.17 มม.  

 

จากขอ้มูลของกรมศุลกากร พบว่า ราคานาํเขา้  CIF ของสินคา้ที-ถูกพิจารณาจากฝรั-งเศสในเดือน สิงหาคม  2562 

อยู่ที- ตนัละ  30,991.26 บาท  การหาราคาส่งออกกระทาํโดย นาํเอาค่าขนส่งภายใน (Inland Freight) จากเมือง  Florange  อนั

เป็นเมืองที-ตั)งโรงงานไปยงัเมืองท่าใกล้ที-สุดคือเมือง Antwerp ของเบลเยี-ยม จาํนวน 33.5 ยูโร/ตัน ค่าขนส่งทางเรือจาก

Antwerp เบลเยี-ยมมายงัประเทศไทย(Ocean Freight) จาํนวน 29.75 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน ค่าประกันภยั 1.81 ยูโร/ตัน และค่า

โสหุ้ยในการขนส่ง จาํนวน 6.94 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน มาหักออก  เหลือผลลพัธ์เป็นราคา ณ หน้าโรงงานเพื-อการส่งออก 

แปลงเป็นเงินสกุลบาทโดยใช้อตัราแลกเปลี-ยนที-เป็นอตัรากลางเดือนสิงหาคม 2562 ของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม

เอกสารแนบทา้ยคาํขอ #11 

ในส่วนของค่าขนส่งภายใน (Inland Freight) ค่าขนส่งทางเรือ (Ocean freight) ค่าประกันภัย  และค่าโสหุ้ย           

ในการขนส่ง ผูย้ื-นคาํขอไดใ้ห้ บริษทั Sidley ซึ-งเป็นบริษทักฏหมายในประเทศสหรัฐอเมริกา     ที-มีความเชี-ยวชาญในการหา

ข้อ มู ล เ กี- ย ว กับ  Anti-Dumping (AD) และข้อ มู ลก า รขน ส่ง  ตาม เ อกส ารแนบท้ า ย คํ าขอ  #13 ห รือตาม  link 

(https://www.sidley.com/en/services/global-arbitration-trade-and-advocacy/antidumping-countervailing-duties-and-trade-

remedies) เป็นผูร้วบรวม  

บริษทั Sidleyได้รวบรวมข้อมูล Freight and Insurance Costs for exports to Thailand ตามเอกสารแนบท้ายคาํขอ 

#21 โดยมีขอ้มูลจาก 2 บริษทัคือ บริษทั Cargoboard เป็นขอ้มูลการส่งสินคา้ของจากประเทศเยอรมัน และบริษทั Leschaco 

ซึ- งเป็นข้อมูลการส่งสินค้าจากประเทศฝรั-งเศสที-ทางผูย้ื-นขอใช้เป็นตัวแทนของสหภาพยุโรปในการยื-นคาํขอเปิดไต่สวน   

ดังนั)นผูย้ื-นขอจึงใช้ข้อมูลค่าขนส่งภายใน (Inland Freight) ค่าขนส่งทางเรือ (Ocean freight) ค่าโสหุ้ยในการขนส่ง รวมทั)ง

ค่าประกนัภยั จากบริษทั Leschaco มาใชใ้นการหาราคาส่งออกของสินคา้ที-ถูกพิจารณา 

 

สรุปได้ว่าราคาส่งออกของเหล็กแผ่นเคลือบดีบุกจากฝรั?งเศสมายังประเทศไทย มีราคาเฉลี?ย 28,654.30  บาทต่อตัน  

การคาํนวณหาราคาส่งออกของสินคา้ที-ถูกพิจารณาจากฝรั-งเศสตาม worksheet ในเอกสารแนบทา้ย #20a 
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หมายเหตุ :  ค่าระวางขนส่งในประเทศ ค่าขนส่งระหว่างประเทศ ค่าประกนัภยั และค่าโสหุ้ยอื-น(เช่นค่าจดัระวาง

บรรทุก ค่าธรรมเนียมเรือ ค่าบริหารจดัการที-ท่าเรือ) ผูย้ื-นคาํขอไดใ้ห้บริษทั Sidley เป็นผูห้าขอ้มูลการขนส่ง โดยรายละเอียด

ค่าขนส่งปรากฎตามเอกสารแนบทา้ยคาํขอ # 21  

 

5.2  ในกรณีที-ไม่สามารถหาราคาส่งออกตามขอ้ 5.1 หรือในกรณีที-มีเหตุอนัควรเชื-อว่าผูส่้งออกและ       ผูน้าํเขา้มีความ

เกี-ยวขอ้งกนัหรือมีการชดเชยประโยชน์ระหว่างกนั หรือมีเหตุอื-นใดที-ทาํให้      ราคาส่งออกดงักล่าวไม่น่าเชื-อถือ  

ก็ให้แสดงเหตุผลพร้อมทั)งคาํนวณราคาส่งออกที-ควร      จาํหน่ายให้ผูซื้)ออิสระทอดแรกในประเทศไทยขึ)น โดย

หักภาษีที-มีการชาํระ (เช่น ภาษีมูลค่าเพิ-ม  ภาษนีาํเขา้) กาํไร (เช่น กาํไรขายส่ง กาํไรขายปลีก กาํไรของผูน้าํเขา้) ค่า

นายหน้า ค่าขนส่ง  (เช่น ค่าขนส่งไปยงัคลงัสินคา้  ค่าขนส่งทางเรือระหว่างประเทศ) ค่าใชจ้่ายอื-น ๆ ณ ระดบัที-มี

การซื)อขาย (เช่น ค่าใชจ้่ายทางศุลกากร ค่าท่าเรือ ค่าเช่าโกดงั) เพื-อคาํนวณกลบัไปหาราคาส่งออก ณ หน้าโรงงาน

ของ สินค้าที0ถูกพิจารณา  

 

ส่วนที?  6  ส่วนเหลื?อมการทุ่มตลาด 

จากข้อมูลส่วนที- 4 และ 5 ให้เปรียบเทียบมูลค่าปกติและราคาส่งออกที-ระดับการค้าเดียวกัน  ซึ- งโดยปกติให้เปรียบเทียบ

ราคา ณ หน้าโรงงาน เว ้นแต่ในกรณีที-มูลค่าปกติและราคาส่งออกไม่ได้อยู่ในระดับการค้าเดียวกัน  ก็ให้ปรับลด

องคป์ระกอบต่างๆ ที-แตกต่างกนั อนัมีผลกระทบต่อการเปรียบเทียบราคาส่งออก เช่น เงื-อนไขในการซื)อขาย ภาษี ปริมาณ 

ลกัษณะทางกายภาพของสินคา้ เป็นตน้  เพื-อให้อยู่ในระดบัการคา้เดียวกนั 

ในการคาํนวณหาส่วนเหลื-อมการทุ่มตลาด ผูย้ื-นคาํขอไดน้าํขอ้มูลจากส่วนที- 4 และ 5 มาเปรียบเทียบที-ระดบั

การคา้เดียวกนัโดยเปรียบเทียบราคาหน้าโรงงานเป็นหลกั  

ขอ้มูลที-ใช้เปรียบเทียบ สําหรับประเทศจีนและประเทศไต้หวนั ผูย้ื-นคาํขอใช้ข้อมูลราคาในช่วงระหว่างเดือนมกราคม ถึง

เดือนสิงหาคม  2562 สําหรับประเทศเกาหลีใต ้ ใชข้อ้มูลราคาในเดือนสิงหาคม 2562 ส่วนสหภาพยุโรป (ประเทศ ฝรั-งเศส) 

ใชข้อ้มูลช่วงเดือนกนัยายน  2562 สําหรับมูลค่าปกติ และเดือนสิงหาคม 2562 สําหรับราคาส่งออก 
 

จากการเปรียบเทียบดงัที-กล่าวมาขา้งตน้ สามารถสรุปส่วนเหลื-อมการทุ่มตลาดของแต่ละประเทศไดด้งัต่อไปนี)  

(บาท/เมตริคตนั) 

รายการ จีน เกาหลีใต้ ไต้หวัน ฝรั?งเศส 

(ตัวแทนสหภาพยุโรป) 

(1) มูลค่าปกต ิ 32,474.74 44,605.17 39,099.61 38,369.99 

(2) ราคาส่งออก 27,082.90 25,978.37 28,299.41 28,654.30 

(3) ส่วนเหลื-อมการทุ่มตลาด 5,391.84 18,626.80 10,800.20 9,715.69 

(4) ราคาส่งออกซี.ไอ.เอฟ. 29,616.68 28,252.38 30,986.99 30,991.26 

(5) อตัราการทุ่มตลาด 18.21% 65.93 % 34.85% 31.35% 
 

หมายเหตุ   - ส่วนเหลื-อมการทุ่มตลาด เท่ากบั (1) - (2) 



ETP (แกไ้ขครั) งที- 2)  ฉบบัเปิดเผย 
 

30 
 

- อตัราการทุ่มตลาด เท่ากบั (3) / (4) *100% 

- แสดงที-มาของราคาใน (4) 
 

ที-มาของราคาใน (4) (ราคาส่งออก CIF) 

• รายละเอียดที-มาของราคาส่งออกซี.ไอ.เอฟสําหรับประเทศจีน เกาหลี ไต้หวนั ฝรั-งเศส (ตัวแทน

สหภาพยุโรป) มาจาก website กรมศุลกากร (www.customs.go.th) ตามเอกสารทา้ยคาํขอ #14b, #16 

#18 และ #20b ตามลาํดบั 

• ขอ้มูลเกี-ยวกบัค่าขนส่ง ค่าประกนัภยัและค่าโสหุ้ยต่างๆที-เกี-ยวขอ้ง ดูไดจ้ากเอกสารทา้ยคาํขอ  # 15, 

17, 19a, 19b  และ 21 

Worksheet การคาํนวณอตัราการทุ่มตลาด แสดงในเอกสารแนบทา้ยคาํขอ #23 

ส่วนที? 7  การอุดหนุน 

 

  (ไม่ใช)้ 
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ส่วนที? 8  การประเมินความเสียหายของอุตสาหกรรมภายใน 

 ผูยื้-นคาํขอตอ้งให้ขอ้มูลและหลกัฐานเพียงพอที-จะแสดงให้เห็นว่าไดเ้กิดความเสียหาย 

อยา่งสาํคญัแก่อุตสาหกรรมภายใน  หรือความเสียหายอยา่งสาํคญัที-อาจจะเกิดขึ)นแก่อุตสาหกรรม

ภายใน  หรืออุปสรรคล่าชา้อยา่งสาํคญัต่อการก่อตั)งหรือพฒันาอุตสาหกรรมภายในที-ผลิต สินค้าชนิด

เดียวกัน  

8.1 ปริมาณและมูลค่าการนาํเขา้ สินค้าที0ถูกพิจารณา และ สินค้าชนิดเดียวกัน  จากประเทศที-ถูก 

      กล่าวหาและประเทศส่งออกสาํคญัอื-นๆ ตามลาํดบั โดยใชข้อ้มูลปัจจุบนัและขอ้มูลยอ้นหลงั  

      3 ปี แยกรายไตรมาส 
 2559 2560 2561 

 ปริมาณ (ตนั) มูลค่า (บาท) ปริมาณ (ตนั) มูลค่า (บาท) ปริมาณ (ตนั) มูลค่า (บาท) 

จีน 103,491.55 2,620,771,430.00 102,723.49 3,069,982,361.00 101,541.30 3,212,395,576.00 

เกาหลีใต้ 35,501.07 941,250,216.00 44,460.56 1,373,555,359.00 58,843.12 1,932,313,515.00 

ไตห้วนั 9,199.14 254,801,939.00 12,913.64 405,417,174.00 10,942.86 347,382,205.00 

สหภาพยุโรป 31,268.42 876,643,495.00 49,618.14 1,366,077,971.00 26,409.66 880,870,381.00 

รวมประเทศที?ถูก

พิจารณา 
179,460.18 4,693,467,080.00 209,715.83 6,215,032,865.00 197,736.94 6,372,961,677.00 

สหราชอาณาจกัร 584.67 17,847,240.00 300.16 7,105,097.00   

ออสเตรเลีย 1.15 91,565.00 1.13 67,041.00 0.93 16,876.00 

บราซิล 1,105.75 32,257,077.00 1,655.73 47,257,634.00   

แคนาดา   108.79 2,195,374.00 109.35 2,178,207.00 

ฮ่องกง   415.47 11,770,688.00 309.99 10,012,676.00 

ญี-ปุ่น 14,301.75 455,166,094.00 17,657.29 597,983,248.00 14,431.29 510,511,125.00 

สิงคโปร์ 879.55 19,912,755.00     

มาเลเซีย     1.08 15,945.00 

ฟิลิปปินส์ 96.80 4,309,807.00     

แอฟริกาใต ้ 323.40 4,596,310.00     

ไทย 1.31 92,351.00 2.04 135,372.00 1.34 82,084.00 

เวียดนาม   78.71 2,696,958.00 444.60 15,026,732.00 

สหรัฐอเมริกา   49.68 1,254,181.00   

รวมประเทศอื-นๆ 17,294.38 534,273,199.00 20,269.00 670,465,593.00 15,298.58 537,843,645.00 

รวมทัVงหมด 196,754.56 5,227,740,279.00 229,984.83 6,885,498,458.00 213,035.52 6,910,805,322.00 
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 2561 (ม.ค.-ก.ย.) 2562 (ม.ค.-ก.ย.) 

 ปริมาณ (ตนั) มูลค่า (บาท) ปริมาณ (ตนั) มูลค่า (บาท) 

 จีน 80,931.53 2,548,485,155.00 76,445.91 2,288,700,880.00 

  เกาหลีใต้ 43,549.03 1,425,127,371.00 49,375.68 1,518,100,600.00 

  ไตห้วนั 8,411.10 265,957,174.00 11,120.17 343,040,366.00 

 สหภาพยุโรป 6,657.06 234,262,521.00 27,281.72 891,609,243.00 

รวมประเทศที?ถูก

พิจารณา 
139,548.72 4,473,832,221.00 164,223.48 5,041,451,089.00 

ออสเตรเลีย 0.93 16,876.00     

แคนาดา 109.35 2,178,207.00     

ฮ่องกง     87.91 2,507,024.00 

อินโดนีเซีย     0.00 1,535.00 

ญี-ปุ่น 10,854.47 379,906,004.00 6,276.84 228,339,901.00 

สิงคโปร์     0.01 1,589.00 

มาเลเซีย 1.08 15,945.00 3.16 161,885.00 

ไทย 1.34 82,084.00 7.16 393,269.00 

เวียดนาม 444.60 15,026,732.00 151.79 5,116,237.00 

สหรัฐอเมริกา     123.84 3,200,795.00 

รวมประเทศอื-นๆ 11,411.77 397,225,848.00 6,650.71 239,722,235.00 

รวมทัVงหมด 150,960.49 4,871,058,069.00 170,874.19 5,281,173,324.00 

 

ที-มา ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื-อสาร สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์โดยความ

 ร่วมมือจากกรมศุลกากร 

 

หมายเหตุ: ในปัจจุบนัสหภาพยุโรปมีประเทศสมาชิก 27 ประเทศ ไดแ้ก่ ออสเตรีย เบลเยียม บลัแกเรีย 

ไซปรัส สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั-งเศส เยอรมนี กรีซ ฮงัการี ไอร์แลนด์ 

อิตาลี ลตัเวีย ลิทวัเนีย ลกัเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกส โรมาเนีย สโลวาเกีย 

สโลวีเนีย สเปน สวีเดน และโครเอเชีย 
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อธิบายและแสดงให้เห็นว่าปริมาณและมูลค่าการนาํเขา้ สินค้าที0ถูกพิจารณา เพิ-มขึ)นอยา่งไร 

     จากขอ้มูลในตารางที- 8.1 จะเห็นไดว่้าปริมาณและมูลค่าการนาํเขา้สินคา้ที-ถูกพิจารณาเพิ-มขึ)น โดย

แยกเป็นรายประเทศดงันี)  

 

• สาธารณรัฐประชาชนจีน  

ถึงแม้ว่าจากสถิติการนําเข้าจากกรมศุลกากรจะพบว่า ปริมาณการนําเข้าสินค้าเหล็กแผ่น

เคลือบดีบุกจากสาธารณรัฐประชาชนจีนจะมีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื-องตั) งแต่ปี 2559 

กล่าวคือลดลงร้อยละ 0.74 และ 1.15 ในปี 2560 และปี 2561 ตามลาํดบั แต่อยา่งไรก็ตามตอ้ง

ถือว่ามีทิศทางเพิ-มขึ)นเมื-อพิจารณาเปรียบเทียบกบัปริมาณการผลิตของอุตสาหกรรมภายในที-

ลดลงร้อยละ 10.10 และ 17.51 ตามลาํดบั และถึงแมจ้ะลดลงร้อยละ 5.54 เมื-อเปรียบเทียบ

ในช่วง 9 เดือนแรกระหว่างปี 2561 และปี 2562 แต่อัตราดังกล่าวก็ยงัคงถือว่าเพิ-มขึ)นเมื-อ

เปรียบเทียบกับปริมาณการผลิตของอุตสาหกรรมภายในที-ลดลงถึงร้อยละ 42.09 จากช่วง

เดียวกนั 

 

ปริมาณนาํเขา้ (ตนั) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 

(01-09) 

ปี 2562 

(01-09) 

จีน 103,491.55 102,723.49 101,541.30 80,931.53 76,445.91 

 

รายการ 2559/2560 2560/2561 2561(01-09)/2562(01-09) 

อตัราการเปลี-ยนแปลง -0.74% -1.15% -5.54% 

 

 

ปริมาณการผลิต (ตนั) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 

(01-09) 

ปี 2562 

(01-09) 

อุตสาหกรรมภายใน 100.00 89.90 74.16 100.00 57.91 

หมายเหตุ ช่วงปี 2559 และปี 2561 (01-09) เป็นการเปรียบเทียบกับตัวเอง เพราะฉะนัVนจึง

เท่ากับ 100 
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รายการ 2559/2560 2560/2561 2561(01-09)/2562(01-09) 

อตัราการเปลี-ยนแปลง -10.10 -17.51% -42.09% 

 

 

มูลค่าการนาํเข้าสินค้าดังกล่าวจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเพิ-มขึ)นอย่างต่อเนื-อง กล่าวคือ 

เพิ-มขึ)นจาก 2,620,771,430 บาท ในปี 2559 เป็น 3,069,982,361 บาท และ 3,212,395,576 บาท 

ในปี 2560 และ 2561 ตามลาํดบั 

 

มูลค่าการนาํเขา้ (บาท) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

จีน 2,620,771,430 3,069,982,361 3,212,395,576 

 

โดยถึงแมจ้ะลดลงร้อยละ 10.19 เมื-อเปรียบเทียบในช่วง 9 เดือนแรกระหว่างปี 2561 และปี 

2562 แต่อัตราดังกล่าวก็ยงัคงถือว่ามีทิศทางเพิ-มขึ)นเมื-อเปรียบเทียบกบัมูลค่าการขายของ

อุตสาหกรรมภายในที-ลดลงถึงร้อยละ 41.25 จากช่วงเดียวกนั 

 

รายการ ปี 2561 (01-09) ปี 2562 (01-09) อตัราเปลี-ยนแปลง 

มูลค่านาํเขา้ (จีน) 2,548,485,155 2,288,700,880 -10.19% 

มูลค่าการขาย  (อุตสาหกรรม

ภายใน) * 100.00 58.75 -41.25% 

* หมายเหตุ ช่วงปี 2561 (01-09) เป็นการเปรียบเทียบกับตัวเอง เพราะฉะนัVนจึงเท่ากับ 100 
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• สาธารณรัฐเกาหลี  

ปริมาณการนาํเขา้สินคา้ดงักล่าวจากสาธารณรัฐเกาหลีเพิ-มขึ)นอย่างต่อเนื-อง กล่าวคือ เพิ-มขึ)น

จาก 35,501.07 ตนั ในปี 2559 เป็น 44,460.56 ตนั และ 58,843.12 ตนั ในปี 2560 และ 2561 

ตามลาํดบั และเมื-อเปรียบเทียบปริมาณการนาํเขา้ในช่วงปี 2561 (ม.ค. – ก.ย.) และ ปี 2562 

(ม.ค. – ก.ย.) พบว่าปริมาณการนาํเขา้สินคา้ที-ถูกพิจารณาก็เพิ-มขึ)นเช่นกนัคือจาก 43,549.03 

ตนั เป็น 49,375.68 ตนั 

 

 

ปริมาณนาํเขา้ (ตนั) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 

(01-09) 

ปี 2562 

(01-09) 

เกาหลี 35,501.07 44,460.56 58,843.12 43,549.03 49,375.68 

 

 

มูลค่าการนาํเขา้สินคา้ดงักล่าวจากสาธารณรัฐเกาหลีเพิ-มขึ)นอย่างต่อเนื-อง กล่าวคือ เพิ-มขึ)น

จาก 941,250,216 บาท ในปี 2559 เป็น 1,373,555,359 บาท และ 1,932,313,515 บาท ในปี 

2560 และ 2561 ตามลาํดบั และเมื-อเปรียบเทียบมูลค่าการนาํเขา้ในช่วงปี 2561 (ม.ค. – ก.ย.) 

และ ปี 2562 (ม.ค. – ก.ย.) พบว่ามูลค่าการนาํเขา้สินคา้ที-ถูกพิจารณาก็เพิ-มขึ)นเช่นกนัคือจาก 

1,425,127,371 บาท เป็น 1,518,100,600 บาท 

 

มูลค่านาํเขา้ (บาท) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 

(01-09) 

ปี 2562 

(01-09) 

เกาหลี 941,250,216 1,373,555,359 1,932,313,515 1,425,127,371 1,518,100,600 
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• ไตห้วนั  

ปริมาณการนําเข้าสินค้าดังกล่าวจากไต้หวันเพิ-มขึ)นจาก 9,199.14 ตัน ในปี 2559 เป็น 

12,913.64 ตนั ในปี 2560 

 

ปริมาณนาํเขา้ (ตนั) ปี 2559 ปี 2560 

ไตห้วนั 9,199.14 12,913.64 

 

 โดยถึงแมจ้ะมีปริมาณการนาํเขา้ลดลงร้อยละ 15.26 ในปี 2561 แต่ปริมาณดงักล่าวยงัคงตอ้ง

ถือว่ามีทิศทางเพิ-มขึ)นเมื-อพิจารณาเปรียบเทียบกบัปริมาณการผลิตของอุตสาหกรรมภายในที-

ลดลงร้อยละ 17.51 

 

รายการ ปี 2560 ปี 2561 อตัราเปลี-ยนแปลง 

ปริมาณนาํเขา้ (ไตห้วนั) 12,913.64 10,942.86 -15.26% 

ปริมาณการผลิต (อุตสาหกรรมภายใน)* 89.90 74.16 -17.51% 

 

 และเมื-อเปรียบเทียบปริมาณการนาํเขา้ในช่วงปี 2561 (ม.ค. – ก.ย.) และ ปี 2562 (ม.ค. – ก.ย.) 

พบว่าปริมาณการนําเข้าสินค้าที-ถูกพิจารณาก็เพิ-มขึ)นเช่นกันคือจาก 8,411.10 ตัน เป็น 

11,120.17 ตนั 

 

ปริมาณนาํเขา้ (ตนั) ปี 2561 (01-09) ปี 2562 (01-09) 

ไตห้วนั 8,411.10 11,120.17 

 

 

มูลค่าการนําเข้าสินค้าดังกล่าวจากไต้หวนัเพิ-มขึ)นจาก 254,801,939 บาท ในปี 2559 เป็น 

405,417,174 บาท ในปี 2560 

 

มูลค่านาํเขา้ (บาท) ปี 2559 ปี 2560 

ไตห้วนั 254,801,939 405,417,174 
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 และถึงแมจ้ะมีมูลค่าการนาํเขา้ลดลงในปี 2561 เหลือ 347,382,205 บาท แต่ปริมาณดงักล่าว

ยงัคงเป็นปริมาณที-สูงขึ)นจาก 254,801,939 บาท ในปี 2559 จึงยงัคงตอ้งถือว่ามีทิศทางเพิ-มขึ)น

เมื-อเปรียบเทียบกบัมูลค่าการขายในประเทศของอุตสาหกรรมภายในที-ลดลงอย่างต่อเนื-อง

ตั)งแต่ปี 2559  

 

และเมื-อเปรียบเทียบมูลค่าการนาํเขา้ในช่วงปี 2561 (ม.ค. – ก.ย.) และ ปี 2562 (ม.ค. – ก.ย.) 

พบว่ามูลค่าการนําเข้าสินค้าที-ถูกพิจารณาก็เพิ-มขึ)นเช่นกันคือจาก 265,957,174 บาท เป็น 

343,040,366 บาท 

 

มูลค่านาํเขา้ (บาท) ปี 2561 (01-09) ปี 2562 (01-09) 

ไตห้วนั 265,957,174 343,040,366 

 

• สหภาพยุโรป  

ปริมาณการนาํเขา้สินคา้ดงักล่าวจากสหภาพยุโรปเพิ-มขึ)นจาก 31,268.42 ตนั ในปี 2559 เป็น 

49,618.14 ตนั ในปี 2560 

 

ปริมาณนาํเขา้ (ตนั) ปี 2559 ปี 2560 

สหภาพยุโรป 31,268.42 49,618.14 

 

 และถึงแมจ้ะมีปริมาณลดลงในปี 2561 เหลือ 26,409.66 ตนั หรือลดลงร้อยละ 15.54 เมื-อเทียบ

กับปี 2559 แต่อัตราดังกล่าวก็ยงัคงถือว่าเพิ-มขึ)นเมื-อเปรียบเทียบกับปริมาณการผลิตของ

อุตสาหกรรมภายในที-ลดลงอย่างต่อเนื-องตั)งแต่ปี 2559 โดยในปี 2561 มีอตัราลดลงร้อยละ 

25.84 เมื-อเทียบกบัปี 2559   

 

รายการ ปี 2559 ปี 2561 อตัราเปลี-ยนแปลง 

ปริมาณนาํเขา้ (อียู) 31,268.42 26,409.66 -15.54% 
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ป ริ ม า ณ ก า ร ผ ลิ ต 

(อุตสาหกรรมภายใน) * 100.00 74.16 -25.84% 

* หมายเหตุ ช่วงปี 2559 เป็นการเปรียบเทียบกับตัวเอง เพราะฉะนัVนจึงเท่ากับ 100 

 

อยา่งไรก็ตามในช่วงปี 2561 (ม.ค. – ก.ย.) และ ปี 2562 (ม.ค. – ก.ย.) ปริมาณการนาํเขา้สินคา้

ที-ถูกพิจารณาก็กลบัมาเพิ-มขึ)นอีกครั) งคือจาก 6,657.06 ตนั เป็น 27,281.72 ตนั 

 

ปริมาณนาํเขา้ (ตนั) ปี 2561 (01-09) ปี 2562 (01-09) 

สหภาพยุโรป 6,657.06 27,281.72 

 

 

มูลค่าการนาํเขา้สินคา้ดงักล่าวจากสหภาพยุโรปเพิ-มขึ)นจาก 876,643,495บาท ในปี 2559 เป็น 

1,366,077,971บาท ในปี 2560 

 

มูลค่านาํเขา้ (บาท) ปี 2559 ปี 2560 

สหภาพยุโรป 876,643,495 1,366,077,971 

 

 และถึงแมมู้ลค่าการนาํเขา้จะลดลงในปี 2561 เหลือ 880,870,381 บาท แต่ถือว่าเพิ-มขึ)นเมื-อ

เทียบกบั 876,643,495 ในปี 2559 เพราะฉะนั)นก็ยงัคงถือว่าเพิ-มขึ)นเมื-อเปรียบเทียบกบัมูลค่า

การขายในประเทศของอุตสาหกรรมภายในที-ลดลงอย่างต่อเนื-องตั)งแต่ปี 2559 โดยในปี 2561 

มีอตัราลดลงร้อยละ 16.95 เมื-อเทียบกบัปี 2559  

 

รายการ ปี 2559 ปี 2561 อตัราเปลี-ยนแปลง 

มูลค่านาํเขา้ (อียู) 876,643,495 880,870,381 0.48% 

มูลค่าการขาย 

 (อุตสาหกรรมภายใน) * 100.00 83.05 -16.95% 

* หมายเหตุ ช่วงปี 2559 เป็นการเปรียบเทียบกับตัวเอง เพราะฉะนัVนจึงเท่ากับ 100 
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อยา่งไรก็ตามในช่วงปี 2561 (ม.ค. – ก.ย.) และ ปี 2562 (ม.ค. – ก.ย.) มูลค่าการนาํเขา้สินค้าที-

ถูกพิจารณาก็กลบัมาเพิ-มขึ)นอีกครั) งคือจาก 234,262,521 บาท เป็น 891,609,243 บาท 

 

มูลค่านาํเขา้ (บาท) ปี 2561 (01-09) ปี 2562 (01-09) 

สหภาพยุโรป 234,262,521 891,609,243 

 

 

• รวม 4 ประเทศที-ถูกพิจารณา 

ปริมาณการนาํเขา้สินคา้ดงักล่าวจาก 4 ประเทศที-ถูกพิจารณาเพิ-มขึ)นจาก 179,460.18 ตนั ในปี 

2559 เป็น 209,715.83 ตนั ในปี 2560 

 

ปริมาณนาํเขา้ (ตนั) ปี 2559 ปี 2560 

รวมประเทศที-ถูกพิจารณา  179,460.18 209,715.83 

 

โดยถึงแมจ้ะมีปริมาณการนาํเขา้ลดลงร้อยละ 5.71 ในปี 2561 แต่ปริมาณดงักล่าวยงัคงตอ้งถือ

ว่ามีทิศทางเพิ-มขึ)นเมื-อพิจารณาเปรียบเทียบกบัปริมาณการผลิตของอุตสาหกรรมภายในที-

ลดลงร้อยละ 17.51 

 

รายการ ปี 2560 ปี 2561 อตัราเปลี-ยนแปลง 

ปริมาณนาํเขา้  

(รวมประเทศที-ถูกพิจารณา) 209,715.83 197,736.94 -5.71% 

ปริมาณการผลิต 

 (อุตสาหกรรมภายใน) * 89.90 74.16 -17.51% 
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อยา่งไรก็ตาม เมื-อเปรียบเทียบในช่วงปี 2561 (ม.ค. – ก.ย.) และ ปี 2562 (ม.ค. – ก.ย.) ปริมาณ

การนาํเขา้สินคา้ที-ถูกพิจารณาก็กลบัมาเพิ-มขึ)นอีกครั) งคือจาก 139,548.72 ตนั เป็น 164,223.48 

ตนั 

 

ปริมาณนาํเขา้ (ตนั) ปี 2561 (01-09) ปี 2562 (01-09) 

รวมประเทศที-ถูก 

พิจารณา 
139,548.72 164,223.48 

 

มูลค่าการนําเข้าสินค้าดังกล่าวจาก 4 ประเทศที-ถูกพิจารณาเพิ-มขึ)นอย่างต่อเนื-อง กล่าวคือ 

เพิ-มขึ)นจาก 4,693,467,080 บาท ในปี 2559 เป็น 6,215,032,865 บาท และ 6,372,961,677 บาท 

ในปี 2560 และ 2561 ตามลาํดบั และเมื-อเปรียบเทียบมูลค่าการนาํเขา้ในช่วงปี 2561 (ม.ค. – 

ก.ย.) และ ปี 2562 (ม.ค. – ก.ย.) พบว่ามูลค่าการนาํเขา้สินคา้ที-ถูกพิจารณาก็เพิ-มขึ)นเช่นกนัคือ

จาก 4,473,832,221 บาท เป็น 5,041,451,089 บาท 

 

 

มูลค่านาํเขา้ (บาท) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 

(01-09) 

ปี 2562 

(01-09) 

รวม 4 ประเทศที-

ถูกพิจารณา 4,693,467,080 6,215,032,865 6,372,961,677 4,473,832,221 5,041,451,089 
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8.2 เปรียบเทียบราคาของ สินค้าที0ถูกพิจารณา ที-จาํหน่ายในประเทศไทยที-แข่งขนัโดยตรงกบั 

      ราคา สินค้าชนิดเดียวกัน ที-ผูยื้-นคาํขอเป็นผูผ้ลิตโดยแยกรายประเทศที-ถูกกล่าวหาและ 

      แยกเป็นรายไตรมาส โดยใชข้อ้มูลปัจจุบนัและขอ้มลูยอ้นหลงั 3 ปี  ทั)งนี)  ให้เปรียบเทียบราคา  

      ณ ระดบัการซื)อขายเดียวกนั 

 

ราคาขาย 2559 2560 2561 
2561 2562 

(ม.ค.-ก.ย.)  (ม.ค.-ก.ย.) 

ราคาขายเฉลี-ย

อุตสาหกรรมภายใน 

100.00  109.33  117.41 100.00 99.72 

ประเทศที-ถูกกล่าวหา           

-จีน xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 

-เกาหลีใต ้ xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 

-ไตห้วนั xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 

-สหภาพยุโรป xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 

ราคาเฉลี-ย 84.64  95.72  103.63 88.05 84.41 

 

หมายเหตุ:  

• เป็นราคา ณ ระดบัการคา้เดียวกนั คือ ราคาซื)อขายถึงผูซื้)ออิสระทอดแรก  

 

• สาํหรับราคาขายเฉลี-ยของ 4 ประเทศ มีสูตรการคาํนวณคือ ราคานาํเขา้+ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ(อากร

ขาเขา้, ค่าขนส่งภายในประเทศ, ค่าดาํเนินการในการนาํเขา้) 

 

• ช่วงปี 2559 และปี 2561 (01-09) เป็นการเปรียบเทียบกบัตวัเอง เพราะฉะนั)นจึงเท่ากบั 100 
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อธิบายและแสดงให้เห็นว่าปริมาณและมูลค่าการนาํเขา้ตามขอ้ 8.1 มีผลกระทบต่อราคาสินคา้   

     ตามขอ้ 8.2 ในลกัษณะของการตดั กด หรือชะลอการขึ)นราคาของสินคา้ภายในประเทศอยา่งไร 

     ปรากฏการตดัราคา ดงันี)  

 

• รวม 4 ประเทศที่ถูกพิจารณา 

พบว่าราคาของสินคา้ที-ถูกพิจารณาจากรวม 4 ประเทศที-ถูกพิจารณามีราคาขายตํ-ากว่าราคาขาย

ของสินคา้ชนิดเดียวกนัของอุตสาหกรรมภายในในปี 2559, 2560 และ 2561 และช่วงเวลาปี 

2561 (ม.ค. – ก.ย.) และ ปี 2562 (ม.ค. – ก.ย.) 

 

รายการ 2559 2560 2561 2561 (01-09) 2562 (01-09) 

ราคานาํเขา้เฉลี-ย 4 

ประเทศที-ถูกพิจารณา 

84.64  95.72  103.63 88.05 84.41 

ราคาขายในประเทศเฉลี-ย 100.00  109.33  117.41 100.00 99.72 

4 ประเทศที-ถูกพิจารณา

ขายตดัราคา 
-15.36 -13.61 -13.78 -11.95 -15.31 

 

ปรากฏการกดราคา ดงันี)  

 

• รวม 4 ประเทศที-ถูกพิจารณา 

พบว่าราคาของสินคา้ที-ถูกพิจารณาจากรวม 4 ประเทศที-ถูกพิจารณามีราคาที-นาํเขา้ลดลงใน

ช่วงเวลาปี 2561 (ม.ค. – ก.ย.) และ ปี 2562 (ม.ค. – ก.ย.) กล่าวคือ ลดลงจาก 88.05 บาท/

เมตริกตนั เป็น 84.41 บาท/เมตริกตนั เป็นเหตุให้อุตสาหกรรมภายในตอ้งทาํการลดราคาขาย

ลงตามไปดว้ย กล่าวคือลดลงจาก 100.00 บาท/เมตริกตนั เป็น 99.72 บาท/เมตริกตนั 
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ปรากฏการยบัยั)งการขึ)นราคา ดงันี)  

พบว่าอุตสาหกรรมภายในไม่สามารถขึ)นราคาขายได้ตามตน้ทุนที-เพิ-มขึ)น ตอ้งขายในราคาตํ-า

กว่าตน้ทุน ซึ-งพบการยบัยั)งการขึ)นราคาในปี 2560 และ 2561 และช่วงเวลาปี 2561 (ม.ค. – 

ก.ย.) และ ปี 2562 (ม.ค. – ก.ย.) 

 

รายการ 2559 2560 2561 2561 (01-09) 2562 (01-09) 

ราคาขายในประเทศเฉลี-ย 100.00  109.33  117.41 100.00 99.72 

ตน้ทุนรวม 96.58  113.93  122.53 103.72 111.45 

ขายตํ-ากว่าตน้ทุน 3.42 -4.60 -5.12 -3.72 -11.73 

* หมายเหตุ ขอ้มูลนี) ถูกนาํเสนอไวใ้นรูปแบบที-เทียบราคาขายในประเทศปี 2559 เป็นฐาน 
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8.3 ระบุตน้ทุนการผลิต สินค้าชนิดเดียวกัน ต่อหน่วยเป็นรายไตรมาสโดยใชข้อ้มูลปัจจุบนั 

      และขอ้มูลยอ้นหลงั 3 ปีของผูยื้-นคาํขอ  

 
รายการ 2559 2560 2561 2561 (01-09) 2562 (01-09) 

ก. ตน้ทุนการผลิต           

1. วตัถุดิบ 100.00  120.72  128.68 100.00 101.36 

      2.แรงงาน 100.00  116.02  124.48 100.00 133.95 

      3. ค่าโสหุ้ยการผลิต 100.00  107.30  126.88 100.00 135.34 

      รวม (1+2+3) 100.00  118.87  128.25 100.00 106.88 

ข. ค่าใชจ้่ายในการจดัการ            

    การขาย และอื-นๆ 100.00  100.55  100.30 100.00 120.39 

ค. ตน้ทุนรวม (ก + ข) 100.00  117.97  126.87 100.00 107.45 

ง. ประมาณอตัรากาํไรขั)นตน้ที-ผูย้ื-นคาํขอคาดว่าจะ

ไดร้ับ (%) 
8% 8% 8% 8% 8% 

 
หมายเหตุ ช่วงปี 2559 และปี 2561 (01-09) เป็นการเปรียบเทียบกับตัวเอง เพราะฉะนัVนจึงเท่ากับ 100 
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อธิบายและแสดงให้เห็นว่า สินค้าที0ถูกพิจารณา มีผลกระทบต่อตน้ทุนการผลิตสินค้าชนิดเดียวกัน    

  รวมทั)งประมาณอตัรากาํไรขั)นตน้ที-ผูยื้-นคาํขอคาดว่าจะไดรั้บอย่างไร 

     พบว่าสินคา้ที-ถูกพิจารณามีผลกระทบต่อส่วนต่างราคาและอัตราการทาํกาํไรของอุตสาหกรรม

ภายใน กล่าวคือ ไม่สามารถขยบัราคาสินคา้สูงขึ)นตามตน้ทุนที-เพิ-มขึ)นได ้ ส่งผลให้ไม่สามารถขายใน

ราคาที-ไดก้าํไรในระดบัที-ทาํไดใ้นปี 2559 

 

รายการ 2559 2560 2561 2561 (01-09) 2562 (01-09) 

ราคาขายในประเทศเฉลี-ย 100.00  109.33  117.41 100.00 99.72 

ตน้ทุนรวม 96.58  113.93  122.53 103.72 111.45 

ขายตํ-ากว่าตน้ทุน 3.42 -4.60 -5.12 -3.72 -11.73 

* หมายเหตุ ขอ้มูลนี) ถูกนาํเสนอไวใ้นรูปแบบที-เทียบราคาขายในประเทศปี 2559 เป็นฐาน 

 

รายการ 2559/2560 2560/2561 2561 (01-09)/2562 (01-09) 

อตัราการเปลี-ยนแปลงของราคาขายใน

ประเทศเฉลี-ย 9.33% 7.39% -0.28% 

อตัราการเปลี-ยนแปลงตน้ทุนรวม 17.97% 7.55% 7.45% 
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8.4 ให้ระบุขอ้มูลเกี-ยวกบัการผลิต การจาํหน่าย  การนาํเขา้ และสินคา้คงคลงัของผูยื้-นคาํขอที-ผลิต  

      สินค้าชนิดเดียวกัน เป็นรายไตรมาสโดยใชข้อ้มูลปัจจุบนัและขอ้มูลยอ้นหลงั 3 ปี  ในกรณีที-ม ี  

      ผูผ้ลิตหลายราย  ให้จดัทาํขอ้มูลแยกราย 

 

 
 
* หมายเหตุ ช่วงปี 2559 และปี 2561 (01-09) เป็นการเปรียบเทียบกับตัวเอง เพราะฉะนัVนจึงเท่ากับ 

100 

 

 

  ปี 

 รายการ 2559 2560 2561 2561 (01 – 09) 2562 (01 – 09) 

  ปริมาณ (ตนั) 

กาํลงัการผลิต 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

ปริมาณการผลิตจริง 100.00 89.90 74.16 100.00 57.91 

อตัราการใชก้าํลงัการผลิต 100.00 89.90 74.16 100.00 57.91 

ปริมาณการนาํเขา้ของผูย้ื-นคาํขอ (ระบุ

ประเทศ หากมีหลายประเทศให้แยกตาราง) 
ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ปริมาณการขายในประเทศที-ตั)งไว ้ 100.00 99.26 84.30 100.00 98.92 

ปริมาณการขายจริงในประเทศ 100.00 82.32 70.73 100.00 58.91 

ปริมาณการส่งออก ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

สินคา้คงคลงั  ณ วนัสิ)นปี 100.00 144.98 136.47 100.00 91.22 

     มูลค่า   (บาท) 

มูลค่าการขายในประเทศ 100.00 90.01 83.05 100.00 58.75 

มูลค่าการส่งออก ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ราคาขายจริงในประเทศ  100.00 

  

109.33 117.41 100.00 99.72 

(เฉลี-ยต่อตนั)         

ประมาณการราคาขายที-ตั)งไว ้ 100.00 123.97 130.94 100.00 96.62 

(เฉลี-ยต่อตนั)  
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อธิบายและแสดงให้เห็นว่าขอ้มูลขา้งตน้ได้รับผลกระทบจากการนาํเขา้ สินค้าที0ถูกพิจารณา 

    อยา่งไร 

     จากขอ้มูลในตารางที- 8.4 จะเห็นไดว่้าอุตสาหกรรมภายในไดรั้บผลกระทบจากการนาํเขา้ สินคา้ที-

ถูกพิจารณา ดงันี)  

• ปริมาณการผลิตจริง 
ปริมาณการผลิตของอุตสาหกรรมภายในมีทิศทางลดลงอย่างต่อเนื-องตั)งแต่ปี 2559 และเมื-อ

เปรียบเทียบปริมาณการผลิตในช่วงเวลาปี 2561 (ม.ค. – ก.ย.) และปี 2562 (ม.ค. – ก.ย.) จะ

พบว่าปริมาณการผลิตจริงก็ลดลงเช่นกนั 

 

• อตัราการใชก้าํลงัการผลิต 

อตัราการใชก้าํลงัผลิตของอุตสาหกรรมภายในมีทิศทางลดลงอยา่งต่อเนื-องตั)งแต่ปี 2559 และ

เมื-อเปรียบเทียบอตัราการใชก้าํลงัการผลิตในช่วงเวลาปี 2561 (ม.ค. – ก.ย.) และปี 2562 (ม.ค. 

– ก.ย.) จะพบว่าอตัราการใชก้าํลงัการผลิตก็ลดลงเช่นกนั 

 

• ปริมาณการขายในประเทศ 

ปริมาณการขายในประเทศของอุตสาหกรรมภายในมีทิศทางลดลงอย่างต่อเนื-องตั)งแต่ปี 2559 

และเมื-อเปรียบเทียบปริมาณการขายในประเทศในช่วงเวลาปี 2561 (ม.ค. – ก.ย.) และปี 2562 

(ม.ค. – ก.ย.) จะพบว่าปริมาณการขายในประเทศก็ลดลงเช่นกนั 

 

• สินคา้คงคลงั 
ปริมาณสินค้าคงคลังของอุตสาหกรรมภายในประเทศเพิ่มข้ึนจาก 100.00  ตัน ในปี 2559 เป็น 144.98  

ตนั ในปี 2560 และลดลงเหลือ 136.47 ตนั ในปี 2561 แต่ปริมาณดงักล่าวก็ยงัคงเป็นปริมาณที-สูงขึ)นจากปี 

2559 โดยเมื่อพิจารณาในช่วงเวลาปี 2561 (ม.ค. – ก.ย.) และปี 2562 (ม.ค. – ก.ย.) จะมีทิศทางลดลง

เล็กน้อย 

 

• มูลค่าการขายในประเทศ 

มูลค่าการขายในประเทศของอุตสาหกรรมภายในมีทิศทางลดลงอยา่งต่อเนื-องตั)งแต่ปี 2559 

และเมื-อเปรียบเทียบมูลค่าการขายในประเทศในช่วงเวลาปี 2561 (ม.ค. – ก.ย.) และปี 2562 

(ม.ค. – ก.ย.) จะพบว่ามูลค่าการขายในประเทศก็ลดลงเช่นกนั 
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8.5 ระบุขอ้มูลการจา้งแรงงานในการผลิต สินค้าชนิดเดียวกัน  เป็นรายไตรมาสโดยใช ้ 

      ขอ้มูลปัจจุบนัและขอ้มูลยอ้นหลงั 3 ปี ในกรณีที-มผีูผ้ลิตหลายราย  ให้จดัทาํขอ้มูลแยกราย 

 

รายการ  

ปี 

2559 2560 2561 2561 (01 – 09) 2562 (01 – 09) 

จาํนวนแรงงานที-ใชใ้น         

การผลิต (คน) 100.00 117.68 85.35 100.00 95.91 

ชั-วโมงทาํงาน (ชั-วโมง)      

-ปกติ 100.00 102.24 87.19 100.00 79.49 

-ล่วงเวลา 100.00 51.98 42.62 100.00 68.88 

ค่าจา้ง (บาท)           

-ปกติ 100.00 87.03 39.97 100.00 77.60 

-ล่วงเวลา 100.00 66.09 66.13 100.00 76.19 

ค่าชดเชยพิเศษ (บาท)           

-ลาออก ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

-อื-นๆ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

 
* หมายเหตุ ช่วงปี 2559 และปี 2561 (01-09) เป็นการเปรียบเทียบกับตัวเอง เพราะฉะนัVนจึงเท่ากับ 

100 
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อธิบายและแสดงให้เห็นว่าการจา้งงานในการผลิต สินค้าชนิดเดียวกัน ไดรั้บผลกระทบจาก 

    การนาํเขา้ สินค้าที0ถูกพิจารณา อยา่งไร 

     พบว่าการนาํเขา้สินคา้ที-ถูกพิจารณามีผลกระทบต่อการจา้งงานของอุตสาหกรรมภายใน ดงันี)  

• การจา้งงาน 

การจ้างงานของอุตสาหกรรมภายในเพิ-มขึ)นในปี 2560 แต่ลดลงอย่างมากในปี 2561โดยเป็น

การลดลงจากปี 2559 ด้วย นอกจากนั)นเมื-อเปรียบเทียบในช่วงปี 2561 (ม.ค. – ก.ย.) และปี 

2562 (ม.ค. – ก.ย.) จะพบว่าการจา้งงานของอุตสาหกรรมภายในลดลงอยา่งเห็นไดช้ดั 

 

• ชั-วโมงทาํงาน 

ชั-วโมงทาํงานของอุตสาหกรรมภายในเพิ-มขึ)นเล็กนอ้ยในปี 2560 แต่ลดลงอยา่งมากในปี 2561 

โดยเป็นการลดลงจากปี 2559 ดว้ย และเมื-อเปรียบเทียบชั-วโมงการทาํงานในช่วงปี 2561 (ม.ค. 

– ก.ย.) และ ปี 2562 (ม.ค. – ก.ย.) จะพบว่าชั-วโมงทาํงานก็ลดลงเช่นเดียวกนั 

 

• ค่าจา้งแรงงาน 

พบว่าค่าจ้างแรงงานของอุตสาหกรรมภายในแมจ้ะเพิ-มขึ)นเล็กนอ้ยในปี 2560 แต่พบว่าลดลง

ในปี 2561โดยเป็นการลดลงจากปี 2559 ดว้ย นอกจากนั)นเมื-อเปรียบเทียบในช่วงปี 2561 (ม.ค. 

– ก.ย.) และปี 2562 (ม.ค. – ก.ย.) จะพบว่าค่าจา้งแรงงานของอุตสาหกรรมภายในลดลงอยา่ง

เห็นไดช้ดั 
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8.6 ระบุขอ้มูลกาํไรและขาดทุนจากการจาํหน่าย สินค้าชนิดเดียวกัน ในประเทศไทยเป็นราย 

ไตรมาส  โดยใชข้อ้มูลปัจจุบนัและขอ้มูลยอ้นหลงั 3 ปี ในกรณีที-มีผูผ้ลิตหลายราย  ให้จดัทาํ 

ขอ้มูลแยกราย หากไม่สามารถแสดงขอ้มูลดงักล่าวเฉพาะรายการ สินค้าชนิดเดียวกัน ได ้

ให้แสดงขอ้มูลกลุ่มสินคา้กลุ่มเล็กที-สุดที-รวม สินค้าชนิดเดียวกัน นั)นอยูด่ว้ย  และประเมิน 

สัดส่วนที-เป็นของ สินค้าชนิดเดียวกัน นั)นดว้ย หากผูผ้ลิตแสดงขอ้มูลกลุ่มสินคา้กลุ่มใหญ่ 

ให้ระบรุายการสินคา้อื-น ๆ ที-รวมอยูด่ว้ย โดยให้กรอกขอ้มูลตามตารางต่อไปนี)  

 

รายการ 2559 2560 2561 2561  

(ม.ค.-ก.ย.) 

2562  

(ม.ค.-ก.ย.) 

ยอดขายสุทธิ 100.00 90.01 83.05 100.00 58.75 

ตน้ทุนสินคา้ที-ขายได ้ 100.00 96.56 89.37 100.00 63.62 

กาํไร (ขาดทุน) ขั)นตน้ 100.00 11.56 7.30 100.00 -232.21 

ค่าใชจ่้ายในการจดัการการขาย 

และอื-น ๆ 

100.00 82.78 70.95 100.00 70.92 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 100.00 -104.60 -96.51 -100.00 -255.51 

 

* หมายเหตุ ช่วงปี 2559 และปี 2561 (01-09) เป็นการเปรียบเทียบกับตัวเอง เพราะฉะนัVนจึงเท่ากับ 

100 
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อธิบายและแสดงให้เห็นว่าการนาํเขา้ สินค้าที0ถูกพิจารณา มีผลกระทบต่อการจาํหน่าย สินค้า  

    ชนิดเดียวกัน อยา่งไร 

     จากขอ้มูลในตารางที- 8.6 จะเห็นไดว่้าการนาํเขา้ สินคา้ที-ถูกพิจารณา มีผลกระทบต่อการจาํหน่าย 

สินคา้ชนิดเดียวกนั ดงันี)  

• ยอดขายสุทธิ 

ยอดขายสุทธิของอุตสาหกรรมภายในมีทิศทางลดลงอย่างต่อเนื-องตั)งแต่ปี 2559 และเมื-อ

เปรียบเทียบยอดขายสุทธิของอุตสาหกรรมภายในในช่วงเวลาปี 2561 (ม.ค. – ก.ย.) และปี 

2562 (ม.ค. – ก.ย.) จะพบว่าก็ลดลงเช่นกนั 

 

• กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 

อุตสาหกรรมภายในประสบภาวะขาดทุนมาโดยตลอดตั)งแต่ปี 2560 โดยขาดทุนลดลงในปี 

2561 แต่อยา่งไรก็ตามเมื-อเปรียบเทียบในช่วงระยะเวลาปี 2561 (ม.ค. – ก.ย.) และปี 2562 

(ม.ค. – ก.ย.) จะพบว่าขาดทุนเพิ-มขึ)นเกือบ 3 เท่า 
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8.7 ระบุส่วนแบ่งตลาดของ สินค้าชนิดเดียวกัน ที-ผลิตและจาํหน่ายภายในประเทศ  สินค้าที0ถูก   

      พิจารณา จากประเทศที-ถูกกล่าวหา และสินคา้นาํเขา้จากประเทศอื-นๆ โดยใชป้ริมาณเป็นเกณฑ ์  

      ทั)งนี)  ให้ใชข้อ้มูลปัจจุบนัและขอ้มูลยอ้นหลงั 3 ปี แยกรายไตรมาส 

 

รายการ 

2559 2560 2561 

ปริมาณ ส่วนแบ่งตลาด ปริมาณ ส่วนแบ่งตลาด ปริมาณ ส่วนแบ่งตลาด 

(เมตริกตนั) (%) (เมตริกตนั) (%) (เมตริกตนั) (%) 

รวมประเทศไทย 100.00 44.50 82.32 36.09 70.73 34.38 

ประเทศที-ถูก

กล่าวหา 
      

-จีน 103,491.55 29.19 102,723.49 28.54 101,541.30 31.28 

-เกาหลี 35,501.07 10.01 44,460.56 12.35 58,843.12 18.13 

-อีย ู 31,268.42 8.82 49,618.14 13.79 26,409.66 8.14 

-ไตห้วนั 9,199.14 2.59 12,913.64 3.59 10,942.86 3.37 

รวมประเทศที-ถูก

กล่าวหา 
179,460.18 50.62 209,715.83 58.27 197,736.94 60.91 

ประเทศอื-น ๆ       

สหราชอาณาจกัร 584.67 3.38 300.16 1.48   

-ออสเตรเลีย 1.15 0.00 1.13 0.00 0.93 0.00 

-บราซิล 1,105.75 0.31 1,655.73 0.46   

-แคนาดา   108.79 0.03 109.35 0.03 

-ฮ่องกง   415.47 0.12 309.99 0.10 

-ญี-ปุ่น 14,301.75 4.03 17,657.29 4.91 14,431.29 4.45 

-สิงคโปร์ 879.55 0.25     

-มาเลเซีย     1.08 0.01 

-ฟิลิปปินส์ 96.80 0.03     

-แอฟริกาใต ้ 323.40 0.09     

-ไทย 1.31 0.00 2.04 0.00 1.34 0.00 

-เวียดนาม   78.71 0.02 444.60 0.14 

-สหรัฐอเมริกา   49.68 0.01   

รวมประเทศอื-น ๆ 17,294.38 4.88 20,269.00 5.63 15,298.58 4.71 
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รายการ 

2561 (ม.ค.-ก.ย.) 2562 (ม.ค.-ก.ย.) 

ปริมาณ ส่วนแบ่งตลาด ปริมาณ ส่วนแบ่งตลาด 

(เมตริกตนั) (%) (เมตริกตนั) (%) 

รวมประเทศไทย 100.00 37.36 58.91 23.69 

ประเทศที-ถูก

กล่าวหา 
    

-จีน 80,931.53 33.58 76,445.91 34.14 

-เกาหลี 43,549.03 18.07 49,375.68 22.05 

-อีย ู 6,657.06 2.76 27,281.72 12.18 

-ไตห้วนั 8,411.10 3.49 11,120.17 4.97 

รวมประเทศที-ถูก

กล่าวหา 
139,548.72 57.90 164,223.48 73.34 

ประเทศอื-น ๆ     

-ออสเตรเลีย 0.93 0.00   

-แคนาดา 109.35 0.05   

-ฮ่องกง   87.91 0.04 

-อินโดนีเซีย   0.00 0.00 

-ญี-ปุ่น 10,854.47 4.50 6,276.84 2.80 

-สิงคโปร์   0.01 0.00 

-มาเลเซีย 1.08 0.00 3.16 0.00 

-ไทย 1.34 0.00 7.16 0.00 

-เวียดนาม 444.60 0.18 151.79 0.07 

-สหรัฐอเมริกา   123.84 0.06 

รวมประเทศอื-น ๆ 11,411.77 4.74 6,650.71 2.97 
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อธิบายและแสดงให้เห็นว่า สินค้าที0ถูกพิจารณา มีผลกระทบต่อส่วนแบ่งการตลาดของ สินค้า 

    ชนิดเดียวกัน อยา่งไร 

     จากขอ้มูลในตารางที- 8.7 จะเห็นได้ว่าตั)งแต่ปี 2559 ส่วนแบ่งการตลาดของอุตสาหกรรมภายในมี

ทิศทางลดลงอย่างต่อเนื-อง และเมื-อเปรียบเทียบส่วนแบ่งการตลาดของอุตสาหกรรมภายในใน

ช่วงเวลาปี 2561 (ม.ค. – ก.ย.) และปี 2562 (ม.ค. – ก.ย.) จะพบว่าส่วนแบ่งตลาดก็ลดลงเช่นเดียวกนั 
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8.8 อธิบายและแสดงให้เห็นว่า สินค้าที0ถูกพิจารณา มีผลกระทบและแนวโนม้ที-จะมีผลกระทบ 

      ต่อผูยื้-นคาํขอในดา้นอื-นๆ เชน่ กระแสเงินสด อตัราการเจริญเติบโตของกิจการ ศกัยภาพใน 

      การเพิ-มทุนหรือการลงทุน เป็นตน้ อยา่งไร  

 
* เปน็ข้อมูลโดยรวมของกิจการ 

รายการ ปี2559 ปี2560 ปี2561 
ปี2561 ปี2562 

(ม.ค.-ก.ย.) (ม.ค.-ก.ย.) 

ยอดขาย           

(1)  การขายในประเทศ            

1.1   ปริมาณ (เมตริกตนั) 100.00 82.32 70.73 100.00 58.91 

1.2   มูลค่า (บาท) 100.00 90.01 83.05 100.00 58.75 

(2) การส่งออก            

      2.1   ปริมาณ (หน่วย) ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

     2.2 มูลค่า (ลา้นบาท) ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

กาํไร (ลา้นบาท)           

(1) กาํไรสุทธิจากการขายในประเทศ (ไม่รวม
กาํไร/ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี-ยน) 

100.00 -104.60 -96.51 -100.00 -255.51 

(2) กาํไรสุทธิจากการส่งออก (ไม่รวมกาํไร/

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี-ยน) ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

(3) กาํไร/ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี-ยน 100.00 189.80 -180.70 -100.00 -949.63 

ผลผลิต (ตนั) 100.00 89.90 74.16 100.00 57.91 

ส่วนแบ่งตลาด (%)  44.50   36.09   34.38   37.36   23.69  

ผลิตภาพ      

(1)   % yield = output/input 100.00 100.02 100.08 100.00 99.89 

(2)   ตน้ทุนการผลิตต่อหน่วย 100.00 118.87 128.25 100.00 106.88 

ผลตอบแทนการลงทุน ROA % * 100.00 11.88 35.25 100.00 -170.47 

อตัราการใชก้าํลงัการผลิต (%) 100.00 89.90 74.16 100.00 57.91 

ราคาสินคา้ชนิดเดียวกนัในประเทศ (บาท/

เมตริกตนั) 

100.00 109.33 117.41 100.00 99.72 

ราคาสินคา้ชนิดเดียวกนัส่งออก (บาท/หน่วย) ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน (Cash Flow)* 100.00 222.88 -19.85 100.00 146.37 

สินคา้คงคลงั (หน่วย) 100.00 144.98 136.47 100.00 91.22 

การจา้งงาน           

(1)   จาํนวนแรงงาน (คน) 100.00 117.68 85.35 100.00 95.91 
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(2)   ชั-วโมงทาํงาน 100.00 100.85 85.96 100.00 79.34 

ค่าจา้งแรงงาน (บาท)           

(3)   อตัราค่าจา้ง/ช.ม. 100.00 103.42 107.38 100.00 97.76 

(4)   อตัราค่าจา้งต่อหน่วยการผลิต 100.00 116.02 124.48 100.00 133.95 

อตัราการเจริญเติบโตของกิจการ           

และความสามารถในการระดมทุนหรือการ

ลงทุน 
          

(1)   ปริมาณขายของกิจการ  (เมตริกตนั)* 100.00 78.19 71.91 100.00 72.85 

(2)   ความตอ้งการใชภ้ายในประเทศ 
(เมตริกตนั)  

100.00 101.51 91.57 100.00 92.91 

(3)   รายไดท้ั)งหมดของกิจการ (บาท)* 100.00 86.28 86.08 100.00 69.96 

(4)  สินทรัพยข์องกิจการ (บาท)* 100.00 99.81 103.04 100.00 91.94 

(5)   หนี)สิน (บาท)* 100.00 112.90 124.28 100.00 84.17 

(6)  ส่วนของผูถ้ือหุ้น (บาท)* 100.00 96.64 97.90 100.00 94.49 

* หมายเหตุ ช่วงปี 2559 และปี 2561 (01-09) เป็นการเปรียบเทียบกับตัวเอง เพราะฉะนัVนจึงเท่ากับ 

100 
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จากขอ้มูลในตารางที- 8.8 จะเห็นไดว่้าสินคา้ที-ถูกพิจารณามีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมภายในดงันี)  

• ผลิตภาพ 

อุตสาหกรรมภายในมีผลิตภาพเพิ-มขึ)นเล็กนอ้ยในปี 2560 และลดลงในปี 2561 โดยเป็นการ

ลดลงจากปี 2559 ดว้ย โดยเมื-อเปรียบเทียบช่วงเวลาปี 2561 (ม.ค. – ก.ย.) กบัช่วงเวลาปี 2562 

(ม.ค. – ก.ย.) พบว่าเพิ-มขึ)น 

   

• ผลตอบแทนการลงทุน 

อุตสาหกรรมภายในมีผลตอบแทนการลงทุนลดลงอยา่งมากตั)งแต่ปี 2560 โดยในช่วงปี 2562 

(ม.ค. – ก.ย.) จะพบว่าอุตสาหกรรมภายในมีผลตอบแทนจากการลงทุนติดลบ 

 

• กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน 

กระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของอุตสาหกรรมภายในเพิ-มขึ)นในปี 2560 และติดลบในปี 

2561 โดยเมื-อเปรียบเทียบในช่วงปี 2561 (ม.ค. – ก.ย.) และปี 2562 (ม.ค. – ก.ย.) จะพบว่า

กระแสเงินสดจากการดาํเนินงานเพิ-มขึ)น 

 

• อตัราการเจริญเติบโตของกิจการ 
เมื-อพิจารณาอตัราการเจริญเติบโตของกิจการโดยเปรียบเทียบปริมาณขายในประเทศกบัความ

ตอ้งการใชใ้นประเทศจะพบความไม่สอดคลอ้งกนั คือ ในปี 2560 ความตอ้งการใชใ้นประเทศ

เพิ-มขึ)น แต่ปริมาณขายในประเทศของอุตสาหกรรมภายในกลบัลดลง ต่อมาในปี 2561 ความ

ตอ้งการใชภ้ายในประเทศลดลงร้อยละ 9.79 แต่ปริมาณขายในประเทศของอุตสาหกรรม

ภายในกลบัลดลงร้อยละ 14.08 โดยเฉพาะเมื-อเปรียบเทียบในช่วงปี 2561 (ม.ค. – ก.ย.) และปี 

2562 (ม.ค. – ก.ย.) ความตอ้งการใชภ้ายในประเทศลดลงเล็กนอ้ยร้อยละ 7.09 แต่การขายใน

ประเทศของอุตสาหกรรมภายในกลบัลดลงถึงร้อยละ 41.09 จึงถือว่าเป็นอุปสรรคต่อการ

เจริญเติบโตของอุตสาหกรรมภายใน 
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• ศกัยภาพในการเพิ-มทุนหรือการลงทุน 

อุตสาหกรรมภายในมีสัดส่วนหนี)สินต่อสินทรัพยล์ดลงในปี 2560 และกลบัมาเพิ-มขึ)น

เล็กนอ้ยในปี 2561 แต่ก็ยงัคงถือว่าลดลงเมื-อเทียบกบัช่วงปี 2559 โดยในช่วงปี 2561 (ม.ค. – 

ก.ย.) และปี 2562 (ม.ค. – ก.ย.) จะพบว่ามีสัดส่วนหนี)สินต่อสินทรัพยล์ดลงอยา่งเห็นไดช้ดั 

8.9  ระบุขอ้มูลเกี-ยวกบัปัจจยัอื-น ๆ นอกจากการนาํเขา้ สินค้าที0ถูกพิจารณา ที-ก่อให้ 

       เกิดความเสียหายแก่ผูยื้-นคาํขอในช่วงระยะเวลาเดียวกนั เช่น ปริมาณและราคาของสินคา้นาํเขา้ 

       ที-ไม่ขายในราคาที-มีการทุ่มตลาด  ความตอ้งการของตลาดลดลง การเปลี-ยนแปลงรูปแบบการ 

       บริโภค พฤติกรรมการจาํกดัทางการคา้  การแข่งขนัระหว่างผูผ้ลิตในต่างประเทศ  และผูผ้ลิต 

       ภายในประเทศ  การพฒันาทางดา้นเทคโนโลยี  ประสิทธิภาพในการส่งออกและความสามารถ 

       ในการผลิต  ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี-ยน ไวใ้นขอ้นี)ดว้ย คือ 

    ไม่พบปัจจยัอื-น ๆ ที-ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายใน นอกเหนือจากทุ่มตลาดอนัเกิด

จากการนาํเขา้สินคา้ที-ถูกพิจารณาจาก 4 ประเทศ 
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8.10 สรุปให้เห็นว่า สินค้าที0ถูกพิจารณา ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผูยื้-นคาํขออยา่งไร 

   จากการพิจารณาขอ้มูลในตารางที- 8.1 – 8.8 สรุปไดว่้ามีความเสียหายอยา่งสาํคญัที-เกิดแก่

อุตสาหกรรมภายใน คือ  

• สินคา้ของอุตสาหกรรมภายในถูกตดัราคา, กดราคา และถูกยบัยั)งการขึ)นราคา 
• ปริมาณการผลิตสินคา้ของอุตสาหกรรมภายในประเทศลดลงอยา่งเห็นไดช้ัด 

• ปริมาณสินคา้คงคลงัของอุตสาหกรรมภายในประเทศเพิ-มขึ)น 

• กาํไรลดลงและขาดทุนเพิ-มขึ)นอยา่งมากหลงัจากนั)น 

• ผลตอบแทนการลงทุนลดลงจนติดลบ 

• ส่วนแบ่งตลาดในประเทศลดลง 
• การจา้งงานลดลง 
• ระยะเวลาชั-วโมงทาํงานลดลง 
• ความสามารถในการเพิ-มทุนหรือการลงทุนลดลง 
• ปริมาณการขายของอุตสาหกรรมภายในประเทศลดลงอยา่งเห็นไดช้ดั 

• ยอดมูลค่าการขายในประเทศลดลงอยา่งเห็นไดช้ดั 

• อตัราการใชก้าํลงัการผลิตของอุตสาหกรรมภายในลดลงอยา่งเห็นไดช้ดั 

• อตัราการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมภายในลดลงอย่างเห็นไดช้ดั 

• ค่าจา้งแรงงานลดลง 
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8.11 ระบุรายชื-อ ที-อยู ่หมายเลขโทรศพัท ์และโทรสาร ของผูซื้)อที-ผูยื้-นคาํขอจะขายสินคา้ให้   

        หรือผูยื้-นคาํขอจะขายสินคา้ให้  แต่ไม่สามารถขายในราคาดงักล่าวได ้เนื-องจากมีการแยง่ตลาด 

        โดยให้   

(1) แสดงหลกัฐานเอกสาร (เช่น สาํเนาใบเรียกเก็บเงิน รายงานของพนกังานขาย หรือ 

        จดหมายจากลูกคา้ เป็นตน้) ยืนยนัว่าไดสู้ญเสียยอดขายให้กบั สินค้าที0ถูกพิจารณา  

        ตั)งแต่เมื-อไร  ดงัตารางต่อไปนี)  

 

ชื-อผูซื้)อ ชนิดสินคา้ วนัที-ที-ผูย้ื-นคาํ ปริมาณขาย ราคาเสนอของ  ขอ้เสนอที-ผูซื้)อยอมรับ 

  ขอเสนอราคา  ผูย้ื-นคาํขอที-ได ้

รับการปฏิเสธ 

ราคาสินคา้ 

  ที-ซื)อจริง 

    จาก

ประเทศ 
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(2) แสดงหลกัฐานเอกสาร (เช่น สาํเนาใบเรียกเก็บเงิน รายงานของพนกังานขาย จดหมาย    

      จากลูกคา้ เป็นตน้) ยืนยนัว่าไดด้าํเนินการลดราคา ยกเลิกหรือปรับเปลี-ยนแผนการขึ)นราคา 

      สินคา้เพื-อรักษาตลาดให้สามารถแข่งขนักบั สินค้าที0ถูกพิจารณา ตั)งแต่เมื-อไร ดงัตารางต่อไปนี)  

 

ผูซื้)อ ชนิดสินคา้ ราคาเสนอของผูย้ื-นคาํขอ ราคาเสนอขายของสินคา้ 

นาํเขา้ 

  วนัที-เสนอ 

ราคา 

ครั) งแรก 

ปริมาณ ราคาเดิม 

ที-ถูก 

   ปฏิเสธ 

ราคาที- 

ผูซื้)อ 

ยอมรับ 

วนัที-เสนอ 

ขาย 

ครั) งแรก 

ปริมาณ ราคาที- 

ผูซื้)อ 

ยอมรับ 

จาก 

ประเทศ 

ลบั 

เหล็กแผ่น

เคลือบดีบุก 

2560  ปรับ

เพิ-มขึ)น

ตนัละ 

xxx บาท 

     

ลบั 

เหล็กแผ่น

เคลือบดีบุก 
2560  ปรับ

เพิ-มขึ)น

ตนัละ 

xxx บาท 

     

ลบั 

เหล็กแผ่น

เคลือบดีบุก 
2560  ปรับ

เพิ-มขึ)น

ตนัละ 

xxx บาท 

     

ลบั 

เหล็กแผ่น

เคลือบดีบุก 
2561  ปรับ

เพิ-มขึ)น

ตนัละ 

xxx บาท 

     

ลบั 

เหล็กแผ่น

เคลือบดีบุก 

2561  ปรับ

เพิ-มขึ)น

ตนัละ 

xxx บาท 
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8.12 ถา้เห็นว่าอาจจะมีความเสียหายเกิดขึ)นในอนาคต ให้ระบุขอ้มูลปัจจุบนัและขอ้มูลยอ้นหลงั  

        3  ปี พร้อมทั)งหลกัฐานสนบัสนุน  เช่น  

 (1) การนาํเขา้ สินค้าที0ถูกพิจารณา เพิ-มสูงขึ)นอยา่งเห็นไดช้ดั  

 (2) ความสามารถในการผลิตของผูผ้ลิตต่างประเทศที-มีอยู ่หรือหลกัฐานแสดงว่า 

        ความสามารถในการผลิตนั)นจะเพิ-มขึ)นอยา่งเห็นไดช้ดั โดยคาํนึงถึงตลาดต่างประเทศอื-น ๆ   

        ดว้ยว่าพร้อมที-จะรองรับการเพิ-มขึ)นของความสามารถในการผลิตดงักล่าวหรือไม ่

 (3) สินค้าที0ถูกพิจารณา ไดก้ดราคา สินค้าชนิดเดียวกัน ในประเทศให้ลดลง หรือทาํให้ไม ่

       สามารถขึ)นราคาไดต้ามปกติ และมีแนวโนม้ว่าจะมีความตอ้งการนาํเขา้ สินค้าที0ถูกพิจารณา 

       เพิ-มขึ)นอีก 

(4) ปริมาณสินคา้คงคลงัของ สินค้าที0ถูกพิจารณา ในประเทศที-ถูกกล่าวหา  
(5) ปัจจยัอื-นๆ 

     

 

 

 

 

 

(ไม่ใช)้ 
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8.13 ถา้เห็นว่า สินค้าที0ถูกพิจารณา เป็นผลให้เกิดอุปสรรคล่าชา้อยา่งสาํคญัต่อการก่อตั)งหรือ 

        การพฒันาอุตสาหกรรมภายใน  ให้อธิบายพร้อมทั)งแสดงหลกัฐานสนบัสนุน 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

(ไม่ใช)้ 
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