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ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
เรื่อง แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสําคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณา
ผลการไต่สวนชั้นที่สุดการทุ่มตลาดสินค้าหลอดและท่อทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า
ที่มีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐเกาหลี
พ.ศ. ๒๕60
ตามที่ได้มีประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง เปิดการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าหลอด
และท่อทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ที่มีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐเกาหลี
พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2559 และคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน
ได้มีคําวินิจฉัยเบื้องต้น เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2559 กําหนดให้ใช้มาตรการชั่วคราวตอบโต้
การทุ่ ม ตลาดจากการนํ า เข้ า สิ น ค้ า หลอดและท่ อ ทํ า ด้ ว ยเหล็ ก หรื อ เหล็ ก กล้ า ที่ มี แ หล่ ง กํ า เนิ ด จาก
สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น และสาธารณรั ฐ เกาหลี ตามประกาศคณะกรรมการพิ จ ารณาการทุ่ ม ตลาด
และการอุ ด หนุ น เรื่ อ ง การตอบโต้ ก ารทุ่ ม ตลาดสิ น ค้ า หลอดและท่ อ ทํ า ด้ ว ยเหล็ ก หรื อ เหล็ ก กล้ า
ที่มีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. ๒๕59 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2559 ให้เรียกเก็บอากรชั่วคราวหรือหลักประกันการชําระอากรชั่วคราวจากการนําเข้าสินค้าดังกล่าว
ในอัตราร้อยละ 3.22 ถึง ร้อยละ 66.01 ของราคา ซี ไอ เอฟ และตามประกาศคณะกรรมการ
พิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าหลอดและท่อทําด้วยเหล็ก
หรื อ เหล็ ก กล้ า ที่ มี แ หล่ ง กํ า เนิ ด จากสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น และสาธารณรั ฐ เกาหลี (ฉบั บ ที่ 2)
พ.ศ. ๒๕60 ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 ให้ขยายระยะเวลาการใช้มาตรการชั่วคราวดังกล่าว
ออกไปอีกเป็นกําหนดเวลา 2 เดือน และต่อมาคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน
ได้มีคําวินิจฉัยชั้นที่สุด เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560 กําหนดให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด
จากการนํ า เข้ า สิ น ค้ า ดั ง กล่ า วที่ มี แ หล่ ง กํ า เนิ ด จากสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น และสาธารณรั ฐ เกาหลี
ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้า
หลอดและท่อทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ที่มีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐเกาหลี
พ.ศ. ๒๕60 (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 นั้น
เพื่อให้เป็นไปตามความในข้อ ๑ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความใน
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารตอบโต้ ก ารทุ่ ม ตลาดและการอุ ด หนุ น ซึ่ ง สิ น ค้ า จากต่ า งประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒
อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศจึงออกประกาศแสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสําคัญ
ที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาผลการไต่สวนชั้นที่สุดไว้ ดังรายละเอียดตามเอกสารท้ายประกาศนี้
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ทั้งนี้ หากผู้ยื่นคําขอให้ไต่สวนการทุ่มตลาด ผู้นําเข้า หรือผู้ส่งออกสินค้าทุ่มตลาด ประสงค์ที่จะ
ทราบรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ ใ ช้ เ ป็ น ฐานในการกํ า หนดอากรตอบโต้ ก ารทุ่ ม ตลาดดั ง กล่ า ว
ให้ยื่นคําขอต่อกองปกป้องและตอบโต้ทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่
มีประกาศฉบับนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การตอบโต้
การทุ่มตลาดและการอุดหนุน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๓
ประกาศ ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ดวงพร รอดพยาธิ์
อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

เอกสารท้ายประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
เรื่อง แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสาคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณา
ผลการไต่สวนชั้นที่สุดการทุ่มตลาดสินค้าหลอดและท่อทาด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า
ที่มีแหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐเกาหลี
พ.ศ. ๒๕60
----------------------------ข้อ ๑ การเปิดการไต่สวน
1.1 คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนตามพระราชบัญญัติการตอบโต้การ
ทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 ได้มีคาวินิจฉัยให้กรมการค้าต่างประเทศเปิด
การไต่สวนการทุ่ ม ตลาดสิ น ค้าหลอดและท่ อทาด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ที่ มีแหล่งกาเนิ ดจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนและสาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ตามคาขอของสมาคมผู้ผลิตท่อโลหะ
และแปรรูปเหล็กแผ่น ซึ่งได้รับมอบอานาจจาก บริษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน) บริษัท บี.เอส.เมทัล
จากัด บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จากัด บริษัท เค แอนด์ เอส สตีลไพพ์ จากัด และบริษัท สหไทยสตีล
ไพพ์ จากัด (มหาชน)ซึ่งเป็นการยื่นคาขอตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการ
อุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542
1.2 อธิบ ดี กรมการค้าต่ างประเทศได้ ออกประกาศกรมการค้ าต่ างประเทศ เรื่อง เปิ ด การ
ไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าหลอดและท่อทาด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ที่มีแหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐประชาชน
จีนและสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2559 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2559 โดยกรมการค้าต่างประเทศได้ดาเนินการไต่สวนประเด็น การทุ่ม ตลาด
และความเสีย หายตามหลัก เกณฑ์ภ ายใต้พ ระราชบัญ ญัติก ารตอบโต้ก ารทุ่ม ตลาดและการ อุดหนุนซึ่ง
สินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542
ข้อ ๒ สินค้าที่ถูกพิจารณา
สินค้าที่ถูกพิจารณา คือ สินค้าหลอดและท่อทาด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าที่มีภาคตัดขวางเป็น
วงกลมและไม่เป็นวงกลมภายใต้พิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 7305.11.00.000 7305.12.10.000
7305.12.90.000 7305.19.10.000 7305.19.90.000 7305.20.00.000 7305.31.90.000
7305.39.10.000 7305.39.90.000 7305.90.00.000 7306.19.10.000 7306.19.20.000
7306.19.90.000 7306.29.00.000 7306.30.10.000 7306.30.20.000 7306.30.30.000
7306.30.40.000 7306.30.90.000 7306.50.10.000 7306.50.90.000 7306.61.00.010
7306.69.00.001 7306.69.00.090 7306.90.10.000 7306.90.90.000 รวม 26 พิ กั ดที่ มี
แหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐเกาหลี
ข้อ ๓ ผู้มีส่วนได้เสีย
3.1 อุตสาหกรรมภายในที่ผลิตสินค้าชนิดเดียวกันกับสินค้าที่ถูกพิจารณา ได้แก่
3.1.1 บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จากัด
3.1.2 บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จากัด (มหาชน)
3.1.3 บริษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน)
3.1.4 บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จากัด (มหาชน)
3.1.5 บริษัท เค แอนด์ เอส สตีลไพพ์ จากัด
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3.1.6 บริษัท บี.เอส. เมทัล จากัด
3.1.7 บริษัท โอเชี่ยนไพพ์ จากัด
3.1.8 บริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
3.1.9 บริษัท ค้าเหล็กไทย จากัด (มหาชน)
3.1.10 บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จากัด
3.1.11 บริษัท เซอาห์ พรีซิชั่น เมทัล (ประเทศไทย) จากัด
3.1.12 บริษัท ตะวันเมทัล จากัด
3.2 ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากต่างประเทศ 2 ประเทศ ได้แก่
3.2.1 ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกในสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่
(1) Dalian Steelforce Hi-Tech Co., Ltd.
(2) Hengshui Jinghua Steel Pipe Co., Ltd.
(3) Huludao City Steel Pipe Industrial Co., Ltd.
(4) Qingdao Xiangxing Steel Pipe Co., Ltd.
(5) Zhejiang Kingland Pipeline & Technologies Co., Ltd.
(6) Jiedong Economic Development Testing Zone Tai Feng Qiao
Metal Products Co., Ltd.
(7) Tianjin Juncheng Yahe International Trade Co., Ltd.
(8) Tianjin City Jinghai County Baolai Industrial And Trade Co., Ltd.
(9) กลุ่มบริษัท Youfa Group.
(10) Tianjin Lefin Industrial Co., Ltd.
(11) Tianjin Jiefeng International Trade Co., Ltd.
(12) Tianjin Tianyingtai Steel Pipe Co., Ltd.
(13) Tianjin Huilitong Steel Tube Co., Ltd.
(14) Tianjin United Steel Pipe Co., Ltd.
(15) Foshan SeAH Precision Metal Co., Ltd.
(16) Tianjin Juncheng Jinli Steel Pipe Co., Ltd.
(17) ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกในสาธารณรัฐประชาชนจีนรายอื่น
3.2.2 ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกในสาธารณรัฐเกาหลี ได้แก่
(1) Kukje Steel Co., Ltd.
(2) SeAH Steel Corp.
(3) Hyundai Steel Company
(4) SeAH FS Co., Ltd.
(5) ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกในสาธารณรัฐเกาหลีรายอื่น
3.3 รัฐบาลประเทศผู้ส่งออก ได้แก่
3.3.1 สาธารณรัฐประชาชนจีน
3.3.2 สาธารณรัฐเกาหลี
3.4 ผู้นาเข้าหรือผู้ซื้อ ได้แก่
3.4.1 กิจการร่วมค้าซัมซุง-ไอทีดี
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3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5
3.4.6
3.4.7
3.4.8
3.4.9
3.4.10
3.4.11
3.4.12
3.4.13
3.4.14
3.4.15
3.4.16
3.4.17
3.4.18
3.4.19
3.4.20
3.4.21
3.4.22
3.4.23
3.4.24
3.4.25
3.4.26

บริษัท ควอลิเทค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่น จากัด
บริษัท ซี อี ซี อินเตอร์เนชั่นแนลลิมิเต็ด (สาขาประเทศไทย) จากัด
บริษัท แพน โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท แวลูพลัสเมทัล จากัด
บริษัท เอ พี ไอ เม็ททัล จากัด
บริษัท เกรท สตีลเวอร์คส์ (สาขา 1) จากัด
บริษัท แกรนด์ เทค พรีซิซัน แมนนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จากัด
บริษัท คริสเอ็นเนอร์ยี่ (กัลฟ์ ออฟ ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด จากัด
บริษัท คาร์โก้มาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
บริษัท ไครเอ็น (ไทยแลนด์) จากัด
บริษัท เจ.เอส.วี ฮาร์ดแวร์ จากัด
บริษัท ชัวร์แทงด์ (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท ใช้ฮวดหลี สตีล อินเตอร์ กรุ๊ป จากัด
บริษัท ซันคิน (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท ซียูอีแอล จากัด
บริษัท ซีเอช วัฒนายนต์ จากัด
บริษัท ซีเอชสตีลเวอคส์ จากัด
บริษัท ซีเออี เอเซีย จากัด
บริษัท เซอิล สตีล จากัด
บริษัท ไซเลอร์กรุ๊ป จากัด
บริษัท ไทย คอนส์ แอนด์ บิลดิ้ง เมนูแฟ็คเจอริ่ง จากัด (มหาชน)
บริษัท ไทย วู รี เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
บริษัท ไทย สตีล คาสปิ จากัด
บริษัท ไทยเซี่ยงไฮ้สตีล จากัด
บริษัท ไทยนิปปอน สตีล แอนด์ ซูมิคิน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น คอร์

3.4.27
3.4.28
3.4.29
3.4.30
3.4.31
3.4.32
3.4.33
3.4.34
3.4.35
3.4.36
3.4.37
3.4.38

บริษัท ไทยเบนกัน จากัด
บริษัท ไทยเมทอล อิมปอร์ต จากัด
บริษัท ไทยออโตแมชจากัด
บริษัท ธนะโลหะกิจ จากัด
บริษัท นวสยามสตีล จากัด
บริษัท นิปปอน สตีล แอนด์ ซูมิคิน บูสซัน (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท บางกอกเฟรทฟอร์เวิดเดอร์ จากัด
บริษัท เบสท์เทคแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
บริษัท เบสท์เทอร์ สตีล ไพพ์ จากัด
บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท.สผ.สยาม จากัด
บริษัท ปตท.สารวจและผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน)

ปอเรชั่น จากัด
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3.4.39
3.4.40
3.4.41
3.4.42
3.4.43
3.4.44
3.4.45
3.4.46
3.4.47
3.4.48
3.4.49
3.4.50
3.4.51
3.4.52
3.4.53
3.4.54
3.4.55
3.4.56
3.4.57
3.4.58
3.4.59
3.4.60
3.4.61
3.4.62
3.4.63
3.4.64
3.4.65
3.4.66
3.4.67
3.4.68
3.4.69
3.4.70
3.4.71
3.4.72
3.4.73
3.4.74
3.4.75
3.4.76

บริษทั พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)
บริษัท พี.อาร์. บางบอน 5 สตีล จากัด
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
บริษัท พีทีที ฟีนอล จากัด
บริษัท เพิร์ล ออย (อมตะ) จากัด
บริษัท แพน โอเรียนท์ เอ็นเนอยี่ (สยาม) ลิมิเต็ด จากัด
บริษัท ไพพ์ไลน์ ซีสเท็ม จากัด
บริษัท ฟอร์มเทค จากัด
บริษัท ฟูโซะ ทิวบ์ พาร์ท (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท เมคเวิร์ค จากัด
บริษัท เม็ททอล ยูทิลิตี้ จากัด
บริษัท เมทัลไลน์ เทรดดิ้ง จากัด
บริษัท ยาโน่ อิเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท รวมกิจ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จากัด
บริษัท ริชเอเชียสตีล จากัด (มหาชน)
บริษัท โรจน์ไพบูลย์อีควิ๊ปเม้นท์ จากัด
บริษัท ลาบิกซ์ จากัด
บริษัท ลีแอนด์สตีล จากัด
บริษัท ไลน์ไพพ์ จากัด
บริษัท วัฒนไพศาลเอ็นยิเนียริ่ง จากัด
บริษัท แวน เลียวเวน ไพพ์ แอนด์ ทิวป์ (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท ส.วิไลสตีล จากัด
บริษัท สปริง เทเลคอม จากัด
บริษัท สยาม ไพพ์ไลน์ ซีสเท็ม จากัด
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จากัด (มหาชน)
บริษัท สุวรรณ อินดัสเตรียล แอนด์ เทรดดิ้ง จากัด
บริษัท หยวนต้า ไวร์แมช (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท เหล็กสยามพาณิชย์ จากัด
บริษัท อวาจิ ซังเกียว (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จากัด (มหาชน)
บริษัท อินซูลเทคอินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
บริษัท อี้เฮอ เมททัล จากัด
บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย (สาขา1) จากัด (มหาชน)
บริษัท เอ พี ไอ เม็ททัล จากัด
บริษัท เอเบิล ซาโน่ อินดัสตรีส์ (1996) จากัด
บริษัท เอ็มซีซี สทีลไพพ จากัด
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3.4.77 บริษัท เอ็มไพร์ สตีล จากัด
3.4.78 บริษัท เอส.พี.ดับบลิว.ซันไชน์ จากัด
3.4.79 บริษัท เอส.เอ. ปิโตรเทค จากัด
3.4.80 บริษัท เอสเค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จากัด
3.4.81 บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จากัด (มหาชน)
3.4.82 บริษัท เอสเอสยูที จากัด
3.4.83 บริษัท เออร์มีน่า จากัด
3.4.84 บริษัท เอเอ สตีล อินเตอร์เทรด จากัด
3.4.85 บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จากัด (มหาชน)
3.4.86 บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จากัด
3.4.87 ห้างหุ้นส่วนจากัด วีเอส ลายส์ ทรานสปอร์ต
3.4.88 ห้างหุ้นส่วนจากัด เอส.วาย. ทรานสปอร์ต
3.4.89 ห้างหุ้นส่วนจากัด โอโตโกะ ไลน์ ทรานสปอร์ต
3.4.90 บริษัท ซี.เค.บี. เพลท สตีล จากัด
3.4.91 บริษัท เมทัลลิค สตีล เซ็นเตอร์ จากัด
3.4.92 บริษัท เมทัลลิค ไพพ์ มิลล์ จากัด
3.4.93 ผู้นาเข้ารายอื่น
3.5 กลุ่มอุตสาหกรรมและสมาคมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
3.5.1 สมาคมผู้ผลิตท่อโลหะและแปรรูปเหล็กแผ่น
3.5.2 สมาคมหรือกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ใช้สินค้าที่ถูกพิจารณาหรือสินค้าชนิดเดียวกันรายอื่น
ข้อ ๔ ระยะเวลาของข้อมูลที่ใช้ในการไต่สวน
4.1 ใช้ ข้ อมู ลระหว่าง วั นที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึ งวันที่ 31 ธั นวาคม พ.ศ. 2558 ในการ
พิจารณาการทุ่มตลาด
4.2 ใช้ข้อมูลระหว่าง วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ในการ
พิจารณาความเสียหาย
ข้อ 5 การส่งแบบสอบถาม
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2559 กรมการค้าต่างประเทศได้ส่งแบบสอบถามไปยังผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อให้แจ้งข้อมูลและเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไต่สวนการทุ่มตลาด จานวน 128 รายปรากฏว่า
เมื่อครบกาหนดระยะเวลาส่งคืนคาตอบแบบสอบถาม กรมการค้าต่างประเทศได้รับคาตอบแบบสอบถามจากผู้มีส่วนได้
เสียประกอบด้วย
5.1 อุตสาหกรรมภายในจานวน 11 ราย คือ
5.1.1 บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จากัด
5.1.2 บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จากัด (มหาชน)
5.1.3 บริษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน)
5.1.4 บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จากัด (มหาชน)
5.1.5 บริษัท เค แอนด์ เอส สตีลไพพ์ จากัด
5.1.6 บริษัท บี.เอส. เมทัล จากัด
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5.1.7 บริษัท โอเชี่ยนไพพ์ จากัด
5.1.8 บริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
5.1.9 บริษัท ค้าเหล็กไทย จากัด (มหาชน)
5.1.10 บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จากัด
5.1.11 บริษัท เซอาห์ พรีซิชั่น เมทัล (ประเทศไทย) จากัด
โดยมีผู้ที่ตอบแบบสอบถามครบถ้วนสมบูรณ์จานวน 5 ราย ได้แก่ ลาดับที่ 5.1.1 ถึง ลาดับที่ 5.1.5
5.2 ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากต่างประเทศ รวม 13 รายคือ
5.2.1 ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐประชาชนจีน จานวน 10 ราย ได้แก่
(1) Huludao City Steel Pipe Industrial Co., Ltd.
(2) Jiedong Economic Development Testing Zone Tai Feng Qiao
Metal Products Co., Ltd.
(3) Tianjin City Jinghai County Baolai Industrial And Trade Co., Ltd.
(4) กลุ่มบริษัท Youfa Group.
(5) Tianjin Lefin Industrial Co., Ltd.
(6) Tianjin Tianyingtai Steel Pipe Co., Ltd.
(7) Tianjin Huilitong Steel Tube Co., Ltd.
(8) Tianjin United Steel Pipe Co., Ltd.
(9) Foshan SeAH Precision Metal Co., Ltd.
(10) Juncheng Jinli Steel Pipe Co., Ltd.
5.2.2 ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐเกาหลี จานวน 3 ราย ได้แก่
(1) SeAH Steel Corp.
(2) Hyundai Steel Company
(3) SeAH FS Co., Ltd.
5.3 ผู้นาเข้าหรือผู้ซื้อ จานวน 12 ราย ได้แก่
5.3.1 บริษัท รวมกิจ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
5.3.2 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
5.3.3 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จากัด (มหาชน)
5.3.4 บริษัท ทาโมเสะ เทรดดิ้ง จากัด
5.3.5 บริษัท ไทย คอนส์ แอนด์ บิ้วดิ้ง เมนูแฟ็คเจอริ่ง จากัด (มหาชน)
5.3.6 บริษัท ไทยนิปปอน สตีล แอนด์ ซูมิคิน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น คอร์
ปอเรชั่น จากัด
5.3.7 บริษัท ฟูโซะ ทิวบ์ พาร์ท (ประเทศไทย) จากัด
5.3.8 บริษัท โรจน์ไพบูลย์อีควิ๊ปเม้นท์ จากัด
5.3.9 บริษัท อวาจิ แมตทีเรีย (ประเทศไทย ) จากัด
5.3.10 บริษัท เอ็มซีซี สทีลไพพ จากัด
5.3.11 บริษัท ซี.เค.บี เพลท สตีล จากัด
5.3.12 บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
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ข้อ 6 ข้อคิดเห็นและข้อโต้แย้งจากผู้มีส่วนได้เสียต่อการเปิดไต่สวนการทุ่มตลาด
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2559 กรมการค้าต่างประเทศได้เปิดรับฟังข้อคิดเห็นและข้อโต้แย้ง
จากผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากต่างประเทศ ผู้นาเข้าหรือผู้ซื้อและอุตสาหกรรมภายใน สรุปได้ดังนี้
6.1 บริษัท ไซเลอร์ กรุ๊ป จากัด ซึ่งเป็นผู้นาเข้าสิน ค้าที่ถูกพิจารณา ขอให้ยกเว้นการเก็บ
อากรการตอบโต้การทุ่มตลาด สาหรับสินค้าท่อเหล็กที่มีลักษณะพิเศษ 2 ประเภท คือ ท่อเหล็กบุพีอี 2 ชั้น
ด้า น น อ ก ชุบ ด้ว ย สัง ก ะ สีแ ล ะ เค ลือ บ ด้ว ย PE Powder Coating ด้า น ใน เป ็น ท ่อ พ ล าส ติก PE
(Polyethylene) และท่อ ดับ เพลิง Schedule 10 ที ่ไ ด้ร ับ การคืน ไฟตลอดทั ้ง หน้า ตัด ท่อ (Full-body
annealing steel sprinkler pipe) โดยแจ้งว่า ท่อเหล็กทั้ง 2 ประเภทดังกล่าว ผู้ผลิตภายในประเทศยัง
ไม่สามารถผลิตท่อเหล็กที่มีคุณภาพระดับเดียวกัน ได้
6.2 บริษัท อวาจิ แมตทีเ รีย (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเป็นผู้นาเข้าสินค้าที่ถูกพิจารณา ขอให้
ยกเว้น การเก็บ อากรการตอบโต้ก ารทุ่ม ตลาด สาหรับ การนาเข้าสิน ค้าที่ถูก พิจ ารณาเพื่อ นาไปผลิต และ
ส่งออกเป็นสินค้าสาเร็จรูป คือ ข้องอและข้อต่อสามทางสาหรับใช้ในอุตสาหกรรมต่อเรือและอาคารขนาด
ใหญ่ ตามมาตรา 19 ทวิ แห่ง พระราชบัญ ญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๔๖๙ อีกทั้งยังเป็นการส่งออกไปประเทศ
ญี่ปุ่น ซึ่งต้องมีมาตรฐาน JIS ของประเทศญี่ปุ่นรองรับ
6 .3 บ ริษ ัท Hyundai Steel Company ซึ ่ง เป็น ผู ้ส ่ง ออกสิน ค้า ที ่ถ ูก พิจ ารณ าจาก
สาธารณรัฐ เกาหลี ขอให้ยกเว้น การเก็บ อากรการตอบโต้ก ารทุ่ม ตลาด สาหรับ สิน ค้าท่อ เหล็ก ที่ใช้ข นส่ง
น้ามัน และก๊า ซ ซึ่งขนาดและลัก ษณะท่อ รวมถึง กระบวนการผลิต ต้อ งเป็น ไปตามที่กาหนดโดยสถาบัน
ปิโตรเลียมแห่งสหรัฐอเมริกา (American Petroleum Institute: API) เนื่องจากผู้ผลิตภายในประเทศไม่
สามารถผลิตได้
ข้อ 7 การสุ่มตัวอย่าง
กรมการค้าต่างประเทศได้ดาเนินการไต่สวนตามกระบวนการของกฎหมาย โดยในกรณีนี้มี
ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากประเทศที่ถูกพิจารณาตอบแบบสอบถามเข้ามาเป็นจานวนมาก จนไม่สามารถนา
ข้อมูลมาคานวณหาส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดของผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกแต่ละรายได้ กรมการค้าต่างประเทศจึง
พิจารณาคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การตอบโต้
การทุ่มตลาดและการอุดหนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 โดยใช้เกณฑ์
ปริมาณการผลิตและส่งออกมาประเทศไทยตามข้อมูลจากแบบสอบถามที่มีสัดส่วนรวมกันเกินร้อยละ 50
เมื่อเทียบกับปริมาณการส่งออกมาไทยทั้งหมดของผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกทุกรายที่ตอบแบบสอบถามในแต่ละ
ประเทศ
ทั้งนี้ ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ได้รับการสุ่มเลือก มีจานวน 2 ราย
ได้แ ก่ Huludao City Steel Pipe Industrial Co., Ltd. และ Tianjin Tianyingtai Steel Pipe Co.,
Ltd. จากทั้งหมด 10 รายที่ตอบแบบสอบถามครบถ้วนสมบูรณ์ และผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐ
เกาหลีที่ได้รับการสุ่มเลือก มีจานวน 2 ราย ได้แก่ SeAH Steel Corp. และ Hyundai Steel Company
จากทั้งหมด 3 รายที่ตอบแบบสอบถามครบถ้วนสมบูรณ์
ข้อ 8 การตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูล
ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 กรมการค้าต่างประเทศได้จัดส่งเจ้าหน้าที่
เดินทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูล ณ ที่ทาการและโรงงานของผู้มีส่วนได้เสียได้แก่ ผู้ผลิตในประเทศรวม 5
ราย คือบริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จากัด บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จากัด (มหาชน) บริษัท เอเซีย เมทัล
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จากัด (มหาชน) บริษัท เค แอนด์ เอส สตีลไพพ์ จากัด และบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จากัด (มหาชน) และผู้ผลิต
หรื อ ผู้ ส่ ง ออกจากต่ า งประเทศรวม 4 ราย ได้ แ ก่ Huludao City Steel Pipe Industrial Co., Ltd.
(สาธารณรัฐประชาชนจีน ) Tianjin Tianyingtai Steel Pipe Co., Ltd. (สาธารณรัฐประชาชนจีน ) SeAH
Steel Corp.(สาธารณรัฐเกาหลี) และ Hyundai Steel Company (สาธารณรัฐเกาหลี) ซึ่งได้ให้ความร่วมมือ
ในการตอบแบบสอบถามอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
ข้อ 9 คาวินิจฉัยเบื้องต้นและการกาหนดมาตรการชั่วคราว
9.1 เมื ่อ วัน ที ่ ๒๘ ตุล าคม พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการพิจ ารณาการทุ ่ม ตลาดและการ
อุดหนุนได้มีคาวินิจฉัยเบื้องต้น ดังนี้
9.1.1 พบว่า มีก ารทุ ่ม ตลาดสิน ค้า หลอดและท่อ ท าด้ว ยเหล็ก หรือ เหล็ก กล้า ที ่มี
แหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐเกาหลี ในอัตราร้อยละ 3.22 ถึงร้อยละ 66.01
ของราคา ซี ไอ เอฟ และการทุ่มตลาดดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายอย่างสาคัญแก่อุตสาหกรรมภายใน
ตามมาตรา 19 (1) มาตรา 20 และมาตรา 21 แห่งพระราชบัญ ญัติก ารตอบโต้ก ารทุ่ม ตลาดและการ
อุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542
9.1.2 ให้ใช้มาตรการชั่วคราวตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าดังกล่าวตามมาตรา 41 แห่ง
พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 เนื่องจากมี
ความจาเป็นต้องป้องกันความเสียหายอย่างสาคัญที่เกิดแก่อุตสาหกรรมภายใน จึงให้เรียกเก็บอากรชั่วคราว
หรือหลักประกันการชาระอากรชั่วคราว จากการนาเข้าสินค้าหลอดและท่อทาด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าที่มี
ภาคตัดขวางเป็นวงกลมและไม่เป็นวงกลม รวม 26 พิกัดดังกล่าวในประกาศเปิดการไต่สวน ที่มีแหล่งกาเนิด
จากสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐเกาหลี ในอัตราส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดเป็นกาหนดเวลา 4
เดือน ดังนี้
(1) สินค้าที่มีแหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
๑) ร้อยละ 31.02 ของราคา ซี ไอ เอฟ สาหรับสินค้าที่ผลิตจาก Huludao City
Steel Pipe Industrial Co., Ltd.
2) ร้อยละ 3.22 ของราคา ซี ไอ เอฟ สาหรับสินค้าที่ผลิตจาก Tianjin Tianyingtai
Steel Pipe Co., Ltd.
3) ร้อยละ 19.19 ของราคา ซี ไอ เอฟ สาหรับสินค้าที่ผลิตจากผู้ผลิตที่ให้ความ
ร่วมมือแต่ไม่ได้รับการสุ่มตัวอย่างรวม 8 ราย ได้แก่
3.1) กลุ่มบริษัท Youfa Group จานวน 10 บริษัท ซึ่งประกอบด้วย
ก) Tianjin Youfa Steel Pipe Group Co., Ltd. - No.1 Branch Company
ข) Tianjin Youfa Steel Pipe Group Co., Ltd. - No.2 Branch Company
ค) Tianjin YouFa Dezhong Steel Pipe Co., Ltd.
ง) Tianjin Shiyou Steel Pipe Manufacture Co., Ltd.
จ) Tianjin Youfa Pipeline Technology Co., Ltd.
ฉ) Tangshan Fengnan Xinlida Steel Pipe Co., Ltd.
ช) Tangshan Youfa Steel Pipe Manufacture Co., Ltd.
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ซ) Tangshan Zhengyuan Pipe Co., Ltd.
ฌ) Handan Youfa Steel Pipe Manufacture Co., Ltd.
ญ) Tianjin Youfa Hongtuo Steel Pipe Manufacture Co., Ltd.
3.2) Jiedong Economic Development Testing Zone Tai Feng Qiao
Metal Products Co., Ltd.
3.3) Tianjin Lefin Industrial Co., Ltd.
3.4) Tianjin City Jinghai County Baolai Industrial And Trade Co., Ltd.
3.5) Tianjin Huilitong Steel Tube Co., Ltd.
3.6) Tianjin Juncheng Jinli Steel Pipe Co., Ltd.
3.7) Tianjin United Steel Pipe Co., Ltd.
3.8) Foshan SeAH Precision Metal Co., Ltd.
4) ร้อยละ 66.01 ของราคา ซี ไอ เอฟ สาหรับสินค้าที่ผลิตหรือส่งออกจากรายอื่น
(2) สินค้าที่มีแหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี
1) ร้อยละ 17.22 ของราคา ซี ไอ เอฟ สาหรับสินค้าที่ผลิตจาก SeAH Steel Corp.
2) ร้อ ยละ 32.62 ของราคา ซี ไอ เอฟ ส าหรั บ สิ น ค้ าที่ ผ ลิ ต จาก Hyundai
Steel Company
3) ร้อยละ 24.40 ของราคา ซี ไอ เอฟ สาหรับสินค้าที่ผลิตจากผู้ผลิตที่ให้ความร่วมมือ
แต่ไม่ได้รับการสุ่มตัวอย่างได้แก่ SeAH FS Co., Ltd.
4) ร้อยละ 53.88 ของราคา ซี ไอ เอฟ สาหรับสินค้าที่ผลิตหรือส่งออกจากรายอื่น
9.1.3 ให้เรียกเก็บอากรชั่วคราวจากการนาเข้าสินค้าหลอดและท่อทาด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า
ที่มีแหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐเกาหลี ในอัตราร้อยละ 0 ของราคา ซี ไอ เอฟ ใน
กรณีดังต่อไปนี้
(1) กรณีนาเข้าท่อชนิดที่ใช้เป็นท่อส่งน้ามันหรือก๊าซเฉพาะมาตรฐาน API 5L ตาม
บัญชี ก. โดยจะต้องมีตรามาตรฐาน API แสดงไว้บนส่วนใดส่วนหนึ่งของท่ออย่างชัดเจน ซึ่งในการนาเข้าทุก
ครั้งผู้นาเข้าจะต้องแสดงเอกสาร Mill Test Certificate ที่ออกให้โดยโรงงานผู้ผลิต เอกสาร Certificate of
Authority to use the official API Monogram License Number ที่ ออกให้ โ ดยสถาบั น “American
Petroleum Institute” เท่านั้น รวมถึงเอกสารนาเข้าอื่นใดตามที่กรมศุลกากรกาหนด
(2) กรณีนาเข้าท่อผนังบ่อ (เคสซิง) ชนิดที่ใช้ในการเจาะน้ามันหรือก๊าซชนิดเชื่อมตะเข็บ
เฉพาะมาตรฐาน API 5CT ท่ อผนังบ่อ (Casing Tube) สาหรับอุตสาหกรรมก๊าซและน้ามันตามบั ญชี ข.โดย
จะต้องมีตรามาตรฐานAPI แสดงไว้บนส่วนใดส่วนหนึ่งของท่ออย่างชัดเจนซึ่งในการนาเข้าทุกครั้งผู้นาเข้า
จะต้องแสดงเอกสาร Mill Test Certificate ที่ออกให้โดยโรงงานผู้ผลิต เอกสาร Certificate of Authority
to use the official API Monogram License Number ที่ อ อกให้ โ ดยสถาบั น “American Petroleum
Institute” เท่านั้นรวมถึงเอกสารนาเข้าอื่นใดตามที่กรมศุลกากรกาหนด
(3) กรณี นาเข้าท่อเหล็กบุโพลีเอธิลีน ตามบัญ ชี ค. โดยมีรายละเอียดดังนี้ เป็นท่อ
เหล็กบุพีอี 2 ชั้นด้านนอกชุบด้วยสังกะสีและเคลือบด้วย PE Powder Coating และด้านในบุด้วยพลาสติก PE
(Polyethylene)
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(4) กรณีสินค้าดังกล่าวที่นาเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออก ดังนี้
1) กรณี ที่ ผู้ ประกอบอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการค้าเพื่ อส่งออกนาสินค้ า
ดังกล่าวเข้ามาในราชอาณาจักรและนาเข้าไปในเขตอุตสาหกรรมส่งออกเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าหรือเพื่อการค้า
เพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2) กรณีที่ผู้ได้รับการส่งเสริมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน นาสินค้า
ดังกล่าวเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
3) กรณีที่ผู้นาสินค้าดังกล่าวเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วย
ศุลกากร
ทั้งนี้ การเรียกเก็บอากรชั่วคราวในอัตราร้อยละ 0 ของราคา ซี ไอ เอฟ ดังกล่าว ต้อง
ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยกเว้นอากรขาเข้าเพื่อการส่งออกตามที่กฎหมายว่า
ด้วยการนั้นกาหนดแล้วแต่กรณี
9.2 คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน ได้ออกประกาศ เรื่องการตอบโต้การ
ทุ่มตลาดสินค้าหลอดและท่อทาด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ที่มีแหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและ
สาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ
วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เพื่อกาหนดมาตรการชั่วคราวตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าดังกล่ าวตาม
มาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน พ.ศ. 2542
9.3 ต่อมาเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน
ได้มีมติให้ขยายระยะเวลาการใช้มาตรการชั่วคราวออกไปอีกเป็นกาหนดเวลา 2 เดือน โดยออกประกาศ
คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่องการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าหลอดและท่อทาด้วย
เหล็กหรือเหล็กกล้า ที่มีแหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐเกาหลี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2560 ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560
ข้อ 10 ข้อคิดเห็น/ข้อโต้แย้งต่อการใช้มาตรการชั่วคราวและข้อชี้แจง
กรมการค้าต่างประเทศได้ส่งข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาวินิจฉัยผลการ
ไต่ส วนการทุ่ม ตลาดเบื้อ งต้น ตามที่ค ณะกรรมการพิจ ารณาการทุ่ม ตลาดและการอุด หนุน ได้มีคาวินิจ ฉัย
เห็นชอบ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้แสดงความเห็นเป็นหนังสือต่อกรมการค้าต่างประเทศ โดยได้จัด
ให้มีก ารประชุม เพื่อ พบกับ คู่ก รณีอีกฝ่ายเพื่อแสดงความคิด เห็นและแถลงการณ์ด้วยวาจา เมื่อ วัน ที่ 13
มกราคม พ.ศ. 2560 สรุปประเด็นข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและข้อชี้แจงของกรมการค้าต่างประเทศ
ดังนี้
1. ประเด็นการคานวณส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด
ผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐเกาหลี
ไม่เ ห็น ด้ว ยกับ การที ่ฝ่า ยเลขานุก ารฯ แบ่ง กลุ่ม สิน ค้า ใหม่ (Product Code Number : PCN)
เพื่อ ใช้ในการคานวณส่วนเหลื่อ มการทุ่ม ตลาด เนื่อ งจากบริษัท ฯ เห็น ว่า สิน ค้าที่จาหน่า ยใน สาธารณรัฐ
เกาหลีและที่ส่งมาขายในประเทศไทย เป็นสินค้ากลุ่มเดียวกันที่สามารถนามูลค่าปกติกับราคาส่งออกมา
ใช้ในการคานวณส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด โดยเห็นว่าสินค้าที่ขายภายในสาธารณรัฐ เกาหลีและที่ส่งออก
มาขายในประเทศไทย ไม่มีความแตกต่างกัน แม้ว่าจะมีความแตกต่างของส่วนประกอบทางเคมี คือธาตุ
ฟอสฟอรัส (Phosphorus: P) และธาตุซัลเฟอร์ (Sulfur: S) ที่มีค่าแตกต่างกัน โดยเห็นว่า ส่วนประกอบ
ทางเคมีหลักเป็นไปตามที่มาตรฐานนั้น ๆ กาหนดไว้ก็เพียงพอแล้ว
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ข้อชี้แจง กรณีนี้ ได้นาเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณารายละเอียดทางเทคนิคของสินค้า
เหล็ก ในการประชุม ครั ้ง ที ่ 1/2560 เมื ่อ วัน ที ่ 27 มกราคม พ.ศ. 2560 คณะอนุก รรมการฯ มี
ความเห็น ว่า หากต้อ งการทาให้ค่า ทางเคมีข องธาตุฟ อสฟอรัส และซัล เฟอร์ต่าจะต้อ งผ่า นกระบวนการ
Blowing ซึ่ง ทาให้ต้น ทุน สูง กว่า ท่อ เหล็ก ที่ไ ม่ผ่า นกระบวนการดัง กล่า ว กรณีที่บ ริษัท ฯ กล่า วอ้า งธาตุ
ฟอสฟอรัส และธาตุซัลเฟอร์ ของสินค้าที่ขายในประเทศเกาหลีใต้ มีค่า 0.04% ทั้งสองธาตุ แต่สินค้าที่
ส่ง มาขายในประเทศไทย มีค ่า ธาตุฟ อสฟอรัส 0.006 -0.018% และมีค ่า ธาตุซ ัล เฟอร์ 0.0030.008% กรมฯ จึงเห็น ว่าควรจัด กลุ่ม สิน ค้า ใหม่ (PCN) เนื่อ งจากสิน ค้า ทั้งสองมีต้น ทุน ที่แ ตกต่างกัน
ไม่ส ามารถพิจ ารณาเป็น เกรดสิน ค้า เดีย วกัน ได้ กรมฯ จึงจัด เกรดสิน ค้า ใหม่ในการคานวณหาต้น ทุน ต่อ
หน่วย
ผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐเกาหลี
บริษัทฯ เห็นว่า ควรแยกสินค้าสาหรับท่อชนิด API 5L, API 5CT และท่อ PE (ซึ่งอยู่ในบัญชีการ
เรียกเก็บอากรร้อยละ 0) ออกไปจากกลุ่มสินค้าที่ไต่สวน ไม่ ควรรวมท่อชนิดดังกล่าวเข้ามาร่วมเป็นกลุ่ม
สินค้า (PCN) ประเภทหนึ่งในการคานวณส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด
ข้อ ชี้แ จง การเรียกเก็บ อากรในอัตราร้อ ยละ 0 เนื่องจากกรมฯ เห็น ว่าที่ผ่านมามีอุต สาหกรรม
ภายในบางรายสามารถผลิต สิน ค้า เกรดพิเศษ (เช่น API) ได้ จึง ยัง ถือ ว่า สิน ค้า เกรดพิเศษ (API) อยู่ใ น
ขอบเขตสินค้าที่ไต่สวน
ผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
บริษัท ฯ เห็น ว่า กรมฯ ได้จัด กลุ่ม สิน ค้า (PCN) ในการคานวณส่ว นเหลื่อ มการทุ่ม ตลาดที่ก ว้า ง
เกินไปและไม่ส ามารถนามาใช้ในการคานวณส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดได้อย่างเป็นธรรม กล่าวคือ กรมฯ
จัดสินค้าที่บริษัทฯ ผลิต/ส่งออกมาไทยเป็น 2 กลุ่มสินค้า ได้แก่ Welded Pipe และ Galvanized Pipe
ซึ่ง การจัด ดัง กล่า วไม่ไ ด้นาปัจ จัย ความแตกต่า งด้า นอื่น (Steel Grade Adjustment) ของสิน ค้า มาใช้
พิจารณาด้วย
ข้อชี้แจง แม้ว่าบริษัทฯ จะแยกกลุ่มสินค้าในการขายได้หลายชนิด แต่บริษัทฯ ก็ไม่ได้แยกต้นทุน
การผลิต ตามกลุ่ม สิน ค้า และได้นาค่า Steel Grade Adjustment มาหัก ออกจากต้น ทุน วัต ถุดิบ ที่มีอ ยู่
เพียง 2 กลุ่มสินค้า (Welded Pipe และ Galvanized Pipe) ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักการบัญ ชีที่รับรอง
โดยทั่วไป
ผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
บริษัทฯ แจ้งว่ากรมฯ ใช้ข้อมูลในการคานวณมูลค่าปกติคลาดเคลื่อน ในส่วนของปริมาณขายใน
ประเทศของท่อ Steel Pipe ที่บริษัทฯ ผลิตเอง (ข้อมูลตามคาตอบแบบสอบถาม Annex II, IV และ VI)
ข้อชี้แจง จากข้อมูลปริมาณขายที่พบ บริษัทฯ ได้ขายสินค้าให้กับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกันซึ่งไม่ใช่
ผู้ซื้อ อิส ระ กรมฯ จึง ได้นาปริม าณดังกล่า วมาหัก ออก ซึ่ง เป็น ไปตามมาตรา 15 ของ พ ระราชบัญ ญัติ
การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒
2. ประเด็นการสุ่มตัวอย่าง
ผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
ขอให้กรมฯ พิจารณาการให้อัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดเฉพาะราย (Individual Rate)
ข้อ ชี้แ จง เนื่อ งจากมีผู้ผ ลิต /ผู้ส่ง ออกได้ต อบแบบสอบถามเข้ามาเป็น จานวนมาก จนไม่อ าจนา
ข้อมูลทั้งหมดมาคานวณหาส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด จึงได้จากัดจานวนผู้ผลิต/ผู้ส่งออกที่จะนาข้อมูลมา
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พิจ ารณาที ่ม ีป ริม าณการส่ง ออกมายัง ประเทศไทยสูง สุด 2 อัน ดับ แรกซึ ่ง มีป ริม าณรวมกัน มากกว่า
ครึ่งหนึ่งของปริมาณการส่งออกทั้งหมดของผู้ตอบแบบสอบถามจากประเทศที่ถูกพิจารณา ซึ่งเป็นไปตาม
มาตรา 18 และ 50 แห่ง พระราชบัญ ญัต ิ ก ารตอบโต้ก ารทุ ่ม ตลาดและการอุด หนุน ซึ ่ง สิน ค้า จาก
ต่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๒ และหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การตอบโต้การ
ทุ่ม ตลาดและการอุด หนุน (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2542 ลงวัน ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 ประกอบกับ
กรมฯ มีความจาเป็นต้องไต่สวนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติ
การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒
ผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
ขอให้ก รมฯ ทบทวนวิธีก ารสุ่ม ตัว อย่า ง โดยกรมฯ ได้เลือ กบริษัท Huludao City Steel Pipe
Industrial Co.,Ltd.อาจไม่เ หมาะสม เนื่อ งจากสิน ค้า ที่ส่ง ออกมายัง ประเทศไทยเป็น สิน ค้า ท่อ API ที่
ได้รับการยกเว้นโดยเรียกเก็บอากรฯในอัตราร้อยละ 0 สาหรับบริษัท Tianjin Tianyingtai Steel Pipe
ที่เป็น บริษัท ที่ส องที่ได้รับการสุ่ม เลือก ได้ส่งออกสินค้ามายังประเทศไทยเป็น ท่อ ชนิด Pre Galvanized
ซึ่งไม่ใช่สินค้าหลักที่อุตสาหกรรมภายในจาหน่าย
ข้อชี้แจง กรมฯ ได้ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างตามหลักเกณฑ์ในประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่อง การตอบโต้
การทุ่มตลาดและการอุด หนุน (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2542 โดยใช้ป ริม าณการส่งออกจากประเทศผู้ส่งออก
หรือประเทศแหล่งกาเนิดที่มีสัด ส่วนมากที่สุด ในประการที่จะทาให้การไต่สวนเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล
นอกจากนั้น สิน ค้า API และ Pre-Galvanized นับ เป็น สิน ค้า ที่อ ยู่ในขอบเขตการไต่ส วน และถึงแม้ว่า
สินค้า API จะได้รับการเรียกเก็บอากรในอัตราร้อยละ 0 แต่สินค้าดังกล่าวก็ยังถือว่าอยู่ในขอบเขตการ
ไต่สวนจึงถูกนามาคานวณอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดด้วย
3. การขอทาความตกลงเพื่อระงับการทุ่มตลาด (Price Undertaking)
ผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
ขอให้กรมการค้าต่างประเทศพิจารณาทาความตกลงเพื่อระงับการทุ่มตลาด
ข้อ ชี้แ จง กรมฯ พิจ ารณาข้อ เสนอของบริษัท ผู้ส่ง ออกแล้ว ไม่รับ ข้อ เสนอด้ว ยเหตุผ ลในทาง
นโยบาย ซึ่ง เป็น ไปตามมาตรา 44 (วรรคสาม) แห่ง พระราชบัญ ญัติก ารตอบโต้ก ารทุ่ม ตลาดและการ
อุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒
4. ขอให้พิจารณายกเว้นสินค้านอกกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐเกาหลี
สิน ค้า ของอุต สาหกรรมภายในที ่ไ ด้รับ ผลกระทบจากการทุ ่ม ตลาด พบว่า เป็น สิน ค้า เพื ่อ การ
ก่อสร้าง และไม่ได้เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งคุณภาพสินค้าดังกล่าวไม่อาจเทียบได้กับสินค้า
ของบริษัทผู้ส่งออก แต่เนื่องจากการกาหนดพิกัดศุลกากรที่ มีจานวนน้อย ทาให้ครอบคลุมสินค้าที่มีการใช้
งานแตกต่างกันไว้ด้วยกันและถูกเก็บอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดร่วมกัน ซึ่งบริษัทเห็นว่าการกาหนด
อัตราอากรดังกล่าวไม่เป็น ธรรม และขอให้ก รมฯ เรียกเก็บอากรกับ สินค้าของบริษัท ในอัตราร้อ ยละ 0
ของราคาซี ไอ เอฟ
ข้อชี้แจง สินค้าดังกล่าวอยู่ในขอบเขตการไต่สวน ซึ่งอุตสาหกรรมภายในสามารถผลิตได้
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5. ความเห็นอื่นๆ
5.1 ขอให้ระบุชื่อผู้ส่งออกแต่ผู้เดียว
ผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
ขอให้กรมฯ จากัดการใช้อัตราอากรเฉพาะตัวของบริษัทฯ ให้กับผู้ส่งออกแต่เพียงผู้เดียวของ
บริษัท ฯ เนื่อ งจากบริษัท ฯ เกรงว่า จะมีก ารสวมสิท ธิ์ใ ช้อัต ราอากรเฉพาะตัว ของบริษัท ฯ และบริษัท ฯ
รับทราบผลกระทบของการจากัดการใช้อัตราอากรดังกล่าวและยืนยันว่าจะไม่ส่งออกสินค้าที่ถูกพิจารณา
ผ่านผู้ส่งออกรายอื่น
ข้อ ชี ้แ จง การบัง คับ ใช้ป ระกาศคณะกรรมการพิจ ารณาการทุ ่ม ตลาดและการ อุด หนุน
กาหนดให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากบริษัทผู้ผลิตในสาธารณรัฐประชาชนจีน
5.2 ขอให้ไต่สวนด้วยความเป็นธรรม
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจาประเทศไทย ขอให้หน่วยงานไต่สวนคานวณ
ส่วนเหลื่อมการทุ่ม ตลาดด้วยความถูกต้อ ง เป็น ธรรม และเป็น ไปตามความตกลงว่าด้วยการตอบโต้ก าร
ทุ่มตลาดของ WTO โดยเฉพาะการไต่สวนการทุ่มตลาดจากผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐเกาหลี
ข้อ ชี้แ จง กรมฯ ได้ดาเนินการไต่สวนตามหลักเกณฑ์ภายใต้พ ระราชบัญญั ติการตอบโต้การทุ่ม
ตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕42 ซึ่งสอดคล้องกับข้อตกลงขององค์การการค้า
โลก (WTO Anti-Dumping Agreement)
6. ประเด็นเชิงพาณิชย์
6.1 ผู้นาเข้า ขอให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 0 ของราคา ซี ไอ เอฟ
ส าหรับ กรณีก ารน าเข้า มาเพื ่อ ใช้ใ นอุต สาหกรรมผลิต เครื ่อ งใช้ไ ฟฟ้า ส าหรับ ท่อ ที ่น าเข้า มาใช้เ ป็น
ส่วนประกอบแผงระบายความร้อนของตู้เย็น โดยท่อเหล็กดังกล่าวมีคุณ สมบัติเฉพาะ คือ เป็น ท่อขนาด
เล็กที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 6.50 มิลลิเมตร ควบคุมค่าความปนเปื้อนของฝุ่นไม่ เกิน 0.1 มิลลิกรัม
ต่อเมตร ค่าน้ามันภายในไม่เกิน 0.1 มิลลิกรัมต่อเมตร ค่าความชื้นไม่เกิน 0.35 มิลลิกรัมต่อเมตร และ
บรรจุก๊าซไนโตรเจนไว้เพื่อ ป้องกัน ความชื้น เข้าไปภายในท่อ ระหว่างการขนส่ง ซึ่งในปัจจุบัน มีผู้ผลิต ท่อ
คุณสมบัติดังกล่าวในประเทศเพียงรายเดียว และมีนโยบายในการขายเป็นสินค้าสาเร็จรูป ซึ่งบริษัทผลิต
สินค้าขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีคู่แข่งทางการตลาดจานวนมาก จาเป็นต้องจัดหาแหล่งวัตถุดิบ
ราคาถูกมาผลิตสินค้าเพื่อขายในราคาที่สามารถแข่งขันกับรายอื่นได้
ข้อชี้แ จง ในกรณีการซื้อสินค้าท่อเพื่อนาไปผลิตเพื่อขายในประเทศ เป็นประเด็นเชิงพาณิชย์
ซึ่งสามารถแก้ไขด้วยการเจรจาระหว่างอุตสาหกรรมภายในกับบริษัทฯผู้นาเข้าต่อไป ในกรณีของสินค้าที่
ผลิตเพื่อการส่งออก กรมฯ ได้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 0 ให้กับสินค้าที่นาเข้า
มาผลิต เพื่อ การส่งออกภายใต้ก ฎหมายว่าด้ว ยการนิค มอุต สาหกรรมแห่งประเทศไทย กฎหมายว่าด้ว ย
การส่งเสริมการลงทุน และกฎหมายว่าด้วยศุลกากร อยู่แล้ว
6.2 ผู้นาเข้า ขอให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 0 ของราคา ซี ไอ เอฟ
สาหรับ กรณีน าเข้า สิน ค้า ท่อ ดับ เพลิง เหล็ก กล้า ชั้น ความหนา เบอร์ 10 (Metallic Steel Sprinkler
Pipe Schedule-10) ที ่ไ ด้รับ การรับ รองมาตรฐาน FM 1630 และ UL 852 เนื ่อ งจากท่อ ประเภท
ดังกล่าวไม่มีผู้ผ ลิตได้ในประเทศไทย ทั้งนี้ท่อชนิดดังกล่าวมีลักษณะเฉพาะใช้ในงานท่อดับเพลิง สาหรับ
อาคารที่ต้องการท่อคุณภาพสูงเพื่อป้องกันอัคคีภัย
ข้อชี้แ จง คณะอนุกรรมการพิจารณารายละเอียดทางเทคนิคของสินค้าเหล็กได้พิจารณาแล้ว
เห็น ว่า สิน ค้า ท่อ ดับ เพ ลิง เห ล็ก ก ล้า ชั ้น ความ ห น า เบ อร์ 1 0 (Metallic Steel Sprinkler Pipe
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Schedule-10) ที่ได้รับการรับ รองทั้งสองมาตรฐาน คือมาตรฐาน FM 1630 และ UL 852 กับสินค้า
ท่อ ดับ เพลิง เหล็ก กล้า ชั ้น ความหนา เบอร์ 10 (Metallic Steel Sprinkler Pipe Schedule-10) ที่
ได้รับ การรับ รองเพีย งมาตรฐานเดีย วคือ FM 1630 ซึ่ง อุต สาหกรรมภายในสามารถผลิต ได้ เป็น สิน ค้า
ชนิดเดียวกันสามารถใช้แทนกันได้
6.3 ผู้นาเข้า แสดงความเห็น ว่า การใช้ม าตรการตอบโต้ก ารทุ่ม ตลาดจะทาให้เกิด การขาด
แคลนท่อในหลายอุตสาหกรรมและราคาท่อภายในประเทศสูงขึ้น ส่งผลให้อุตสาหกรรมต่อเนื่องมีต้นทุน
สูงขึ้น อุตสาหกรรมก่อสร้างได้รับผลกระทบ สาหรับผลกระทบต่ออุตสาหกรรมของผู้ผลิตสินค้าสาเร็จรูป
จะท าให้ส ิน ค้า ส าเร็จ รูป ต้อ งขายในราคาที ่ส ูง ขึ้น เปิด โอกาสให้ผู ้ใ ช้ห ัน ไปน าเข้า สิน ค้า ส าเร็จ รูป จาก
ต่า งประเทศแทน เนื ่อ งจากราคาที ่ถ ูก กว่า และยัง ท าให้ข าดความสามารถในการแข่ง ขัน กับ คู ่แ ข่ง
ต่างประเทศในตลาดส่งออกอีกด้วย
ข้อ ชี้แ จง บริษัท ฯผู้นาเข้า ยัง สามารถใช้สิน ค้า จากอุต สาหกรรมภายในได้ และยัง สามารถ
นาเข้าจากประเทศอื่น ๆ ที่ยังไม่ถูกใช้ม าตรการได้ นอกจากนั้น ในกรณีของสินค้าที่ผลิตเพื่อการส่งออก
ได้เรียกเก็บอากรฯในอัตราร้อยละ 0 ให้กับสินค้าที่นาเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วย
การนิค มอุต สาหกรรมแห่ง ประเทศไทย กฎหมายว่า ด้ว ยการส่ง เสริม การลงทุน และกฎหมายว่า ด้ว ย
ศุลกากร อยู่แล้ว
6.4 ผู้นาเข้า ขอให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 0 ของราคา ซี ไอ เอฟ
สาหรับ สิน ค้า ท่อ ที ่นามาใช้ผ ลิต สิน ค้า ถัง พลาสติก IBC (Intermediate Bulk Container) ขนาดบรรจุ
1,000 ลิตร ภายใต้พิกัดศุลกากร 7306.61.00.010 เนื่องจากมี Specification ของเหล็กเป็นชนิด
พิเศษ และบริษัทฯ ผู้นาเข้าได้เคยสอบถามผู้ผลิตเหล็กในประเทศให้ผลิตเหล็กชนิดดังกล่าวให้ แต่ผู้ผลิต
ในประเทศไม่สามารถผลิตตามปริมาณที่ต้องการได้ เนื่องจากมีปริมาณสั่ งซื้อน้อยไม่คุ้มต่อการลงทุน
ข้อชี้แ จง ในกรณีการซื้อสินค้าท่อเพื่อนาไปผลิตเพื่อขายในประเทศ เป็นประเด็นเชิงพาณิชย์
ซึ่งสามารถแก้ไขด้วยการเจรจากันของอุตสาหกรรมภายในกับบริษัทฯ ต่อไป
6.5 ผู้นาเข้า เข้าใจว่ามาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าท่อเหล็กนั้น น่าจะมุ่ งเน้นการเก็บ
อากรสาหรับสินค้าที่มีการทุ่มตลาด คือ Steel Pipe ที่ชุบด้วยสังกะสีเพื่องานประปา หรือ Steel Pipe ที่
ไม่ช ุบ สัง กะสีเ พื ่อ งานโครงสร้า งเท่า นั ้น แต่เ นื ่อ งจากสิน ค้า ที ่ก ล่า วมา และ GI Steel Pipe เพื ่อ งาน
ก่อสร้าง รวมอยู่ในพิกัดศุล กากร 7306.61.00.010 เดียวกั น ทาให้ GI Steel Pipe ต้องถูกเรียกเก็บ
อากรไปด้วย
ข้อชี้แจง การไต่สวนการทุ่มตลาดเป็นการไต่สวนสินค้าที่อยู่ในขอบเขตที่อุตสาหกรรมภายใน
ผลิต ได้ นอกจากนี้บ ริษัท ฯผู้นาเข้า ยัง ไม่ไ ด้ใ ห้ข้อ มูล หลัก ฐานเกี่ย วกับ สิน ค้า ที่อุต สาหกรรมภายในไม่
สามารถผลิตได้
7. ประเด็นเชิงเทคนิค
ในการเปิดรับฟังความคิดเห็น มีการโต้แย้งเชิงเทคนิคเพื่อขอให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่ม
ตลาดในอัต ราร้อ ยละ 0 สาหรับสิน ค้าหลายชนิด ซึ่ง คณะอนุกรรมการพิจารณารายละเอียดทางเทคนิค
ของสินค้าเหล็ก ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นเป็น 2 กรณี ดังนี้
1. สินค้าที่คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน(ทตอ.) พิจารณาเรียกเก็บ
อากรฯในอัตราร้อยละ 0
1.1) กรณีนาเข้าท่อเหล็กบุโพลีเอธิลีน
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1.2) กรณีนาเข้าท่อ เหล็ก หรือ เหล็ก กล้า สาหรับ ใช้เป็น ท่อ ส่งน้ามัน /เจาะน้ามัน หรือ ก๊า ซ
หรือใช้ในการก่อสร้าง/ติดตั้งแท่นขุดเจาะปิโตรเลียมและโครงสร้างเหล็กปิโตรเลียม กรณีนาเข้าท่อเฉพาะ
มาตรฐาน API
1.3) กรณีนาเข้าท่อ เหล็ก หรือ เหล็ก กล้า สาหรับ ใช้เป็น ท่อ ส่งน้ามัน /เจาะน้ามัน หรือ ก๊า ซ
หรือใช้ในการก่อสร้าง/ติดตั้งแท่นขุดเจาะปิโตรเลียมและโครงสร้างเหล็กปิโตรเลียม กรณีนาเข้าท่อเฉพาะ
มาตรฐาน ASTM A671
1.4) กรณีนาเข้าท่อเคลือบผิวภายนอกด้วยพอลิเมอร์ ชนิด ABS หรือ PP หรือ PE
1.5) กรณีนาเข้าท่อ Calorized Lance Pipe
1.6) กรณีนาเข้าท่อสี่เหลี่ยมทาด้วยเหล็กกล้า (Square Steel Tube) ที่มีขนาดใหญ่
1.7) กรณีนาเข้าท่อเหล็ก Cold drawn ที่มีภาคตัดขวางเป็นรูปตัว T
1.8) กรณีนาเข้าท่อเหล็กผนังสองชั้น เชื่อมประสานติด กันด้วยทองแดง ภายในท่อเหล็ก
เคลือบด้วยทองแดง
1.9) กรณีนาเข้า ท่อ เหล็ก ผนัง สองชั้น เชื่อ มประสานด้ว ยทองแดง และเคลือ บผิว ด้ว ย
สังกะสีและโครเมต ชั้นนอกสุดเคลือบด้วยโพลีไวนิลฟลูออร์ไรด์ หรือโพลีอามายด์
1.10) กรณีนาเข้าท่อ Cold Drawn Welded Steel Tube
ข้อ ชี ้แ จง ให้เ รีย กเก็บ อากรตอบโต้ก ารทุ ่ม ตลาด ในอัต ราร้อ ยละ 0 เนื ่อ งจากมีค วาม
จ าเป็น ต้อ งน าเข้า สิน ค้า ดัง กล่า ว และอุต สาหกรรมภายในไม่ส ามารถผลิต ได้ ตามความเห็น ของ
คณะอนุกรรมการพิจารณารายละเอียดทางเทคนิคของสินค้าเหล็ก
2. สินค้าที่คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน(ทตอ.) ให้เรียกเก็บอากร
ตอบโต้การทุ่มตลาด (ไม่ยกเว้น)
2.1) สิน ค้า ท่อ สาหรับ ใช้ใ นการผลิต ลูก กลิ้ง (Roller) ที่ใ ช้ร องใต้ส ายพานลาเลีย ง (Belt
conveyor)
2.2) สิน ค้า ท่อ Welded Steel Pipe (ERW Pipe) สาหรับ ใช้เ ป็น ส่ว นประกอบในการ
ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องจักรและอุปกรณ์ทางการเกษตร
2.3) สินค้าท่อเหล็กเหลี่ยมเคลือบกั นสนิมเพื่อประกอบประตูหน้าต่าง uPVC
2.4) สิน ค้า ท่อ เหล็ก กล่อ งสี ่เ หลี ่ย ม Galvanized ส าหรับ ผลิต เสาค้ าคอนกรีต พาแนล
(Prop)
2.5) สิน ค้า ท่อ เหล็ก ชุบ สังกะสี สาหรับ ใช้ในงานนั่งร้านก่อ สร้า ง หรือ ท่อ ที่ใช้เทคนิค การ
ผลิตแบบ Blow Plating
ข้อ ชี ้แ จง ไม่ย กเว้น การเรีย กเก็บ อากรตอบโต้ก ารทุ ่ม ตลาดในอัต ราร้อ ยละ 0 เนื ่อ งจาก
อุต สาหกรรมภายในสามารถผลิต สิน ค้า ดัง กล่า วได้ ตามความเห็น ของคณะอนุก รรมการพิจ ารณา
รายละเอียดทางเทคนิคของสินค้าเหล็ก
ข้อ 11 ข้อคิดเห็น/ข้อโต้แย้งต่อร่างผลการไต่สวนชั้นที่สุด
กรมการค้าต่างประเทศได้ส่งข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาวินิจฉัยร่างผล
การไต่สวนการทุ่มตลาดชั้นที่สุดตามที่คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนได้มีคาวินิ จฉัย
เห็นชอบเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้แสดงความเห็นเป็นหนังสือต่อ
กรมการค้าต่างประเทศภายในวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560 และได้จัดให้มีการประชุมเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย
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แถลงการณ์ด้วยวาจาสนับสนุนหรือคัดค้านร่างผลการไต่สวนชั้นที่สุดเมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560 สรุป
ประเด็นข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและข้อชี้แจงของกรมการค้าต่างประเทศ ดังนี้
1. ประเด็นการคานวณส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด
1.1 ผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
1) ขอให้กรมฯ พิจารณา หักค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ Steel Grade Adjustment ออกจากต้นทุน
การผลิต เนื่องจากการคานวณต้นทุนการผลิตโดยไม่หักค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทาให้การคานวณต้นทุนการผลิตใน
ประเทศสูงขึ้นเป็นผลให้การเปรียบเทียบการขายต่ากว่าทุน (Sale Below Cost) ไม่เป็นธรรม ซึ่งการอ้างว่า
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป (GAPP) เป็นข้ออ้างเพื่อใช้เป็นเหตุผลในการใช้
คานวณต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นกว่าความเป็นจริง
ข้อชี้แจง ไม่ยอมรับการหักค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ Steel Grade Adjustment ออกจากต้นทุน
การผลิตเนื่องจากบริษัทฯผู้ส่งออก มีการขายสินค้าหลายเกรดโดยแสดงต้นทุนการผลิตของทุกเกรดสินค้าแต่มี
การนาค่า Steel Grade Adjustment มาปรับลดต้นทุนการผลิตของแต่ละเกรดสินค้าในจานวนที่แตกต่างกัน
โดยที่ค่า Steel Grade Adjustment บริษัทฯ ไม่ได้มีการบันทึกไว้ในระบบบัญชีของบริษัทฯ จึงไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชี
2) กรมฯ ได้รับการรับ รองข้อมูลการใช้ Steel Grade Adjustment แล้วซึ่งข้อมูลนั้นเป็ น
ข้อมูลของเหล็กตามเกรดของสินค้าที่ ขายทั้งภายในประเทศและที่ส่งออกโดย Huludao City Steel Pipe
Industrial Co.,Ltd. ในระหว่างระยะเวลาการไต่สวน
ข้อชี้แจง การตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงเป็นกระบวนการในการตรวจสอบความถูกต้องและ
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทฯ ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูล พบว่าบริษัทฯ ไม่ได้มีการบันทึกค่า
Steel Grade Adjustment ไว้ในระบบบัญชี
3) กรมฯ ได้ใช้วิธีการคานวณ Single Average Cost มาคานวณต้นทุนของสินค้าหลายเกรด
แต่วา่ ในการเปรียบเทียบต้นทุนขาย กลับใช้วิธีเปรียบเทียบระหว่างราคาขายกับต้นทุนตามรายการขายในสินค้า
ที่เกรดต่างกัน
ข้อชี้แจง เนื่องจากบริษัทฯผู้ส่งออก แยกต้นทุนการผลิตได้เพียงเกรด WP และ GP โดยไม่
สามารถให้ข้อมูลการแบ่งย่อยได้มากกว่านี้ กรมฯ จึงได้คานวณต้นทุนขึ้นมาใหม่ เพื่อเปรียบเทียบการขายต่า
กว่าทุน เป็นไปตามมาตรา 15 ประกอบมาตรา 27 แห่ง พระราชบัญ ญั ติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการ
อุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542
2. ประเด็นการสุ่มตัวอย่าง
2.1 China Chamber of Commerce of International Commerce
ขอให้กรมฯ ทบทวนวิธีการสุ่มตัวอย่าง ในกรณีที่กรมฯ ได้เลือกบริษัท Huludao City Steel Pipe
Industrial Co.,Ltd. อาจไม่เหมาะสม เนื่องจากสินค้าส่วนมากที่ส่งออกมายังประเทศไทยเป็นสินค้าท่อ API ที่
ได้รับการยกเว้นโดยเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 0
ข้อชี้แจง กรมฯ ได้ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างตามหลักเกณฑ์ในประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่อง การตอบโต้
การทุ่มตลาดและการอุดหนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 โดยใช้ปริมาณการส่งออกจากประเทศผู้ส่งออกหรือ
ประเทศแหล่งกาเนิดที่มีสัดส่วนมากที่สุด และสินค้า API เป็นสินค้าที่อยู่ในขอบเขตการไต่สวน
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3. ประเด็นการผูกขาดสินค้าโดยอุตสาหกรรมภายใน
3.1 ผู้นาเข้า เห็นว่าสินค้ารายการที่บริษัทขอให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อย
ละ 0 หากมีการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดโดยไม่ยกเว้นการเรียกเก็บให้ ในขณะที่มีผู้ผลิตในประเทศ
เพียงรายเดียว จะส่งผลให้ผู้ผลิตสินค้าดังกล่าวมีอานาจเหนือตลาด
ข้อชี้แจง การพิจารณาใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด ตามพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่ม
ตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 เป็นการพิจารณาตอบโต้ทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม
บริษัทผู้นาเข้าสามารถซื้อสินค้าจากผู้ผลิตภายในประเทศและยังสามารถนาเข้าสินค้าจากประเทศอื่น ๆ ที่ไม่ถูก
ใช้มาตรการ จึงถือว่าตลาดยังมีการแข่งขัน
4. ประเด็นเชิงพาณิชย์
4.1 ผู้นาเข้า
ขอให้พิจารณาเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 0 สาหรับสินค้าท่อเหล็กที่ใช้
ประกอบประตูหน้าต่าง uPVC
ข้อชี้แจง เห็นสมควรให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 0 เนื่องจากมีความ
จาเป็นต้องนาเข้าสินค้าดังกล่าว อีกทั้งสินค้าที่นาเข้าไม่ใช่ขนาดตามมาตรฐานที่มีจาหน่ายในประเทศ ประกอบ
กับมีการใช้ในปริมาณที่น้อยมาก และอุตสาหกรรมภายในมีความเห็นว่าสมควรเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่ม
ตลาดในอัตราร้อยละ 0 ซึ่งความเห็นดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณารายละเอียด
ทางเทคนิคของสินค้าเหล็กแล้ว
4.2 ผู้นาเข้า
ขอให้กรมฯ พิจารณาเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด ในอัตราร้อยละ 0 สาหรับสินค้าท่อขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 108 127 133 152 และ 159 มิลลิเมตร ในทุกความหนาที่ผู้ผลิตท่อไม่สามารถผลิตได้
เป็นการทั่วไป เนื่องจากบริษัทฯ ต้องแข่งขันกับสิ นค้าสาเร็จรูปที่มาจากต่างประเทศ โดยผู้ผลิตลูกกลิ้งจาก
ต่างประเทศสามารถนาสินค้าเข้ามาในอัตราภาษีนาเข้าร้อยละ 0 และบริษัทฯ ต้องแบกภาระในการจัดเก็บ
สินค้าท่อดังกล่าว
ข้อชี้แจง ได้มีการพิจารณาขอบเขตสินค้าที่ถูกพิจารณาอย่างละเอียดครบถ้วนแล้ว และเห็นว่า
ปัญหาการซื้อสินค้าท่อฯ เพื่อนาไปผลิตเพื่อขายในประเทศ เป็นประเด็นเชิงพาณิชย์ ซึ่งสามารถแก้ไขด้วยการ
เจรจากันของอุตสาหกรรมภายในกับบริษัทฯ ผู้นาเข้าต่อไป
4.3 ผู้นาเข้า (นาเข้าท่อดับเพลิงใช้ติดตั้งในอาคาร จานวน 1 ราย) และสมาคมผู้ผลิตท่อโลหะ
และแปรรูปเหล็กแผ่น
ขอให้กรมฯ พิจารณาเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 0 สาหรับท่อดับเพลิง
เหล็ ก กล้ า ชั้ น ความหนาเบอร์ 10 (Metallic Steel Sprinkler Pipe Schedule-10) ที่ ได้ รั บ การรั บ รอง
มาตรฐาน ทั้ง FM 1630 และ UL 852 เนื่องจากไม่มีผู้ผลิตได้ในประเทศ และมีเพียงรายเดียวที่ ผลิตได้
ใกล้เคียง คือได้รับการรับรองมาตรฐาน FM 1630 เพียงอย่างเดียว
ข้อชี้แจง กรณีผู้นาเข้าท่อดับเพลิง คณะอนุกรรมการพิจารณารายละเอียดทางเทคนิคของสินค้า
เหล็ก พิจารณาแล้ว เห็นว่า สินค้าที่นาเข้า เป็นสินค้าชนิดเดียวกันกับสินค้าที่อุตสาหกรรมภายในผลิตได้ และ
คณะกรรมการ ทตอ. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 โดยไม่ให้ยกเว้น
การเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสาหรับสินค้าดังกล่าวในอัตราร้อยละ 0 เนื่องจากพิจารณาว่าเป็น
สินค้าชนิดเดียวกัน (Like Product) และอุตสาหกรรมภายในสามารถผลิตได้
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5. ประเด็นเชิงเทคนิค
5.1 ผู้นาเข้า
ขอให้พิจารณาเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 0 สาหรับท่อหกเหลี่ยมที่ทาด้วย
เหล็กหรือเหล็กกล้า ขนาด 448X202x202 มิลลิเมตร 485x239x239 มิลลิเมตร 524x278x278
มิลลิเมตร 565x319x319 มิลลิเมตร Spec. BS700MC หรือ Q345B ความยาวท่อ 8000 – 12,000
มิลลิเมตร
ข้อชี้แจง เห็นสมควรให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 0 เนื่องจากมีความ
จาเป็นต้องนาเข้าสินค้าดังกล่าว ซึ่งสินค้าที่นาเข้าไม่ใช่ขนาดตามมาตรฐานที่มีจาหน่ายในประเทศ กรณี นี้
อุตสาหกรรมภายในมีความเห็นว่าสมควรเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 0 ซึ่งความเห็นดังกล่าว
ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการพิจารณารายละเอียดทางเทคนิคของสินค้าเหล็กแล้ว
6. สถานะอุตสาหกรรมภายใน
ผู้นาเข้า แจ้งว่าผู้นาเข้าและอุตสาหกรรมภายในบางรายมี กรรมการผู้มีอานาจลงนามเป็นบุคคล
เดี ย วกั น ซึ่ ง ความเกี่ ย วข้ อ งดั งกล่ า วอาจส่ งผลต่ อ สถานะของอุ ต สาหกรรมภายในตามมาตรา 24 แห่ ง
พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542
ข้อชี้แจง จากการตรวจสอบรายชื่อกรรมการในข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล พบว่าอุตสาหกรรม
ภายในและผู้นาเข้ารายนั้นมีกรรมการผู้มีอานาจลงนามเป็นบุคคลเดียวกัน แต่พบว่าอุตสาหกรรมภายในราย
ดังกล่าวมีกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท รวม 6 คน และต้องมีกรรมการอย่างน้อย 2 คน ลงนาม
ร่วมกันพร้อมประทับตราบริษัท จึงมีผลผูกพันบริษัทฯ และที่ผ่านมาอุตสาหกรรมภายในรายดังกล่าว ไม่ได้มี
พฤติกรรมที่แตกต่างจากผู้ผลิตรายอื่น โดยยังสนับสนุนให้มีการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดผ่านทางสมาคม
ผู้ ผลิ ตท่ อโลหะฯ จึ งไม่ มี เหตุ ให้ เชื่ อ หรือ สงสั ย ได้ ว่าผลจากการเกี่ ย วข้ อ งกั น จะเป็ น เหตุ ให้ ผู้ ผ ลิ ต รายนั้ น มี
พฤติกรรมแตกต่างจากผู้ผลิตรายอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน และคณะกรรมการพิจารณาการตอบโต้การทุ่ม
ตลาดและการอุดหนุน ได้เคยมีมติว่า บมจ. สหไทยสตีลไพพ์ มีสถานะเป็นอุตสาหกรรมภายใน ตามมาตรา 24
แห่ง พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน พ.ศ. 2542
7. ประเด็นอื่นๆ
7.1 ผู้นาเข้า
ขอให้พิจารณาเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด ร้อยละ 0 สาหรับการนาเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออก
ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กฎหมายว่าด้วยส่งเสริมการลงทุน และกฎหมายว่าด้วย
ศุลกากร
ข้อชี้แจง ได้มกี ารยกเว้นในประเด็นดังกล่าวแล้ว
7.2 ผู้นาเข้า
ขอให้พิจารณาคืนอากรสาหรับสินค้าที่นาเข้ามาก่อนวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ซึ่งวันที่
15 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2559 เป็ น วั น ที่ ล งประกาศในราชกิ จ จานุ เบกษาและ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ วั น ที่ 16
พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ข้อชี้แจง กรณีนี้อยู่ในอานาจของกรมศุลกากร เนื่องจากประกาศฯ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16
พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
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ข้อ 12 บมจ. สหไทยสตีลไพพ์ ขอถอนการมอบอานาจสมาคมผู้ผลิตท่อฯ ในการยื่นคาขอฯ และการ
ขยายระยะเวลาการไต่สวน
เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560 บมจ. สหไทยสตีลไพพ์ ได้นาหนังสือลงวันที่ 19 เมษายน
พ.ศ. 2560 แจ้งกรมการค้าต่างประเทศ เพื่อขอถอนการมอบอานาจสมาคมผู้ผลิตท่อโลหะและแปรรูปเหล็ก
แผ่น ในการดาเนิน การตอบโต้การทุ่ ม ตลาด โดยให้เหตุผลว่า บมจ. สหไทยสตีลไพพ์ ได้ตรวจสอบพบว่า
กรรมการผู้มีอานาจลงนามท่ านหนึ่ง เป็นกรรมการผู้มีอานาจลงนาม ในบริษัท ไซเลอร์ กรุ๊ป จากัด ซึ่งเป็นผู้
นาเข้า ซึ่งขัดต่อมาตรา 24 (1) แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน พ.ศ. 2542
เนื่องจากบริษัท ไซเลอร์ กรุ๊ปฯ เป็นผู้นาเข้าท่อเหล็กบุพีอี และท่อดับเพลิงเหล็กกล้าชั้นความหนา เบอร์ 10
ซึ่งเป็นสินค้าที่อยู่ในพิกัดที่ถูกพิจารณาการทุ่มตลาด จึงทาให้บริษัท สหไทย สตีลไพพ์ จากัด (มหาชน) ไม่ใช่
อุตสาหกรรมภายใน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้แจ้งผ่านสมาคมผู้ผลิตท่อโลหะและแปรรูปเหล็กแผ่น เพื่อขอ
ถอนชื่อของบริษัทฯ ออกจากเป็นผู้ร่วมเข้าชื่อในการขอให้ดาเนินการพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาด กรณีสินค้า
หลอดและท่อทาด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าที่มีแหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐเกาหลี
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน มีมติ
ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 ว่าเนื่องจาก บมจ. สหไทย สตีลไพพ์ ได้มีหนังสือถึงกรมการค้าต่างประเทศ เมื่อ
วัน ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560 ขอถอนการมอบอ านาจให้ ส มาคมผู้ ผ ลิ ต ท่ อ และแปรรูป เหล็ ก แผ่ น เป็ น
ผู้ดาเนินการแทน และขอถอนชื่อของบริษัทฯ ออกจากเป็นผู้ร่วมเข้าชื่อในการขอให้ดาเนินการพิจารณาตอบโต้
การทุ่มตลาดฯ ส่งผลให้สถานะอุตสาหกรรมภายในตามมาตรา 24 มีสัดส่วนลดลงแต่ยังคงมีสัดส่วนเกินกึ่ง
หนึ่งของปริมาณการผลิตทั้งหมดตามมาตรา 24 การพิจารณาความเสียหายกรณีดังกล่าว จึงให้มีการคานวณ
ความเสียหายใหม่ และให้ขยายระยะเวลาการไต่สวนออกไปอีกสองเดือน จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 13 พฤษภาคม
พ.ศ. 2560 เป็นสิ้นสุดวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ข้อ 13 การพิจารณาผลการไต่สวนชั้นที่สุด
กรมการค้าต่างประเทศได้นาข้อมูลที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและผลตรวจสอบข้อเท็จจริง
ของข้อมูล รวมทั้งข้อคิดเห็นต่อการเปิดไต่สวน ข้อคิดเห็นต่อผลการไต่สวนเบื้องต้น มาพิจารณาและจัดทารายงาน
ผลการไต่สวนชั้นที่สุดเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนเพื่อพิจารณาวินิจฉัยเมื่อวันที่
9 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้
13.1 ผลการพิจารณาการไต่สวนการทุ่มตลาดชั้นที่สดุ
การพิจารณาส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในมาตรา 18
แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 สาหรับ
ผู้ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามจะพิจารณาข้อมูลตามคาตอบแบบสอบถามที่ได้รับจากผู้ผลิตหรือผู้ส่งออก
แต่ละราย ส่วนกรณีของผู้ที่ตอบแบบสอบถามไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม
หรือกรณีผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกรายอื่นจะพิจารณารับฟังเพียงข้อเท็จจริงเท่าที่ มีอยู่ หรืออาจรับฟังในทางที่ไม่เป็น
คุณ แก่ผู้นั้นก็ได้ ภายใต้ห ลักเกณฑ์ ตามมาตรา 27 แห่ งพระราชบัญ ญั ติการตอบโต้การทุ่ มตลาดและการ
อุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 โดยสรุปการคานวณมูลค่าปกติและราคาส่งออกเพื่อพิจารณา
ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดของสินค้าที่ถูกพิจารณาจาก 2 ประเทศดังนี้
13.1.1 สาธารณรัฐประชาชนจีน
(1) Huludao City Steel Pipe Industrial Co., Ltd.
1) มูลค่าปกติ
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คานวณตามหลักเกณฑ์ ภายใต้มาตรา 15 แห่งพระราชบัญ ญั ติการ
ตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 โดยคานวณจากต้นทุนการผลิต
รวมกับค่าใช้จ่ายในการจัดการ การขาย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตลอดจนกาไรต่างๆ ที่เกิดขึ้น แล้วทอนเป็นราคา
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก ณ หน้าโรงงาน
2) ราคาส่งออก
คานวณตามหลักเกณฑ์ ภายใต้มาตรา 14 แห่งพระราชบัญ ญั ติการ
ตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุ ดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 โดยพิจารณาจากข้อมูล ราคา
ส่งออกมายังประเทศไทยของผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกรายนี้โดยทอนเป็นราคาส่งออกถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก ณ หน้า
โรงงาน
3) ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด
คานวณตามหลักเกณฑ์ ภายใต้มาตรา 18 แห่งพระราชบัญ ญั ติการ
ตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 โดยการเปรียบเทียบระหว่างมูลค่า
ปกติตาม ๑) และราคาส่งออกตาม ๒) ซึ่งเป็นราคา ณ ระดับการค้าเดียวกัน คือ ราคา ณ หน้าโรงงาน พบส่วน
เหลื่อมการทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 31.02 ของราคา ซี ไอ เอฟ
(2) Tianjin Tianyingtai Steel Pipe Co., Ltd.
1) มูลค่าปกติ
คานวณตามหลักเกณฑ์ ภายใต้มาตรา 15 แห่งพระราชบัญ ญั ติการ
ตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 โดยคานวณจากต้นทุนการผลิต
รวมกับค่าใช้จ่ายในการจัดการ การขาย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตลอดจนกาไรต่างๆ ที่เกิดขึ้น แล้วทอนเป็นราคา
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก ณ หน้าโรงงาน
2) ราคาส่งออก
คานวณตามหลักเกณฑ์ ภายใต้มาตรา 14 แห่งพระราชบัญ ญั ติการ
ตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 โดยพิจารณาจากข้อมูลราคา
ส่งออกมายังประเทศไทยของผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกรายนี้ โดยทอนเป็นราคาส่งออกถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก ณ หน้า
โรงงาน
3) ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด
คานวณตามหลักเกณฑ์ ภายใต้มาตรา 18 แห่งพระราชบัญ ญั ติการ
ตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 โดยเปรียบเทียบระหว่างมูลค่า
ปกติตาม ๑) และราคาส่งออกตาม ๒) ซึ่งเป็นราคา ณ ระดับการค้าเดียวกัน คือ ราคา ณ หน้าโรงงาน พบส่วน
เหลื่อมการทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 3.22 ของราคา ซี ไอ เอฟ
(3) ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ให้ความร่วมมื อแต่
ไม่ได้รับการสุ่มตัวอย่าง รวม 8 ราย
คานวณส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดโดยการถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของส่วนเหลื่อม
การทุ่มตลาดของผู้ให้ความร่วมมือและได้รับการสุ่มเป็นตัวอย่างรวม 2 ราย โดยไม่รวมส่วนเหลื่อมการทุ่ม
ตลาดที่คานวณมาจากการใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงเท่าที่มีอยู่ (Best Information Available: BIA) ซึ่งเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ ภายใต้ม าตรา 50 แห่งพระราชบัญ ญั ติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจาก
ต่างประเทศ พ.ศ. 2542 และข้อ 9.4 ของความตกลงว่าด้วยการตอบโต้การทุ่มตลาดขององค์การการค้าโลก
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ซึ่งปรากฏส่วนเหลื่อมการทุ่ม ตลาดในอัตราร้อยละ 19.19 ของราคาซี ไอ เอฟ ทั้งนี้ รายชื่อผู้ผลิตหรือผู้
ส่งออกที่ให้ความร่วมมือแต่ไม่ได้รับการสุ่มตัวอย่าง 8 ราย มีดังนี้
1) กลุ่มบริษัท Youfa Group จานวน 10 บริษัท ซึ่งประกอบด้วย
ก) Tianjin Youfa Steel Pipe Group Co., Ltd. - No.1 Branch Company
ข) Tianjin Youfa Steel Pipe Group Co., Ltd. - No.2 Branch Company
ค) Tianjin YouFa Dezhong Steel Pipe Co., Ltd.
ง) Tianjin Shiyou Steel Pipe Manufacture Co., Ltd.
จ) Tianjin Youfa Pipeline Technology Co., Ltd.
ฉ) Tangshan Fengnan Xinlida Steel Pipe Co., Ltd.
ช) Tangshan Youfa Steel Pipe Manufacture Co., Ltd.
ซ) Tangshan Zhengyuan Pipe Co., Ltd.
ฌ) Handan Youfa Steel Pipe Manufacture Co., Ltd.
ญ) Tianjin Youfa Hongtuo Steel Pipe Manufacture Co., Ltd.
2 ) Jiedong Economic Development Testing Zone Tai Feng
Qiao Metal Products Co., Ltd.
3) Tianjin Lefin Industrial Co., Ltd.
4) Tianjin City Jinghai County Baolai Industrial And Trade Co., Ltd.
5) Tianjin Huilitong Steel Tube Co., Ltd.
6) Tianjin Juncheng Jinli Steel Pipe Co., Ltd.
7) Tianjin United Steel Pipe Co., Ltd.
8) Foshan SeAH Precision Metal Co., Ltd.
(4) ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกรายอื่นจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
ซึ่งไม่ได้ให้ความร่วมมือ ในการไต่ส วนครั้งนี้ คานวณส่วนเหลื่อ มการทุ่ม
ตลาดตามหลักเกณฑ์ภ ายใต้ม าตรา 18 ประกอบกับมาตรา 27 แห่งพระราชบัญ ญัติการตอบโต้การทุ่ม
ตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542
1) มูลค่าปกติ
คานวณตามหลักเกณฑ์ ภายใต้มาตรา 15 แห่งพระราชบัญ ญั ติการ
ตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 โดยใช้มูลค่าปกติของผู้ให้ความ
ร่วมมือในการไต่สวน ซึ่งเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน
2) ราคาส่งออก
คานวณตามหลักเกณฑ์ ภายใต้มาตรา 14 แห่งพระราชบัญ ญั ติการ
ตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 โดยใช้ราคาส่งออกของผู้ให้ความ
ร่วมมือในการไต่สวน ซึ่งเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน
3) ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด
คานวณตามหลักเกณฑ์ภายใต้มาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการตอบ
โต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 โดยเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าปกติตาม ๑)
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และราคาส่งออกตาม ๒) ซึ่งเป็นราคา ณ ระดับการค้าเดียวกัน คือ ราคา ณ หน้าโรงงาน พบส่วนเหลื่อมการทุ่ม
ตลาดในอัตรา ร้อยละ 66.01 ของราคา ซี ไอ เอฟ
13.1.2 สาธารณรัฐเกาหลี
(1) SeAH Steel Corp.
1) มูลค่าปกติ
คานวณตามหลักเกณฑ์ ภายใต้มาตรา 15 แห่งพระราชบัญ ญั ติการ
ตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 โดยคานวณจากราคาขายภายใน
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตามแบบสอบถาม แล้วทอนเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก ณ หน้าโรงงาน
2) ราคาส่งออก
คานวณตามหลักเกณฑ์ ภายใต้มาตรา 14 แห่งพระราชบัญ ญั ติการ
ตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 โดยพิจารณาจากข้อมูล ราคา
ส่งออกมายังประเทศไทยของผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกรายนี้ โดยทอนเป็นราคาส่งออกถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก ณ หน้า
โรงงาน
3) ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด
คานวณตามหลักเกณฑ์ภายใต้มาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการตอบ
โต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 โดยเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าปกติตาม
๑) และราคาส่งออกตาม ๒) ซึ่งเป็นราคา ณ ระดับการค้าเดียวกัน คือ ราคา ณ หน้าโรงงาน พบส่วนเหลื่อมการ
ทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 17.22 ของราคา ซี ไอ เอฟ
(2) Hyundai Steel Company
1) มูลค่าปกติ
คานวณตามหลักเกณฑ์ ภายใต้มาตรา 15 แห่งพระราชบัญ ญั ติการ
ตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 โดยคานวณจากราคาขายภายใน
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตามแบบสอบถาม แล้วทอนเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก ณ หน้าโรงงาน
2) ราคาส่งออก
คานวณตามหลักเกณฑ์ ภายใต้มาตรา 14 แห่งพระราชบัญ ญั ติการ
ตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 โดยพิจารณาจากข้อมูล ราคา
ส่งออกมายังประเทศไทยของผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกรายนี้ โดยทอนเป็นราคาส่งออกถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก ณ หน้า
โรงงาน
3) ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด
คานวณตามหลักเกณฑ์ภายใต้มาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการตอบ
โต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 โดยเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าปกติตาม
๑) และราคาส่งออกตาม ๒) ซึ่งเป็นราคา ณ ระดับการค้าเดียวกัน คือ ราคา ณ หน้าโรงงาน พบส่วนเหลื่อมการ
ทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 32.62 ของราคา ซี ไอ เอฟ
(3) ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐเกาหลีที่ให้ความร่วมมือแต่ไม่ได้รับ
การสุ่มตัวอย่าง รวม ๑ ราย
คานวณส่ว นเหลื่อ มการทุ ่ม ตลาดโดยการถัว เฉลี่ย ถ่ว งน้ าหนัก ของส่ว น
เหลื่อมการทุ่มตลาดของผู้ให้ความร่วมมือและได้รับการสุ่มเป็นตัวอย่างรวม 2 ราย โดยไม่รวมส่วนเหลื่อม
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การทุ่มตลาดที่คานวณมาจากการใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงเท่าที่มีอยู่ (Best Information Available: BIA) ซึ่ง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ภายใต้มาตรา 50 แห่งพระราชบัญ ญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่ง
สิน ค้า จากต่า งประเทศ พ.ศ. 2542 และข้อ 9.4 ของความตกลงว่า ด้ว ยการตอบโต้ก ารทุ่ม ตลาดของ
องค์การการค้าโลก ซึ่งปรากฏส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 24.40 ของราคาซี ไอ เอฟ ทั้งนี้
รายชื่อผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกที่ให้ความร่วมมือแต่ไม่ได้รับการสุ่มตัวอย่าง ได้แก่ SeAH FS Co., Ltd.
(4) ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกรายอื่นจากสาธารณรัฐเกาหลี
ซึ่งไม่ได้ให้ความร่วมมือ ในการไต่ส วนครั้งนี้ คานวณส่วนเหลื่อ มการทุ่ม
ตลาดตามหลักเกณฑ์ภายใต้ม าตรา 18 ประกอบกับ มาตรา 27 แห่งพระราชบัญ ญัติก ารตอบโต้ก ารทุ่ม
ตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542
1) มูลค่าปกติ
คานวณตามหลักเกณฑ์ ภายใต้มาตรา 15 แห่งพระราชบัญ ญั ติการ
ตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 โดยใช้มูลค่าปกติของผู้ให้ความ
ร่วมมือในการไต่สวน ซึ่งเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน
2) ราคาส่งออก
คานวณตามหลักเกณฑ์ ภายใต้มาตรา 14 แห่งพระราชบัญ ญั ติการ
ตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 โดยใช้ราคาส่งออกของผู้ให้ความ
ร่วมมือในการไต่สวน ซึ่งเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน
3) ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด
คานวณตามหลักเกณฑ์ภายใต้มาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการตอบ
โต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 โดยเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าปกติตาม ๑)
และราคาส่งออกตาม ๒) ซึ่งเป็นราคา ณ ระดับการค้าเดียวกัน คือ ราคา ณ หน้าโรงงาน พบส่วนเหลื่อมการทุ่ม
ตลาดในอัตราร้อยละ 53.88 ของราคา ซี ไอ เอฟ
13.2 ผลการพิจารณาการไต่สวนความเสียหายชั้นทีส่ ุด
คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนได้วินิจฉัยความเสียหายเบื้องต้นตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดภายใต้มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒1 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่ม
ตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยผลการพิจารณาความเสียหายปรากฏว่ามี
ความเสียหายอย่างสาคัญที่เกิดแก่อุตสาหกรรมภายในตามมาตรา 19 (1) ดังนี้
13.2.1 ปริม าณของสิน ค้าทุ่ ม ตลาดและผลของการทุ่ ม ตลาดที่ มี ต่ อราคาสิ น ค้ าชนิ ด
เดียวกันในตลาดภายในประเทศ
(1) ปริมาณของสินค้าทุ่มตลาด
ปริม าณการน าเข้ าสิ น ค้ า หลอดและท่ อ ท าด้ ว ยเหล็ ก หรือ เหล็ ก กล้ าจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ปริมาณการนาเข้ าสินค้าดังกล่าวจากสาธารณรัฐ
เกาหลีมีแนวโน้มลดลง
(2) ผลของการทุ่มตลาดที่มีต่อราคาสินค้าชนิดเดียวกันในตลาดภายในประเทศ
1) การตัดราคา ตามข้อมูลกรมศุลกากรสินค้าจากประเทศที่ถูกพิจารณา
ทั้ง ๒ ประเทศ ไม่ได้มีการขายตัดราคาสินค้าของอุตสาหกรรมภายในในช่วงปี พ.ศ. 2555 ถึงปี พ.ศ. 2558
แต่จากข้อมูลแบบสอบถามพบว่ามีการตัดราคาในช่วงปี พ.ศ. 2558 เนื่องจากข้อมูลสถิติกรมศุลกากร ได้
นาเอาสินค้าคุณภาพสูงรวมอยู่ด้วย
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2) การกดราคา พบการกดราคา โดยส่วนต่างระหว่างราคาสินค้านาเข้า
กั บ ราคาสิ น ค้ า ของอุ ต สาหกรรมภายในมี แ นวโน้ ม ลดลง และราคาขายสิ น ค้ าส่ งออกจากทั้ งสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีนและสาธารณรัฐ เกาหลีมีแนวโน้มลดลง ทาให้อุตสาหกรรมภายในต้องลดราคาลงตามเพื่อให้
สามารถแข่งขันในตลาดได้
3) การยับ ยั้งการขึ้น ราคา พบการยับ ยั้งการขึ้น ราคาตั้งแต่ช่ วงปี พ.ศ.
2556 ถึงปี พ.ศ. 2558 สินค้าของอุตสาหกรรมภายในมีราคาขายเฉลี่ยต่ากว่าต้นทุนมาโดยตลอด และมีผล
ขาดทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
13.2.2 ผลกระทบของการทุ่มตลาดที่มีต่ออุตสาหกรรมภายใน
(1) ปริมาณและมูลค่าการขายในประเทศ
ในปี พ.ศ. 2555 ถึงปี พ.ศ. 2556 ปริมาณการขายและยอดจาหน่ายใน
ประเทศของอุตสาหกรรมภายในมีปริมาณเพิ่มขึ้น แต่ราคาขายต่อหน่วยลดลงในปี พ.ศ. 2558
(2) กาไร/ขาดทุนจากการขายสินค้า
อุตสาหกรรมภายในมีกาไรจากการขายสินค้าชนิดเดียวกันเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ.
2556 และลดลงอย่างมีนัยสาคัญจนมีผลขาดทุนในปี พ.ศ. 2558
(3) กาลังการผลิตและอัตราการใช้กาลังการผลิต
อุตสาหกรรมภายในมีกาลังการผลิตเพิ่มขึ้น แต่อัตราการใช้กาลังการผลิตมี
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง
(4) ผลผลิต
ผลผลิตของอุตสาหกรรมภายในเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในปี พ.ศ. 2555 ถึงปี พ.ศ.
2557 และในปี พ.ศ. 2558 ผลผลิตของอุตสาหกรรมภายในมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
(5) ผลิตภาพ
ผลิตภาพของอุตสาหกรรมภายในอยู่ในระดับค่อนข้างคงที่
(6) ปริมาณความต้องการใช้ในประเทศและส่วนแบ่งตลาด
ปริมาณความต้องการใช้ภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้นมาโดยตลอดในปี พ.ศ.
2555 ถึง ปี พ.ศ. 2557 และลดลงเล็กน้อยในปี พ.ศ. 2558 ในขณะที่อุตสาหกรรมภายในมีส่วนแบ่งตลาด
ลดลงอย่างต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2555 ถึงปี พ.ศ. 2557 ก่อนจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในปี พ.ศ. 2558
(7) ผลตอบแทนการลงทุน
ผลตอบแทนการลงทุ น ของอุ ตสาหกรรมภายในมี ผลตอบแทนลดลงอย่ าง
ต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2556 ถึง ปี พ.ศ. 2557 และในช่วงปี พ.ศ. 2558 มีผลตอบแทนการลงทุนติดลบ
(8) กระแสเงินสด
กระแสเงินสดของอุตสาหกรรมภายในมีแนวโน้ม ลดลงในปี พ.ศ. 2555
ถึงปี พ.ศ. 2556 และในปี พ.ศ. 2557 มีกระแสเงินสดติดลบ ส่วนในปี พ.ศ. 2558 กระแสเงินสดกลับ มี
แนวโน้มเป็นบวกอีกครั้ง
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(9) สินค้าคงคลัง
อุตสาหกรรมภายในมีปริมาณสินค้าคงคลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องระหว่างปี
พ.ศ. 2555 ถึงปี พ.ศ. 2558
(10) การจ้างงาน
การจ้างงานของอุตสาหกรรมภายในเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2555 ถึง ปี พ.ศ.
2557 และลดลงเล็กน้อยในช่วงปี พ.ศ. 2558
(11) ค่าจ้างแรงงาน
ค่ าจ้างแรงงานของอุต สาหกรรมภายในเพิ ่ม ขึ ้น ในปี พ.ศ. 2555 ถึ ง
ปี พ.ศ. 2557 และลดลงเล็กน้อยในช่วงปี พ.ศ. 2558
(12) อัตราการเจริญเติบโตของกิจการ
ความต้องการใช้สินค้าภายในประเทศมีความผันผวน ขณะที่ อุตสาหกรรม
ภายใน มีปริมาณการขายและยอดจาหน่ายไม่สอดคล้องกันในช่วงปี พ.ศ. 2557 ถึง ปี พ.ศ. 2558 โดยมี
ปริมาณการขายเพิ่มขึ้น แต่ยอดจาหน่ายลดลง ส่งผลให้ราคาขายต่อหน่วยลดลง
(13) ความสามารถในการระดมทุนหรือการลงทุน
อุตสาหกรรมภายในมีสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นในช่วงปี
พ.ศ. 2555 ถึง ปี พ.ศ. 2557 แต่สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นกลับลดลงในช่วงปี พ.ศ. 2558
(14) ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาสินค้าในประเทศ
เมื่อพิจารณาข้อมูลจากแบบสอบถามของผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนและสาธารณรัฐเกาหลี ที่ได้รับการสุ่มตัวอย่างถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก พบการตัดราคาในปี พ.ศ.
2558 นอกจากนี้ ในแง่ ก ารกดราคา พบว่ า สิ น ค้ า จากประเทศที่ ถู ก กล่ า วหามี ก ารกดราคา และเมื่ อ
เปรียบเทียบราคาขายของอุตสาหกรรมภายในกับต้นทุนขาย จะเห็นว่ากาไรต่อกิโลกรัมลดลงอย่างต่อเนื่อง
จนกระทั่งติดลบในช่วง 3 ปีหลัง แสดงว่ามีการยับยั้งการขึ้นราคา
(15) ความมากน้อยของส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด
พบส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนในอัตราร้อยละ
3.22 ถึง ร้อยละ 66.01 ของราคาซี ไอ เอฟ และจากสาธารณรัฐเกาหลีในอัตราร้อยละ 17.22 ถึงร้อยละ
53.88 ของราคา ซี ไอ เอฟ
13.2.3 การพิจารณาปัจจัยอื่นที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายใน
(1) ปริมาณการนาเข้าสินค้าชนิดเดียวกันจากประเทศอื่น
เมื่ อ พิ จ ารณาปริ ม าณการน าเข้ า สิ น ค้ า หลอดและท่ อ ท าด้ ว ยเหล็ ก หรื อ
เหล็กกล้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐเกาหลี พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2555 ถึงปี พ.ศ. 2558 ทั้งนี้สาหรับการนาเข้า สินค้าจากประเทศอื่นพบว่า ปริมาณการนาเข้าจาก
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในขณะที่ปริมาณการนาเข้าจากประเทศญี่ปุ่นและประเทศ
ไต้หวันมีแนวโน้มลดลง
(2) ราคานาเข้าสินค้าหลอดและท่อทาด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าจากประเทศอื่น
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เมื่อเปรียบเทียบราคานาเข้าสินค้าหลอดและท่อทาด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า
จากประเทศอื่นพบว่า สินค้ามีราคาสูงกว่าสินค้าที่นาเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐเกาหลี
ยกเว้นราคาเฉลี่ยของสินค้าจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่ลดลงเรื่อยๆ จนเท่ากับราคาเฉลี่ยของสินค้า
จากสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งแสดงว่าการนาเข้าสินค้าดังกล่าวจากประเทศที่ถูกพิจารณา
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุตสาหกรรมภายใน
(3) ปริมาณความต้องการใช้สินค้าภายในประเทศ
การที่ความต้องการใช้สินค้าภายในประเทศมีปริมาณเพิ่มขึ้น ในขณะที่ส่วน
แบ่งตลาดของอุตสาหกรรมภายในเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ความเสียหายที่เกิดขึ้นจึงไม่ได้มีสาเหตุมาจากการหด
ตัวของตลาดหรือการลดลงของอุปสงค์
ซึ่งจากการพิจารณาข้างต้นสรุปได้ว่ามีความเสียหายอย่างสาคัญ ที่เกิดแก่ อุตสาหกรรม
ภายในตามมาตรา 19 (1) มาตรา 20 และมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการ
อุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 เนื่องจาก
1) ปริมาณการนาเข้าสินค้าดังกล่าวจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐ
เกาหลีเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ
2) มีผลกระทบต่อราคาของสินค้าชนิดเดียวกันในตลาดภายในประเทศโดยมีการ
ตัดราคา กดราคาและยับยั้งการขึ้นราคา
3) มีผลกระทบต่อสถานะของอุตสาหกรรมภายในซึ่งจากการพิจารณาปัจจัยและ
ดัชนีเกี่ยวกับสภาพทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมภายใน ปรากฏว่ายอดจาหน่ายสินค้าภายในประเทศลดลง มี
ผลประกอบการกาไรลดลงอย่างต่อเนื่องจนถึงขั้นขาดทุน ทาให้อัตราการใช้กาลังการผลิตลดลง มีส่วนแบ่ง
ตลาดค่อนข้างคงที่ มีภาระสินค้าคงคลังเพิ่มขึ้น และมีผลกระทบต่อผลตอบแทนการลงทุน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อ
การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมภายใน
4) มีความสัมพันธ์ระหว่างการทุ่มตลาดและความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายใน
ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ.
2542 โดยปริมาณการนาเข้าสินค้า ดังกล่าวได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา และ
ในช่วงระยะเวลาการไต่สวนพบว่า มีการทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 3.22 ถึงร้อยละ 66.01 ของราคา ซี ไอ เอฟ
และเมื่อพิจารณาปัจจัยอื่น เช่น ปริมาณการนาเข้าและราคาเฉลี่ยจากประเทศอื่นและปริมาณการใช้ สินค้า
ภายในประเทศ พบว่ามิใช่ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายใน
14. ผลคาวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน
คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน ได้พิจารณาข้อมูลและพยานหลักฐานที่ได้รับ
จากกระบวนการไต่สวนการทุ่มตลาดและความเสียหายข้างต้นแล้ว และมีคาวินิจฉัย ชั้นที่สุดในการประชุมครั้ง
ที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ว่าการนาเข้า สินค้าหลอดและท่อทาด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า
ที่มีแหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐเกาหลี มีการทุ่มตลาดและก่อให้เกิดความเสียหาย
อย่างสาคัญแก่อุตสาหกรรมภายใน ตามมาตรา 19 (1) แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่ มตลาดและการ
อุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542
เพื่อขจัดความเสียหายที่เกิดจากการนาเข้าสินค้าดังกล่าว อาศัยอานาจตามความในมาตรา 5 มาตรา
11 มาตรา 49 มาตรา 51 มาตรา 57 และมาตรา 73 (1) แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและ
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การอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 และกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคืนอากรหรือ
หลั กประกั น การช าระอากรตอบโต้ ก ารทุ่ ม ตลาดและการอุ ดหนุ น ซึ่ งสิ น ค้ าจากต่ างประเทศ พ.ศ. 2545
คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน จึงกาหนดให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตรา
เพียงเพื่อขจัดความเสียหายและไม่เกินส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดสาหรับการนาเข้า สินค้าหลอดและท่อทาด้วย
เหล็กหรือเหล็กกล้า ที่มีแหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐเกาหลีเป็นระยะเวลาห้าปี
ดังนี้
14.1 ให้ เรียกเก็บ อากรตอบโต้ การทุ่ ม ตลาดการน าเข้า สิน ค้ าหลอดและท่ อท าด้ วยเหล็กหรือ
เหล็กกล้า ที่มีแหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐเกาหลี ภายใต้พิกัดอัตราศุลกากร
ประเภทย่อยตามบัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่องการตอบโต้การ
ทุ่มตลาดสินค้าหลอดและท่อทาด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้ า ที่มีแหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและ
สาธารณรัฐเกาหลี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ในอัตราดังต่อไปนี้
(1) สินค้าที่มีแหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งผลิตจาก
(1) Huludao City Steel Pipe Industrial Co., Ltd. ให้ เ รี ย กเก็ บ ในอั ต ราร้ อ ยละ
31.02 ของราคาซี ไอ เอฟ
(2) Tianjin Tianyingtai Steel Pipe Co., Ltd. ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 3.22 ของ
ราคาซี ไอ เอฟ
(3) ผู้ผลิตจากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ให้ความร่วมมือแต่ไม่ได้รับการสุ่มตัวอย่าง รวม
8 ราย ได้แก่
(3.1) กลุ่มบริษัท Youfa Group จานวน 10 บริษัท ซึ่งประกอบด้วย 1. Tianjin
Youfa Steel Pipe Group Co., Ltd. - No.1 Branch Company 2. Tianjin Youfa Steel Pipe Group
Co., Ltd. - No.2 Branch Company 3. Tianjin YouFa Dezhong Steel Pipe Co., Ltd. 4. Tianjin
Shiyou Steel Pipe Manufacture Co., Ltd. 5. Tianjin Youfa Pipeline Technology Co., Ltd. 6 .
Tangshan Fengnan Xinlida Steel Pipe Co., Ltd. 7 . Tangshan Youfa Steel Pipe Manufacture
Co., Ltd. 8. Tangshan Zhengyuan Pipe Co., Ltd. 9. Handan Youfa Steel Pipe Manufacture Co.,
Ltd. และ 10.Tianjin Youfa Hongtuo Steel Pipe Manufacture Co., Ltd.
( 3 .2 ) Jiedong Economic Development Testing Zone Tai Feng Qiao
Metal Products Co., Ltd.
(3.3) Tianjin Lefin Industrial Co., Ltd.
(3.4) Tianjin City Jinghai County Baolai Industrial And Trade Co., Ltd.
(3.5) Tianjin Huilitong Steel Tube Co., Ltd.
(3.6) Tianjin Juncheng Jinli Steel Pipe Co., Ltd.
(3.7) Tianjin United Steel Pipe Co., Ltd.
(3.8) Foshan SeAH Precision Metal Co., Ltd.
ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 19.19 ของราคา ซี ไอ เอฟ
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(4) ผู้ผลิตรายอื่น ๆ จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 66.01
ของราคาซี ไอ เอฟ
2) สินค้าที่มีแหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งผลิตจาก
(1) SeAH Steel Corp. ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 3.49 ของราคาซี ไอ เอฟ
(2) Hyundai Steel Company ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 32.62 ของราคาซี ไอ เอฟ
(3) ผู้ผลิตจากสาธารณรัฐเกาหลีที่ให้ความร่วมมือแต่ไม่ได้รับการสุ่มตัวอย่าง จานวน 1
ราย ได้แก่ SeAH FS Co., Ltd. ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 16.10 ของราคาซี ไอ เอฟ
(4) ผู้ผลิตรายอื่นๆ จากสาธารณรัฐเกาหลีให้เ รียกเก็บในอัตราร้อยละ 53.88 ของราคา
ซี ไอ เอฟ
โดยมีขอบเขตรายการและข้อยกเว้นการใช้มาตรการฯ ดังต่อไปนี้
14.2 ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 0 ของราคา ซี ไอ เอฟ สาหรับ
สินค้าดังกล่าวในกรณีต่อไปนี้ โดยมีข้อความตามบัญชีท้ายประกาศ
(1) กรณีนาเข้าท่อเหล็กบุโพลีเอธิลีน
(2) กรณีนาเข้าท่อเหล็กหรือเหล็กกล้า เฉพาะมาตรฐาน API สาหรับใช้เป็นท่อส่งน้ามัน/
เจาะน้ามันหรือก๊าซ หรือใช้ในการก่อสร้าง/ติดตั้งแท่นขุดเจาะปิโตรเลียมและโครงสร้างเหล็กปิโตรเลียม
(3) กรณีนาเข้าท่อเหล็กหรือเหล็กกล้า เฉพาะมาตรฐาน ASTM A671 สาหรับใช้เป็นท่อ
ส่งน้ ามั น /เจาะน้ ามั น หรือก๊ าซ หรือ ใช้ ในการก่อ สร้าง/ติ ด ตั้งแท่ น ขุด เจาะปิ โตรเลีย มและโครงสร้างเหล็ ก
ปิโตรเลียม
(4) กรณีนาเข้าท่อเคลือบผิวภายนอกด้วยพอลิเมอร์ ชนิด ABS หรือ PP หรือ PE
(5) กรณีนาเข้าท่อ Calorized Lance Pipe
(6) กรณีนาเข้าท่อสี่เหลี่ยมทาด้วยเหล็กกล้า (Square Steel Tube) ที่มีขนาดใหญ่
(7) กรณีนาเข้าท่อเหล็ก Cold drawn ที่มีภาคตัดขวางเป็นรูปตัว T
(8) กรณีนาเข้าท่อเหล็กผนังสองชั้น เชื่อมประสานติดกันด้วยทองแดง ภายในท่อเหล็ก
เคลือบด้วยทองแดง
(9) กรณี น าเข้ าท่ อ เหล็ ก ผนั งสองชั้ น เชื่อ มประสานด้ วยทองแดง และเคลื อ บผิ วด้ วย
สังกะสีและโครเมต ชั้นนอกสุดเคลือบด้วยโพลีไวนิลฟลูออร์ไรด์ หรือโพลีอามายด์
(10) กรณีนาเข้าท่อ Cold Drawn Welded Steel Tube
(11) กรณีนาเข้าท่อหกเหลี่ยม
(12) กรณีนาเข้าท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า เชื่อมตะเข็บ และเคลือบสังกะสี
14.3 ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 0 ของราคา ซี ไอ เอฟ สาหรับการ
นาเข้ามาในราชอาณาจักร ในกรณีดังต่อไปนี้
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(1) ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการค้าเพื่อส่งออกที่นาสินค้าดังกล่าวเข้า มาใน
ราชอาณาจักรและนาเข้าไปในเขตอุตสาหกรรมส่งออก เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าหรือเพื่อการค้าเพื่อการส่งออก
ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(2) ผู้ได้รับการส่งเสริมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนที่นาสินค้าดังกล่าวเข้า
มาผลิตเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
(3) ผู้นาสินค้าดังกล่าวเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยศุลกากร
(4) กรณีนาเข้าท่อที่ใช้ผลิตแท่นขุดเจาะปิโตรเลียม โครงสร้างเหล็กและโครงสร้างเหล็ก
ปิโตรเลียมและส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องสาหรับติดตั้งทั้งในประเทศและพื้นที่พัฒนาร่วม ในกรณีดังต่อไปนี้
(4.1) กรณี นาเข้าภายใต้หลักเกณฑ์ การยกเว้นอากรของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ตามมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัตปิ ิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔
(4.2) กรณีนาเข้าภายใต้ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการลดอัตราอากรและ
ยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ เกี่ยวกับของที่
นาเข้ามาเพื่อผลิตหรือประกอบเป็นอุปกรณ์เพื่อใช้ในกิจการปิโตรเลียมแล้วนาไปใช้ในพื้นที่พัฒนาร่วม
ทั้งนี้ การเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 0 ของราคา ซี ไอ เอฟ ให้
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการได้รับยกเว้นอากรขาเข้าตามกฎหมายดังกล่าว แล้วแต่กรณี
โดยอนุโลม
14.4 บรรดาอากรชั่วคราวที่เรียกเก็บหรือหลักประกันการชาระอากรชั่วคราวที่วางไว้ระหว่างที่
มีการใช้มาตรการชั่วคราวตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่องการตอบโต้
การทุ่มตลาดสินค้าหลอดและท่อทาด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ที่มีแหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและ
สาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 และประกาศคณะกรรมการพิจารณา
การทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่องการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าหลอดและท่อทาด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ที่มี
แหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐเกาหลี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 13 มีนาคม
พ.ศ. 2560 ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการ
อุดหนุน เรื่องการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้า หลอดและท่อทาด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ที่มีแหล่งกาเนิดจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐเกาหลี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
กรณีที่ผู้นาเข้าได้ชาระอากรชั่วคราวไว้เกินกว่าอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดที่เรียกเก็บตาม
ข้อ 14.1 ข้อ 14.2 และ ข้อ 14.3(4) ให้คืนผลต่างของอากรส่วนที่เก็บไว้เกินนั้น แต่ถ้าผู้นาเข้ารายใดได้วาง
หลักประกันการชาระอากรชั่วคราวไว้ เมื่อผู้นาเข้าดังกล่าวได้ชาระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราที่กาหนด
ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่องการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้า หลอด
และท่อทาด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ที่มีแหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐเกาหลี (ฉบับที่
3) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ให้คืนหลักประกันดังกล่าวแก่ผู้นาเข้า
---------------------------------

