เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๔๒ ง

หนา้ ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน
เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุม่ ตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อน
ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ทีม่ ีแหล่งกาเนิดจากประเทศญี่ปนุ่
ของ NIPPON STEEL CORPORATION
พ.ศ. 2564
ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง ผลการพิจารณา
ทบทวนความจ าเป็ น ในการใช้ ม าตรการตอบโต้ ก ารทุ่ ม ตลาดสิ นค้ า เหล็ ก แผ่ น รี ด ร้อ นชนิ ด เป็ นม้ว น
และไม่ เ ป็ น ม้ ว น ที่ มี แ หล่ ง ก าเนิ ด จากประเทศญี่ ปุ่ น สาธารณรั ฐ แอฟริ ก าใต้ สหพั น ธรั ฐ รั ส เซี ย
สาธารณรั ฐ คาซั ค สถาน สาธารณรั ฐ อิ น เดี ย สาธารณรั ฐ เกาหลี ไต้ ห วั น สาธารณรั ฐ เวเนซูเอลา
สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ประเทศยูเครน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐ
อิ น โดนี เ ซี ย สาธารณรั ฐ สโลวั ก และประเทศโรมาเนี ย ต่ อ ไป พ.ศ. 2558 ลงวั น ที่ 19
พฤษภาคม 2558 ซึ่งเป็นการทบทวนมาตรการตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ กาหนดให้เรียกเก็บอากรตอบโต้
การทุ่มตลาดจากการนาเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกาเนิดจาก
14 ประเทศ ต่อไปอีกในอัตราอากรเดิม โดยสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน
ที่มีแหล่งกาเนิดจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งผลิตจาก JFE STEEL CORPORATION ในอัตราร้อยละ 0
ของราคา ซี ไอ เอฟ จาก NIPPON STEEL CORPORATION ในอัตราร้อยละ 0 ของราคา ซี ไอ เอฟ
และจากผู้ ผ ลิ ต รายอื่ น ในอั ต ราร้อ ยละ 36.25 ของราคา ซี ไอ เอฟ เป็ น ระยะเวลา 5 ปี
ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2558 โดยที่ NIPPON STEEL CORPORATION ที่ถูกเรียกเก็บอากร
ในอัตราร้อยละ 0 ของราคา ซี ไอ เอฟ ได้ควบรวมกิจการกับ SUMITOMO METAL INDUSTRIES, LTD.
ที่ถูกเรียกเก็บอากรในอัตราผู้ผลิตรายอื่นที่ร้อยละ 36.25 ของราคา ซี ไอ เอฟ และเปลี่ยนชื่อเป็น
NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION จึงถูกเรียกเก็บอากรในอัตราผู้ผลิตรายอื่น
ที่ร้อยละ 36.25 ของราคา ซี ไอ เอฟ
ต่อมาได้มีประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง การใช้มาตรการ
ตอบโต้การทุ่มตลาด ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง ผลการ
พิจารณาทบทวนความจาเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วน
และไม่ เ ป็ น ม้ ว นที่ มี แ หล่ ง ก าเนิ ด จากประเทศญี่ ปุ่ น สาธารณรั ฐ แอฟริ ก าใต้ สหพั น ธรั ฐ รั ส เซี ย
สาธารณรั ฐ คาซั ค สถาน สาธารณรั ฐ อิ น เดี ย สาธารณรั ฐ เกาหลี ไต้ ห วั น สาธารณรั ฐ เวเนซูเอลา
สาธารณรั ฐ อาร์ เ จนติ น า ประเทศยู เ ครน สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนแอลจี เ รี ย
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสโลวัก และประเทศโรมาเนีย ต่อไป พ.ศ. ๒๕๕8 พ.ศ. 2562
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ลงวันที่ 27 มีนาคม 2562 ตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและ
การอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 กาหนดให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด
จากการนาเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกาเนิดจากประเทศญี่ปุ่น
ซึ่งผลิตจาก JFE STEEL CORPORATION ในอัตราร้อยละ 0 ของราคา ซี ไอ เอฟ และจากผู้ผลิตรายอืน่
ในอั ต ราร้อยละ 36.25 ของราคา ซี ไอ เอฟ และเมื่อ วันที่ 1 เมษายน 2562 NIPPON
STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION ได้เปลี่ยนชื่อเป็น NIPPON STEEL CORPORATION
ในที่สุด
NIPPON STEEL CORPORATION ผู้ผลิตในประเทศญีป่ ุ่นซึง่ เป็นผู้มีส่วนได้เสียจากการใช้มาตรการ
ตอบโต้การทุ่มตลาดฯ ได้ยื่นคาขอทบทวนความจาเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตรา
ร้อยละ 36.25 ของราคา ซี ไอ เอฟ ตามสิทธิ์และหลักเกณฑ์ในมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติ
การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 ที่ให้สามารถยื่นคาขอได้
ภายหลั ง การใช้ ม าตรการตอบโต้ ก ารทุ่ ม ตลาดมาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า 1 ปี โดยแสดงให้ เ ห็ น ว่ า มี มู ล
เกี่ยวกับการทุ่มตลาดที่ทาให้อัตราดังกล่าวได้เปลี่ยนแปลงไป โดยได้ยื่นคาขอที่ได้ปรับปรุงจนครบถ้วน
ถูกต้องเป็นฉบับสมบูรณ์เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 และคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาด
และการอุดหนุน ได้พิจารณาคาขอให้ทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาด ของ NIPPON STEEL
CORPORATION ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 โดยให้เปิดทบทวน
อัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกาเนิด
จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งผลิตจาก NIPPON STEEL CORPORATION ตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติ
การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึง่ สินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 กรมการค้าต่างประเทศ
จึงได้ออกประกาศ เรื่อง เปิด การทบทวนอัต ราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีด ร้ อ น
ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกาเนิดจากประเทศญี่ปุ่น ของ NIPPON STEEL CORPORATION
พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น
คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน ได้พิจารณาทบทวนอัตราอากรตอบโต้
การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกาเนิดจากประเทศญี่ปุ่น
ของ NIPPON STEEL CORPORATION ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564
เห็นชอบให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการนาเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและ
ไม่ เ ป็ น ม้ ว น ที่ มี แ หล่ ง ก าเนิ ด จากประเทศญี่ ปุ่ น ซึ่ ง ผลิ ต จาก NIPPON STEEL CORPORATION
จากเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 36.25 ของราคา ซี ไอ เอฟ เป็นเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 2.47
ของราคา ซี ไอ เอฟ โดยวินิจฉัยจากข้อมูลข้อเท็จจริง ข้อชี้แจงพร้อมหลักฐานประกอบที่ได้รับจาก
ผู้ ผ ลิ ต ในต่ า งประเทศที่ ต อบแบบสอบถามได้ ค รบถ้ วนซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ งบการเงิ น ปี พ.ศ. 2562
ที่ผ่านการรับรองโดยผู้ตรวจสอบบัญชี และคานวณเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าปกติ และราคาส่งออก
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ซึ่งเป็น ราคา ณ ระดับการค้าเดียวกัน คือ ราคา ณ หน้าโรงงาน ถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก ซึ่งพบ
อัตราส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดร้อยละ 2.47 ของราคา ซี ไอ เอฟ โดยพิจารณาเป็นไปตามหลักเกณฑ์
แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๔๙ วรรคสอง และวรรคสาม มาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติ
การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่ างประเทศ พ.ศ. 2542 และมาตรา 60
และมาตรา ๗๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึง่ สินค้าจากต่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้า
จากต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕6๒ คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน
ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน
เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนอัต ราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีด ร้อนชนิดเป็นม้วน
และไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกาเนิดจากประเทศญี่ปุ่น ของ NIPPON STEEL CORPORATION พ.ศ. 2564”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน (1) ของข้อ 3 ของประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาด
และการอุดหนุน เรื่อง ให้เรียกเก็บหลักประกันการชาระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อน
ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกาเนิดจากประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สหพันธรัฐรัสเซีย
สาธารณรั ฐ คาซั ค สถาน สาธารณรั ฐ อิ น เดี ย สาธารณรั ฐ เกาหลี ไต้ ห วั น สาธารณรั ฐ เวเนซูเ อลา
สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ประเทศยูเครน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
สาธารณรัฐสโลวัก และประเทศโรมาเนีย พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน
“(1) สินค้าที่มีแหล่งกาเนิดจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งผลิตจาก
(ก) JFE STEEL CORPORATION ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 0 ของราคา ซี ไอ เอฟ
(ข) NIPPON STEEL CORPORATION ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 2.47 ของราคา
ซี ไอ เอฟ
(ค) ผู้ผลิตรายอื่น ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 36.25 ของราคา ซี ไอ เอฟ”
ข้อ 4 การยื่นคาขอรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ใช้ในการทบทวนอากรตอบโต้การทุ่มตลาด
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาด
และการอุดหนุน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2543
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ข้อ 5 ผู้ใดไม่พอใจคาวินิจฉัยของคณะกรรมการตามประกาศนี้ ให้อุทธรณ์คาวินิจฉัยดังกล่าว
ต่ อ ศาลทรัพ ย์สิ น ทางปัญญาและการค้ าระหว่างประเทศ ได้ ภ ายใน 30 วั น นั บแต่วันได้รับแจ้ง
คาวินิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖4
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ประธานคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน

