เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๓๙ ง

หนา้ ๘
ราชกิจจานุเบกษา
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ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ

เรื่อง รายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสาคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาทบทวน
ความจาเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน
ที่มีแหล่งกาเนิดจากประเทศญี่ปนุ่ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐคาซัคสถาน
สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี ไต้หวัน สาธารณรัฐเวเนซูเอลา สาธารณรัฐอาร์เจนตินา
ประเทศยูเครน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสโลวัก
และประเทศโรมาเนีย ต่อไป
พ.ศ. ๒๕64
ตามที่ ไ ด้ มี ป ระกาศกรมการค้ าต่ า งประเทศ เรื่ อ ง เปิ ด การทบทวนความจาเป็นในการใช้
มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีด ร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกาเนิด จาก
ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐอินเดี ย
สาธารณรั ฐ เกาหลี ไต้ ห วั น สาธารณรั ฐ เวเนซู เ อลา สาธารณรั ฐ อาร์ เ จนติ น า ประเทศยู เ ครน
สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนแอลจี เ รี ย สาธารณรั ฐ อิ น โดนี เ ซี ย สาธารณรั ฐ สโลวั ก
และประเทศโรมาเนีย ต่อไป พ.ศ. ๒๕63 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 และคณะกรรมการ
พิจารณาการทุ่มตลาดและการอุ ดหนุนได้มีคาวินิจฉัยชั้นที่สุดในการประชุ มครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่
17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ให้ เ รี ย กเก็ บ อากรตอบโต้ ก ารทุ่ ม ตลาดสิ นค้ า เหล็ก แผ่น รี ดร้อน
ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มี แหล่ งก าเนิ ดจาก 14 ประเทศต่อไปอีกในอั ตราเดิ ม เป็นระยะเวลา 5 ปี
โดยไม่รวมสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเพื่อรีดเย็นต่อทีน่ าไปใช้ในกลุม่ เหล็กเคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้า (Electro
Galvanize: EG) กลุ่ ม เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า (Home Appliance/Electrical Appliance: HA/EA)
และกลุ่มยานยนต์ (Automotive: Auto) ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุ ดหนุ น
เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนความจาเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อน
ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกาเนิดจากประเทศญี่ปนุ่ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สหพันธรัฐรัสเซีย
สาธารณรั ฐ คาซั ค สถาน สาธารณรั ฐ อิน เดี ย สาธารณรั ฐ เกาหลี ไต้ ห วั น สาธารณรั ฐ เวเนซูเอลา
สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ประเทศยูเครน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐอินโดนี เซี ย
สาธารณรัฐสโลวัก และประเทศโรมาเนีย ต่อไป พ.ศ. ๒๕64 ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นั้น
เพื่ อ ให้เ ป็นไปตามความในข้อ 2 ข้ อ 4 และข้อ 8 ของกฎกระทรวง การแสดงข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาตอบโต้การทุ่ มตลาดและการอุดหนุน และการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้
การทุ่มตลาดและการอุดหนุน พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาด
และการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการตอบโต้
การทุ่ ม ตลาดและการอุ ด หนุ น ซึ่ ง สิ น ค้ าจากต่ า งประเทศ (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. ๒๕6๒ อธิ บ ดี
กรมการค้าต่างประเทศจึงออกประกาศแสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสาคั ญ
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ที่ ใ ช้ เ ป็นพื้ นฐานในการพิจารณาทบทวนความจาเป็นในการใช้ม าตรการตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไปไว้
ดังรายละเอียดตามเอกสารท้ายประกาศนี้
หากผู้ ยื่ น ค าขอให้ท บทวนความจาเป็น ในการใช้ม าตรการตอบโต้ ก ารทุ่ม ตลาด ผู้ นาเข้า
หรือผู้ส่งออกสินค้าทุ่มตลาด ประสงค์ที่จะทราบรายละเอี ยดที่เกี่ยวกั บข้อเท็ จจริ งที่ใช้เป็นฐานในการทบทวน
ความจาเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าดังกล่าว ให้ยื่นคาขอต่อกองปกป้องและตอบโต้
ทางการค้ า กรมการค้ าต่างประเทศ ภายใน 1 เดื อ น นั บ แต่ วันที่ มีป ระกาศนี้ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กาหนดในประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การขอรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริ ง
ที่ใช้เป็นพื้นฐานในการกาหนดมาตรการชั่วคราว การกาหนดอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุ น
การขยายการเรียกเก็บอากรตอบโต้การท่มุตลาดหรือการอุดหนุน การทบทวนอากร และการคืนอากร
พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕64
กีรติ รัชโน
อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

เอกสารท้ายประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
เรื่อง รายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสาคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาทบทวน
ความจาเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน
ที่มีแหล่งกาเนิดจากประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐคาซัคสถาน
สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี ไต้หวัน สาธารณรัฐเวเนซูเอลา สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ประเทศยูเครน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสโลวัก
และประเทศโรมาเนีย ต่อไป
พ.ศ. 2564
----------------------------ข้อ ๑ ความเป็นมา
คณะกรรมการพิจ ารณาการทุ่มตลาดและการอุ ดหนุน (คณะกรรมการ ทตอ.) ได้ออกประกาศ
เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนความจาเป็นในการต่ออายุการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและทบทวนขอบเขตของ
สินค้าเหล็กแผ่ นรี ดร้ อนชนิดเป็ น ม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่ งกาเนิดจากประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐแอฟริ ก าใต้
สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี ไต้หวัน สาธารณรัฐเวเนซูเอลา
สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ประเทศยูเครน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐ
สโลวัก และประเทศโรมาเนีย พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด
สาหรับการนาเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกาเนิดจาก 14 ประเทศดังกล่าว
ต่อไปอีกเป็นกาหนดเวลา 5 ปี โดยไม่รวมสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเพื่อรีดเย็นต่อที่นาไปใช้ในกลุ่มเหล็กเคลือบสังกะสี
ด้ว ยไฟฟ้า (Electro Galvanize: EG) กลุ่ มเครื่องใช้ไ ฟฟ้า (Home Appliance/Electrical Appliance: HA/EA)
และกลุ่มยานยนต์ (Automotive: AUTO)
ข้อ ๒ การเปิดการทบทวน
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง เปิดการทบทวนความจาเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
สินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็น ม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่ งกาเนิดจากประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี ไต้หวัน สาธารณรัฐเวเนซูเอลา
สาธารณรัฐอาร์ เจนติน า ประเทศยูเครน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐอินโดนีเ ซีย
สาธารณรัฐสโลวัก และประเทศโรมาเนีย ต่อไป พ.ศ. ๒๕63 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 โดยให้เริ่มกระบวนการทบทวนฯ ในวันที่ 21 พฤษภาคม
พ.ศ. 2563 และได้เผยแพร่ประกาศเปิด การทบทวนลงหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ และหนังสือพิมพ์ The Nation
ฉบับ วัน ที่ 22 มิถุน ายน พ.ศ. 2563 เพื่อให้ผู้มีส่ว นได้เสียสามารถยื่นขอทราบข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการขอ
ทบทวนดังกล่าว

-2-

ข้อ ๓ การพิจารณาทบทวนความจาเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป
กรมการค้าต่างประเทศได้ดาเนินการตามกระบวนการทบทวนความจาเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้
การทุ่ ม ตลาดต่ อ ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารตอบโต้ ก ารทุ่มตลาดและการอุ ดหนุ นซึ่ งสิ นค้ าจาก
ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยปรากฏข้อเท็จจริง ดังต่อไปนี้
3.1 สินค้าที่ถูกพิจารณา คือ สินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกาเนิดจาก
14 ประเทศ ภายใต้พิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อย ดัง ต่อไปนี้ โดยไม่รวมสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเพื่อรีดเย็นต่อ
ส าหรั บใช้ในกลุ่ มเหล็ กเคลื อบสั งกะสี ด้วยไฟฟ้า (Electro Galvanize: EG) กลุ่ มเครื่องใช้ไฟฟ้า (Home Appliance/
Electric Appliance: HA/EA) และกลุ่มยานยนต์ (Automotive)
72081000020 72081000030 72081000040 72083600041 72083600042
72083600043 72083700022 72083700023 72083700024 72083700025
72083700051 72083700052 72083700053 72083700071 72083700072
72083700073 72083800022 72083800023 72083800024 72083800025
72083800032 72083800033 72083800034 72083800035 72083800051
72083800052 72083800053 72083800071 72083800072 72083800073
72083990022 72083990023 72083990024 72083990025 72083990032
72083990033 72083990034 72083990035 72083990051 72083990052
72083990053 72083990071 72083990072 72083990073 72084000020
72084000030 72084000040 72085100031 72085100032 72085100033
72085100051 72085100052 72085100053 72085200021 72085200022
72085200023 72085200031 72085200032 72085200033 72085300021
72085300022 72085300023 72085490021 72085490022 72085490023
72085490041 72085490042 72085490043 72089090090 72111311000
72111319000 72111413020 72111413030 72111413090 72111415010
72111415090 72111419020 72111419030 72111419090 72111913020
72111913030 72111913090 72111915010 72111915090 72111919020
72111919030 72111919090
สินค้าที่ถูกพิจารณาข้างต้น ถือว่าเป็นสินค้าชนิดเดียวกัน (Like Product) กับสินค้าที่อุตสาหกรรม
ภายในประเทศผลิตได้ เนื่องจากเมื่อพิจารณาจากองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น ลักษณะทางกายภาพ ขั้นตอนการผลิต
พิกัดอัตราศุลกากร รวมถึงการนาไปใช้ ปรากฏว่าเหมือนกันทุกประการ
๓.๒ ผู้มีส่วนได้เสีย
3.2.1 อุตสาหกรรมภายใน จานวน 8 ราย ได้แก่
(1) บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จากัด (มหาชน)
(2) บริษัท จี สตีล จากัด (มหาชน)
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(3) บริษัท จี เจ สตีล จากัด (มหาชน)
(4) บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จากัด (มหาชน)
(5) บริษัท แอล พี เอ็น เพลทมิล จากัด
(6) บริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จากัด
(7) บริษัท ชลบุรี สเปเชียลสตีล กรุ๊ป จากัด
(8) บริษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จากัด
3.2.2 ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจาก 14 ประเทศ จานวน 25 ราย ได้แก่
(๑) ประเทศญี่ปุ่น
1) NIPPON STEEL CORPORATION
2) JFE Steel Corporation
(๒) สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
1) Highveld Steel and Vanadium Corporation Limited
2) ArcelorMittal South Africa Corporate Office
3) Saldanha Steel (Pty) Ltd.
(๓) สหพันธรัฐรัสเซีย
๑) JSC Severstal
๒) Magnitogorsk Iron and Steel works
๓) Novolipetsk Steel (NLMK)
(๔) สาธารณรัฐคาซัคสถาน
- Ispat Karmet JSC
(๕) สาธารณรัฐอินเดีย
๑) Essar Steel Limited
๒) JSW ISPAT Steel Limited
๓) Jindal Iron & Steel Company Limited
(๖) สาธารณรัฐเกาหลีใต้
๑) Pohang Iron and Steel Company Limited (POSCO)
๒) Hyundai Steel Company
๓) Dongbu Steel Company Limited
(๗) ไต้หวัน
- China Steel Corporation (CSC)
(๘) สาธารณรัฐเวเนซูเอลา
- SIDOR – CVG Siderurgica del Orinoco CA
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(๙) สาธารณรัฐอาร์เจนตินา
- Ternium Siderar
(๑๐) ประเทศยูเครน
- Zaporozhstal Iron & Steel Work
(๑๑) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย
- ArcelorMittal Annaba
(๑๒) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
- PT KRAKATAU POSCO
(๑๓) สาธารณรัฐสโลวัก
- U.S. Steel Kosice, s.r.o.
(๑๔) ประเทศโรมาเนีย
๑) Metagrimex Business Group S.A.
๒) Matal Export Import, S.A.
๓) Metanef, S.A.
3.๒.3 ตัวแทนรัฐบาลของ 14 ประเทศ ในฐานะรัฐบาลประเทศที่ถูกพิจารณา
3.๒.4 ผู้นาเข้า/ผู้ใช้ จานวน 185 ราย ได้แก่
(๑) บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จากัด (มหาชน)
(๒) บริษัท เบสท์เทคแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
(๓) บริษัท อะซิมุทเอเซียแปซิฟิก จากัด
(๔) บริษัท ทวีโชคพาณิช จากัด
(๕) บริษัท โอคาย่า (ประเทศไทย) จากัด
(๖) บริษัท จุฑาวรรณ จากัด
(๗) บริษัท เอ็าซ์เอ็นจีเนียริ่ง จากัด
(๘) บริษัท ซียูอีแอล จากัด
(๙) บริษัท วิศวกิจพัฒนา จากัด
(๑๐) บริษัท วัฒนไพศาลเอ็นยิเนียริ่ง จากัด
(๑๑) บริษัท นิปปอนสตีลแอนด์ซูมิคินกัลวาไนซิ่ง (ประเทศไทย) จากัด
(๑๒) บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จากัด (มหาชน)
(๑๓) บริษัท ทีทีสตีลโปรเซสซิ่ง (ไทยแลนด์) จากัด
(๑๔) บริษัท เอ็มซีเมทัลเซอร์วิสเอเชีย (ประเทศไทย) จากัด
(๑๕) บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จากัด (มหาชน)
(๑๖) บริษัท ซูมิโชเมทัล (ประเทศไทย) จากัด
(๑๗) บริษัท นิปปอนสตีลแอนด์ซูมิคินไพพ์ (ประเทศไทย) จากัด
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(๑๘)
(๑๙)
(๒๐)
(๒๑)
(๒๒)
(๒๓)
(๒๔)
(๒๕)
(๒๖)
(๒๗)
(๒๘)
(๒๙)
(๓๐)
(๓๑)
(๓๒)
(๓๓)
(๓๔)
(๓๕)
(๓๖)
(๓๗)
(๓๘)
(๓๙)
(๔๐)
(๔๑)
(๔๒)
(๔๓)
(๔๔)
(๔๕)
(๔๖)
(๔๗)
(๔๘)
(๔๙)
(๕๐)

บริษัท บางกอกอิสเทิร์นคอยล์เซ็นเตอร์ จากัด
บริษัท เจเอฟอีโชจิเทรด (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท ยูไนเต็ดคอยล์เซ็นเตอร์ จากัด
บริษัท เอ็นเอสที คอยล์ เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท เซ็นทรัลเมทัลส์ (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท พานาโซนิคอีโคโซลูชั่นส์สตีล (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จากัด (มหาชน)
บริษัท นิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท มารูเบนิ-อีโตชูสตีลพีทีอีลิมิเต็ดสาขากรุงเทพ จากัด
บริษัท เจเอฟอีสตีลกัลวาไนซิ่ง (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท บางกอกคอยล์เซ็นเตอร์ จากัด
บริษัท ฮอนด้าเทรดดิ้งเอเชีย จากัด
บริษัท จอมไทยอาซาฮี จากัด
บริษัท โพสโค (ไทยแลนด์) จากัด
บริษัท พีทีทีแอลเอ็นจี จากัด
บริษัท เหล็กสยามพาณิชย์ จากัด
บริษัท ไทยเฮอร์ริค จากัด
บริษัท ซีเอชโอโตพาร์ต จากัด
บริษัท กรุงเทพเหล็กกล้า จากัด
บริษัท เอเบิลอินดัสตรีส์ จากัด
บริษัท เชื้อไพบูลย์สตีล จากัด
บริษัท ซีเอชเรดิเอเตอร์ จากัด
บริษัท ซันสตีลกรุ๊ป จากัด
บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จากัด (มหาชน)
บริษัท กุลธรสตีล จากัด
บริษัท เพนต้าทิกอินดัสทรีส์ (ไทยแลนด์) จากัด
บริษัท โอเชี่ยนไพพ์ จากัด
บริษัท ฮันวาสตีลเซอร์วิส (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จากัด
บริษัท เอ็ม.สตีลกรุ๊ป จากัด
บริษัท ทีเอสเคสตีล จากัด
บริษัท ซี.เอ็น.สตีลอิมปอร์ต จากัด
บริษัท ครูเกอร์เวนทิเลชั่นอินดัสทรีส์เอเซีย จากัด

-6-

(๕๑)
(๕๒)
(๕๓)
(๕๔)
(๕๕)
(๕๖)
(๕๗)
(๕๘)
(๕๙)
(๖๐)
(๖๑)
(๖๒)
(๖๓)
(๖๔)
(๖๕)
(๖๖)
(๖๗)
(๖๘)
(๖๙)
(๗๐)
(๗๑)
(๗๒)
(๗๓)
(๗๔)
(๗๕)
(๗๖)
(๗๗)
(๗๘)
(๗๙)
(๘๐)
(๘๑)
(๘๒)
(๘๓)

บริษัท ซีเอสพีสตีลเซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
บริษัท พีเอสสตีลโปรเซสซิ่งเซ็นเตอร์ จากัด
บริษัท เจเเอลแอลที จากัด
บริษัท พาดีเทค จากัด
บริษัท แคนาเดียนโซลาร์แมนูเฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท แซฟฟรอนลิฟวิ่ง จากัด
บริษัท โคบายาชิคะโด (ไทยแลนด์) จากัด
บริษัท พีทีทีแทงค์เทอร์มินัล จากัด
บริษัท ฟูเออร์สตาห์ล จากัด
บริษัท แอลแอลไอที (ประเทศไทย) จากัด แจ้งว่าไม่เคยมีการนาเข้าสินค้าที่ถูกพิจารณา
บริษัท ยูนิไทยซิปยาร์ดแอนด์เอนจิเนียริ่ง จากัด
บริษัท เวสท์โคสท์เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
บริษัท ชินเฮือง จากัด
บริษัท สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟน์นิ่ง จากัด (มหาชน)
บริษัท รีไลอันซ์เทค-เซอร์วิส จากัด
บริษัท ดีไปปิงซิสเท็มส์ (ไทยแลนด์) จากัด
บริษัท บิลฟิงเกอร์แบ็บคอก (ไทยแลนด์) จากัด
บริษัท เอส.เจ.เอ็ม.เบลท์ติ้ง (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท ฟอสเตอร์วีลเลอร์เซอร์วิส (ประเทศไทย) (สาขา1) จากัด
บริษัท นิทโก้สยาม จากัด
บริษัท จินรังอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท บางกอกอินดัสเตรียลบอยเลอร์ จากัด
บริษัท ซูกิโนะเพรส (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท ยูเคเอ็นจิเนียริ่งแอนด์ซัพพลาย จากัด
บริษัท รีไลอันซ์เทอร์โม-เอนจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท วราคอนสตรัคชั่นแอนด์ดีไซน์ จากัด
บริษัท ไฮวา (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท เอ็มแอนด์พีโททัลซัพพลาย จากัด
บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จากัด (มหาชน)
บริษัท ฟูรูกาวายูนิค (ไทยแลนด์) จากัด
บริษัท ดาน่าสไปเซอร์ (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท โกลบอลอาร์คิเทคเชอรัล จากัด
บริษัท กรีนรีเวอร์พาเนล (ประเทศไทย) จากัด
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(๘๔) บริษัท แมกซ์สตีลแอนด์แมชชีนเนอรี่ จากัด
(๘๕) บริษัท ดีมายเออร์แฟลบ จากัด
(๘๖) บริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จากัด
(๘๗) บริษัท เอ็มไพร์สตีล จากัด
(๘๘) บริษัท ไฮไมล์ (ไทยแลนด์) จากัด
(๘๙) บริษัท แคนาดอลไพพ์ จากัด
(๙๐) บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จากัด (มหาชน)
(๙๑) บริษัท อีลิทโปรดักส์อนิ เตอร์เทรด จากัด
(๙๒) บริษัท จินไหฮาร์ดแวร์ จากัด
(๙๓) บริษัท สเปเชียลสตีลเซ็นเตอร์ จากัด
(๙๔) บริษัท สินธานีอุตสาหกรรม จากัด
(๙๕) บริษัท เค.จี.เอส.สตีล จากัด
(๙๖) บริษัท ทาจิม่าสตีล (ไทยแลนด์) จากัด
(๙๗) บริษัท เทนฮิโกะอินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จากัด
(๙๘) บริษัท เจเนซิสเอ็นจิเนียร์ริ่งแอนด์เทคนิคคัลเซอร์วิส จากัด
(๙๙) บริษัท ออทโต้เอ็นเดอร์สตีลสตรัคเจอร์ จากัด
(๑๐๐) บริษัท ฟอร์ทอินดัสเทรียล จากัด
(๑๐๑) บริษัท เว็บฟอร์จ (ประเทศไทย) จากัด
(๑๐๒) บริษัท โหล่วหยางหลงเมนเฟอร์รอ-อัลลอยแฟคท (ประเทศไทย) จากัด
(๑๐๓) ห้างหุ้นส่วนจากัด จิวเอี๋ยวฮง
(๑๐๔) บริษัท เอเชียวีล จากัด
(๑๐๕) บริษัท สตีมมาสเตอร์ จากัด
(๑๐๖) บริษัท ไทยออยล์ทูลแมชชีนเนอรี่เซอร์วิสเซส จากัด
(๑๐๗) บริษัท ซาลามานเดอร์เอนเนอร์ยี่ (บัวหลวง) จากัด
(๑๐๘) บริษัท ไทยนิปปอนสตีลแอนด์ซูมิคินเอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นคอร์ปอเรชั่น จากัด
(๑๐๙) บริษัท ซีกรีนมาริไทม์ จากัด
(๑๑๐) บริษัท ไอเบล (ประเทศไทย) จากัด
(๑๑๑) บริษัท เคียวเอสตีล (เอเชีย) จากัด
(๑๑๒) บริษัท ตั้งฮั่วฮวดโหงวกิม จากัด
(๑๑๓) บริษัท เด่นไทยลวดตาข่าย จากัด
(๑๑๔) บริษัท โลหะกิจเม็ททอล จากัด (มหาชน)
(๑๑๕) บริษัท เชร็ด-เทคเอเซีย จากัด
(๑๑๖) บริษัท ทีวีเอส (ไทยแลนด์) จากัด
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(๑๑๗)
(๑๑๘)
(๑๑๙)
(๑๒๐)
(๑๒๑)
(๑๒๒)
(๑๒๓)
(๑๒๔)
(๑๒๕)
(๑๒๖)
(๑๒๗)
(๑๒๘)
(๑๒๙)
(๑๓๐)
(๑๓๑)
(๑๓๒)
(๑๓๓)
(๑๓๔)
(๑๓๕)
(๑๓๖)
(๑๓๗)
(๑๓๘)
(๑๓๙)
(๑๔๐)
(๑๔๑)
(๑๔๒)
(๑๔๓)
(๑๔๔)
(๑๔๕)
(๑๔๖)
(๑๔๗)
(๑๔๘)
(๑๔๙)

บริษัท สุธีดิชเฮดแอนด์เมทเทิลฟอร์ม จากัด
บริษัท ไทยทวีพรค้าเหล็ก จากัด
บริษัท สเปเชียลสตีลแอนด์เซอร์วิสซีส จากัด
บริษัท เอสทีพีแอนด์ไอ จากัด (มหาชน)
บริษัท อู่กรุงเทพ จากัด
บริษัท ที.แสตนดาร์ดสตีล จากัด
บริษัท เอคเซลเลนท์แมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท โรจน์ไพบูลย์อีควิ๊ปเม้นท์ จากัด
บริษัท จุฑาวรรณโมลิเทค (ไทยแลนด์) จากัด
บริษัท ไทยแดริมพรีซิชั่น จากัด
บริษัท นาสป้าเอเซีย จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด เหรียญทองโลหะกิจ
บริษัท บางกอกอีเกิลวิง จากัด
บริษัท ครัยโอเทคเอเชีย จากัด
บริษัท พีทีทีโกลบอลเคมิคอล จากัด (มหาชน)
บริษัท ชิมิซุเมทัลแสตมปิ้ง (ไทยแลนด์) จากัด
บริษัท เอแอนด์เอสไทยเวิร์ค จากัด
บริษัท เดอะสตีล จากัด (มหาชน) (ชื่อเดิมบริษัท ไทยง้วนเมทัล)
บริษัท มหาจักรอุตสาหกรรม จากัด
บริษัท นิปปอนสตีลแอนด์ชูมิคินเอ็นจิเนียริ่งคัมพานีลิมิเต็ด จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด โชคนาชัยเมทอล
บริษัท ทรีนีตี้ไดนามิคคอร์ปอเรชั่น จากัด
บริษัท เมทัลลิคสตีลเซ็นเตอร์ จากัด
บริษัท เอ.อาร์.สตีล จากัด
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล กว้างง่วนเส็ง
บริษัท อุดมโลหะกิจ-1975 จากัด
บริษัท นิฮอน-อิสุเอด (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท บิสอัลลอย (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท เอ็นเอชเคสตีล จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ็น.เอส.เค.เทรดดิ้ง
บริษัท บีเจซีเฮฟวี่อินดัสทรี จากัด (มหาชน)
บริษัท สล็อท-นานไก จากัด
บริษัท ซีบีไอ (ประเทศไทย) จากัด
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(๑๕๐)
(๑๕๑)
(๑๕๒)
(๑๕๓)
(๑๕๔)
(๑๕๕)
(๑๕๖)
(๑๕๗)
(๑๕๘)
(๑๕๙)
(๑๖๐)
(๑๖๑)
(๑๖๒)
(๑๖๓)
(๑๖๔)
(๑๖๕)
(๑๖๖)
(๑๖๗)
(๑๖๘)
(๑๖๙)
(๑๗๐)
(๑๗๑)
(๑๗๒)
(๑๗๓)
(๑๗๔)
(๑๗๕)
(๑๗๖)
(๑๗๗)
(๑๗๘)
(๑๗๙)
(๑๘๐)
(๑๘๑)
(๑๘๒)

ห้างหุ้นส่วนจากัด เสรีเจริญโลหะ
บริษัท ซีคอมเซ็สโก้เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
บริษัท พัฒน์กลแมนนูแฟคเจอริ่ง จากัด
บริษัท เฟมโตบิทสตีล จากัด
บริษัท สหจินดาวัฒน์สตีล จากัด
บริษัท สยามไพบูลย์สตีล จากัด
บริษัท ซิวปรีมแมชีนเนอร์รี่แมนูแฟคเจอริ่ง จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด ท๊อปเอเชี่ยนเอ็นจิเนียร์
บริษัท ดานีลี่ จากัด
บริษัท เฟยตี้ (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท เจตาแบค จากัด (มหาชน)
บริษัท ฟูจิมาคิสตีล (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท สยามมิลเลนเนี่ยมสตีลโปรดักส์ จากัด
บริษัท ชินจินเอสเอ็ม (ไทยแลนด์) จากัด
บริษัท ซูมิโตโมคอร์ปอเรชั่นไทยแลนด์ จากัด
บริษัท สวอนสยามคอร์ปอเรชั่น จากัด
บริษัท บางกอกอินเตอร์ทิวส์ จากัด
บริษัท ซันสตาร์เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท ยูนิมิตเอนจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน)
บริษัท สามชัยสตีลอินดัสทรี จากัด (มหาชน)
บริษัท โตโยต้าทูโช (ไทยแลนด์) จากัด
บริษัท อินเตอร์สตีล จากัด
บริษัท ศรีราชพฤกษ์ จากัด
บริษัท ไทยปิยะค้าเหล็ก จากัด
บริษัท ศุภกิจโปรดักส์ จากัด
บริษัท เอเซียเมทัล จากัด (มหาชน)
บริษัท สหมิตรเครื่องกล จากัด (มหาชน)
บริษัท สินไทยสเปเชียลสตีล (สาขา1) จากัด
บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จากัด (มหาชน)
บริษัท ซัมซุงซีแอนด์ที (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท เทคโนแฟบ (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท ค้าเหล็กไทย จากัด (มหาชน)
บริษัท โมโน่สตีลเทรด จากัด
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(๑๘๓) บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จากัด (มหาชน)
(๑๘๔) บริษัท สตาร์คอร์ จากัด
(๑๘๕) บริษัท บลูสโคปสตีล (ประเทศไทย) จากัด
3.๒.5 กลุ่มอุตสาหกรรม และสมาคมที่เกี่ยวข้อง จานวน 7 ราย ได้แก่
(๑) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(๒) กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(๓) สมาคมเหล็กแผ่นรีดร้อนไทย
(๔) สมาคมเหล็กแผ่นรีดเย็นไทย
(๕) สมาคมการค้าผู้ผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี
(๖) สมาคมท่อโลหะและแปรรูปเหล็กแผ่น
(๗) สมาคมต่อเรือและซ่อมเรือไทย
๓.๓ ระยะเวลาของข้อมูลที่ใช้ในการทบทวน
(๑) การพิจารณาการทุ่มตลาด คือ วันที่ 1 เมษายน 2562 – 31 มีนาคม 2563
(๒) การพิจารณาความเสียหาย คือ วันที่ 1 มกราคม 2558 – 31 มีนาคม 2563
ข้อ ๔ การตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริง
กรมการค้าต่างประเทศได้ส่งเจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูล ณ ที่ทาการของผู้ผลิต
ภายในประเทศ ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 2563 – 18 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้
(๑) บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จากัด (มหาชน)
(๒) บริษัท จี เจ สตีล จากัด (มหาชน)
(๓) บริษัท จี สตีล จากัด (มหาชน)
(๔) บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จากัด (มหาชน)
สรุปได้ว่าข้อมูลตามคาตอบแบบสอบถามที่บริษัททั้ง 4 บริษัทรายงานนั้น ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่
ผ่านการรับรองแล้ว และสามารถตรวจสอบได้ตรงกับเอกสารหลั กฐานต้นฉบับ จึงมีความน่าเชื่อถือและสามารถ
ยอมรับได้
ข้อ 5 ข้อคิด เห็น /ข้ อ โต้ แ ย้ งจากผู้ มี ส่ วนได้เ สี ย ต่ อ การเปิ ด ทบทวนฯ และข้อชี้ แ จงของกรมการค้ า
ต่างประเทศ
ผู้นาเข้า/ผู้ใช้/ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากต่างประเทศ ผู้แทนรัฐบาลของประเทศผู้ส่งออก และอุตสาหกรรม
ภายใน ได้แสดงข้อคิดเห็น/ข้อโต้แย้งต่อการเปิดการทบทวนฯ สรุปได้ดังนี้
5.1 ผลกระทบต่อผู้ใช้และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
5.1.1 ผู้นาเข้า/ ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง มีข้อคิดเห็น/ข้อโต้แย้ง ดังนี้
(1) ความจาเป็นในการนาเข้าสินค้าจากต่างประเทศ
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- ต้ อ งการสิ น ค้ า เหล็ ก คุ ณ ภาพสู ง และได้ รั บ การรั บ รองจากสมาคมจั ด ชั้ น เรื อ
Lloyd’s register ซึง่ สินค้าเหล็กในประเทศไม่ได้รับการรับรองจากสมาคมจัดชั้นเรือ Lloyd's register
- ขนาดของแผ่นเหล็กจากผู้ผลิตภายในประเทศ ไม่ตรงตามความต้องการ และต้อง
สั่งในปริมาณที่สูง
(2) ผลกระทบอื่น ๆ
- การใช้มาตรการ AD ต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน ทาให้เสียโอกาสในการพัฒนาและ
เสียเปรียบในการแข่งขัน
- การผลิตสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนจากสินค้ากึ่งวัตถุดิบมารีดซ้ามีมูลค่าเพิ่มไม่มาก
เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการนาเหล็กมาแปรรูป
- อุ ต สาหกรรมภายในไม่ มี น วั ต กรรมหรื อ การเปลี่ ย นแปลงด้ า นเทคโนโลยี
หากต้องการอยู่รอดจาเป็นต้องมีการพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าโดยสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อให้สามารถขาย
ในราคาที่สูงขึ้นได้
5.1.2 ผู้ผลิต/ ผู้ส่งออกจากต่างประเทศ มีข้อคิดเห็น/ข้อโต้แย้ง ดังนี้
- การต่ออายุการใช้มาตรการฯ อาจส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของผู้ใช้
ปลายทางไทย เช่น ผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศ
ข้อชี้แจงของกรมการค้าต่างประเทศ
(๑) การทบทวนความจาเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนฯ
ครั้ งนี้ เป็ น การเปิ ดการทบทวนตามมาตรา 57 เพื่อพิจารณาว่ามีความจาเป็นจะต้องมีการต่ออายุการใช้บังคับ
มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดฯ (Anti-dumping : AD) ต่อไปหรือไม่ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราอากร AD หรือ
ขอบเขตของสินค้าภายใต้มาตรการ AD
(๒) กรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียเห็นว่า สินค้าที่มีความจาเป็นต้องนาเข้า อุตสาหกรรมภายในไม่สามารถ
ผลิตได้ สามารถใช้สิทธิตามมาตรา 56 ในการขอให้คณะกรรมการ ทตอ. พิจารณาทบทวนขอบเขตของสินค้าภายใต้
มาตรการ AD ได้
(๓) เมื่อปี 2560 (วันที่ 3 เมษายน 2560 ในการประชุมครั้งที่ 3/2560) คณะกรรมการ
ทตอ. ได้เคยมีคาวินิจฉัยเกี่ยวกับกรณีการขอยกเว้นอากร AD สาหรับการนาเข้าสินค้าเหล็กแผ่นมาตรฐาน LR DH
36 จากสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ว่าเนื่องจากผู้ผลิตในประเทศสามารถผลิตสินค้าที่มีมาตรฐานเทียบเคียงซึ่งสามารถใช้
ทดแทนสินค้า LR DH 36 ได้ และหากผู้ใช้ในประเทศมีความต้องการหนังสือรับรองจากสมาคมจัดชั้นเรือ Lloyd’s
Register เพื่อรับรองการผลิตสินค้าดังกล่าวด้วย ผู้ผลิตในประเทศก็สามารถดาเนินการขอหนังสือรับรองดังกล่าว
ให้ได้เช่นกัน
(๔) การใช้มาตรการ AD มีวัตถุประสงค์ เพื่อเยียวยาความเสี ยหายที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรม
ภายในอันเป็นผลจากพฤติกรรมการค้าที่ไม่เป็นธรรมที่เกิดจากการทุ่มตลาดเพื่อนาไปสู่ภาวะตลาดที่มีการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรม รวมทั้งในการกาหนดมาตรการได้มีการคานึงถึงประโยชน์ของอุตสาหกรรมภายใน ผู้บริโภค และ
ประโยชน์สาธารณะประกอบการกาหนดมาตรการด้วย โดยกาหนดให้มีการเรียกเก็บอากร AD ในอัตราร้อยละ 0
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ของราคา CIF สาหรับการนาเข้าสินค้าทุ่มตลาดมาผลิตเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุ ตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน และกฎหมายว่าด้วยศุลกากร รวมถึงการยกเว้นสินค้าเหล็ก
แผ่นรีดร้อนเพื่อรีดเย็นต่อสาหรับใช้ในกลุ่มเหล็กเคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้า (Electro Galvanize : EG) กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า
(Home Appliance/ Electrical Appliance : HA/EA) และกลุ่มยานยนต์ (Automotive : Auto) นี้ไม่ได้อยู่ในข่าย
ของการใช้มาตรการ AD ด้วย
ทั้งนี้ การใช้มาตรการฯ ไม่ได้จากัดทางเลือกสามารถเลือกนาเข้าสินค้าที่ผลิตจากบริษัท/แหล่งกาเนิด
จากประเทศที่ไม่ถูกเรียกเก็บอากร AD หรือจากบริษัท/ประเทศทีไ่ ด้รับอัตราอากรที่ไม่สูงนักได้
5.2 ขอบเขตของสินค้าที่ถูกใช้มาตรการ/ข้อยกเว้น
5.2.1 ผู้นาเข้า/ ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง มีข้อคิดเห็น/ข้อโต้แย้ง ดังนี้
- มาตรการ AD ที่ใช้กับสิ นค้าเหล็กมีการตีความสินค้า ครอบคลุมประเภทเหล็กเกิน
ความจาเป็น ไม่เฉพาะเจาะจง ส่งผลให้เหล็กที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการฯ
5.2.2 ตัวแทนรัฐบาล และผู้ผลิต/ส่งออกจากต่างประเทศ มีข้อคิดเห็น/ข้อโต้แย้ง ดังนี้
- หากผลการพิจารณาให้บังคับใช้มาตรการ AD ต่อไป ขอบเขตการยกเว้นก่อนหน้านั้น
จะต้องได้รับการยกเว้นไว้เช่นเดิม โดยมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดที่บังคับใช้ในขณะนี้ได้ยกเว้นสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อน
หลายประเภทซึ่งรวมถึงสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนที่นาเข้ามา (1) เพื่อการส่งออก และ (2) เพื่อการรีดเย็นต่อที่นาไปใช้
ในกลุ่มเหล็กเคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้า (Electro Galvanize: EG) กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า (Home Appliance/Electrical
Appliance: HA/EA) และกลุ่มยานยนต์ (Automotive: AUTO)
ข้อชี้แจงของกรมการค้าต่างประเทศ
การเปิ ด ทบทวนฯ ครั้ ง นี้ เป็น การดาเนินการโดยอาศัยอานาจตามมติ คณะกรรมการ ทตอ.
ซึ่งกาหนดให้กรมการค้าต่างประเทศเปิดทบทวนความจาเป็นในการใช้มาตรการ AD ต่อไป ตามมาตรา 57 แห่ง
พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕6๒ ซึ่งจะ
พิจ ารณาเฉพาะประเด็น การใช้มาตรการ AD ต่อไปหรือยุติการใช้มาตรการเท่านั้น ไม่มีการกาหนดให้ ทบทวน
ขอบเขตสิ น ค้ า แต่ อ ย่ า งใด ทั้ ง นี้ กรณี ที่ ผู้ มี ส่ ว นเสี ย เห็ น ว่ า ขอบเขตของสิ น ค้ า ภายใต้ ม าตรการ AD ไม่ ถู ก ต้ อ ง
หรือมีส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดหรือความเสียหายเปลี่ยนแปลงไป ก็สามารถยื่นคาขอพร้อมพยานหลักฐานสนับสนุน
ข้อมูลตามคาขอเพื่อให้เปิดการทบทวนขอบเขตของสินค้าภายใต้มาตรการหรือทบทวนส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดหรือ
ความเสียหายตามมาตรา 56 ได้
5.3 ปริมาณการนาเข้าและขีดความสามารถของประเทศผู้ส่งออก
5.3.1 ตัวแทนรัฐบาล ผู้ผลิต/ส่งออกจากต่างประเทศ มีข้อคิดเห็น/ข้อโต้แย้ง ดังนี้
- ตาม Article 11 แห่ง Anti-dumping Agreement กาหนดว่า อากรตอบโต้การทุ่มตลาด
จะยังมีผลใช้บังคับตราบเท่าที่จาเป็นเพื่อตอบโต้การทุ่มตลาดที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ซึ่งจากข้อมูลตามแบบคาขอ
พบว่า บางประเทศมีการส่งออกมาไทยมีปริมาณน้อย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรม
ภายในของไทย ในช่วง POR ไม่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงขอให้ตัดการนาเข้าสินค้าที่ถูกพิจารณาออกจากการพิจารณา
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ทบทวนการใช้มาตรการ เนื่องจากมีปริมาณการนาเข้าสินค้าทุ่มตลาดน้อยกว่าเกณฑ์ที่กาหนด และไม่เป็นสาเหตุ
สร้างความเสียหายร้ายแรงแก่อุตสาหกรรมในประเทศไทย
- ขณะนี้เศรษฐกิจของยูเครนได้รับผลกระทบจากปัญหาความไม่สงบด้ านการเมืองกับ
รัสเซีย จึงทาให้กาลังการผลิตและความสามารถในการส่งออกลดลงอย่างมาก ดังนั้น การยุ ติการบังคับใช้มาตรการ
กับยูเครนจะไม่ทาให้การทุ่มตลาดและความเสียหายของอุตสาหกรรมภายในไทยฟื้นคืนมาอีก ซึ่งตาม Article 11
ของ WTO AD Agreement กาหนดว่า มาตรการ AD จะสามารถใช้บังคับต่อไปตราบเท่ าที่จาเป็นเพื่อตอบโต้
การทุ่มตลาดที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
5.3.2 ผู้ผลิต/ ผู้ส่งออกจากต่างประเทศ มีข้อคิดเห็น/ข้อโต้แย้ง ดังนี้
- ไม่เห็นด้วยกับข้ อมูล ของอุตสาหกรรมภายในที่ชี้แจงว่ามีการนาเข้าที่เพิ่มมากขึ้ น
เนื่องจากในความเป็นจริงปริมาณการนาเข้าที่ลดลงเป็นอย่างมากถึงร้อยละ 33 ในปี 2560 เมื่อเทียบกับปี 2559
และที่อ้างว่ากาลังการผลิตของโลกมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น โดยตั้งข้อสังเกตว่าปริมาณที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวสอดคล้องกับ
แนวโน้มการผลิตเหล็กดิบที่เพิ่มขึ้นของจีน
- ไม่เห็ น ด้ว ยกับ การต่อ อายุ การใช้ มาตรการ AD กับสิ นค้านาเข้าจากบางประเทศ
เนื่องจากไม่มีการนาเข้าพิกัดศุลกากรที่ HS 7208 ในช่วง POR จึงไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าสร้างความเสียหายให้แก่
อุตสาหกรรมภายในประเทศและไม่มีเหตุผลทางกฎหมายรองรับที่จะต่ออายุการใช้มาตรการ AD
5.3.2 ผู้นาเข้า/ ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง มีข้อคิดเห็น/ข้อโต้แย้ง ดังนี้
- ควรตรวจสอบว่าผู้ผลิตทุกรายใน 14 ประเทศ มีการทุ่มตลาดมายังไทยซึ่งเป็นตลาด
ขนาดเล็กของโลก เนื่องจากความเป็นจริงราคาเหล็กเปลี่ยนแปลงไปตามกลไกตลาดตลอดเวลา และเป็นไปไม่ได้
ทีท่ ุกประเทศจะมีการทุ่มตลาดติดต่อกันมาเป็นเวลานาน
ข้อชี้แจงของกรมการค้าต่างประเทศ
ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 12 แห่ง พระราชบัญญัติ การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน
ซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 กาหนดว่าการทุ่มตลาดที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุตสาหกรรมภายในเป็น
การกระทาอันมิชอบที่สามารถตอบโต้ได้ ประกอบกับมาตรา 57 และ Article 11.3 ของ WTO AD Agreement
ซึ่งกาหนดเงื่อนไขไว้ว่า กรณีคณะกรรมการ ทตอ. มีคาวินิจฉัยว่า การยุติการเรียกเก็บอากร AD จะทาให้มีการทุ่มตลาด
และความเสียหายต่อไปหรือฟื้นคืนมาอีก จึงจะสามารถเรียกเก็บอากร AD ต่อไปได้ ซึ่งกรมการค้าต่างประเทศ
จะรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงจากผู้มีส่วนได้เสียตามกระบวนการทบทวนฯ เพื่อนาเสนอคณะกรรมการ ทตอ. พิจารณา
วินิจฉัยต่อไป
มาตรา 28 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารตอบโต้ ก ารทุ่ ม ตลาดและการอุ ด หนุ น ซึ่ ง สิ น ค้ า จาก
ต่างประเทศ พ.ศ. 2542 ประกอบกับ Article 5.8 ของ WTO AD Agreement กาหนดให้ยุติการไต่สวนทันทีเมื่อ
ข้อเท็จจริงปรากฏว่าปริ มาณนาเข้าสินค้าทุ่มตลาดจากประเทศที่ถูกไต่สวนน้อยกว่าร้อยละ 3 ของสินค้านาเข้าชนิด
เดียวกันในประเทศ ใช้บังคับสาหรับกรณีการไต่สวนการทุ่มตลาดและความเสียหายครั้งแรก (Original investigation)
เท่านั้น ทั้งนี้ ในการทบทวนการใช้บังคับมาตรการ AD ที่ผ่านมา พบว่าปริมาณการนาเข้าสินค้าทุ่มตลาดจาก 14
ประเทศที่ลดต่าลง เป็นผลมาจากประสิทธิภาพของการใช้บังคับมาตรการ AD และหากยุติการเรียกเก็บอากร AD
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อาจทาให้มีการทุ่มตลาดและความเสียหายต่อไปหรือฟื้นคืนมาอีกได้ อย่างไรก็ตาม ในการพิ จารณาทบทวนการใช้
บั ง คั บ มาตรการ AD ในคราวนี้ กรมการค้ า ต่ า งประเทศจะด าเนิ น การรวบรวมข้ อ มู ล ตามแบบสอบถาม และ
ความเห็น/ข้อโต้แย้งของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาทบทวน
และจะจัดทาสรุปผลการทบทวนเสนอต่อคณะกรรมการ ทตอ. เพื่อพิจารณาว่า หากยุติการเรียกเก็บอากร AD จะทาให้
มีการทุ่มตลาดและความเสียหายต่อไปหรือฟื้นคืนมาอีกหรือไม่
5.4 แนวโน้มการทุ่มตลาดและความเสียหาย หรือแนวโน้มว่าอาจมีการทุ่มตลาดและความเสียหาย
อาจฟื้นคืนมาอีก
ตัวแทนรัฐบาล ผู้ผลิต/ส่งออกจากต่างประเทศ มีข้อคิดเห็น/ข้อโต้แย้ง ดังนี้
- ขอให้ยุติการบังคับใช้มาตรการ AD เนื่องจากไม่พบว่ามีการทุ่มตลาดและความเสียหายต่อไป
และไม่มีแนวโน้มว่าหากยุติการบังคับใช้มาตรการ AD จะทาให้การทุ่มตลาดและความเสียหายฟื้นคืนมาอีก
ข้อชี้แจงของกรมการค้าต่างประเทศ
กรมการค้าต่างประเทศจะดาเนินการรวบรวมข้อมูลตามแบบสอบถาม และความเห็น/ข้อโต้แย้ง
ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบกระบวนการพิจารณาทบทวน และจะ
จัดทาสรุปผลการทบทวนเสนอต่อคณะกรรมการ ทตอ. เพื่อพิจารณาว่า หากยุติการเรียกเก็บอากร AD จะทาให้มีการทุ่ม
ตลาดและความเสียหายต่อไปหรือฟื้นคืนมาอีกหรือไม่ ตามกระบวนการที่กาหนดในพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาด
และการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
5.5 การพิจารณาปัจจัยการทุ่มตลาดและความเสียหาย
5.5.1 ตัวแทนรัฐบาล และผู้ผลิต/ส่งออกจากต่างประเทศ มีข้อคิดเห็น/ข้อโต้แย้ง ดังนี้
- การผลิตสินค้าเหล็กในประเทศไทยลดลงตามแนวโน้มการบริโภคภายในประเทศที่
ลดลง ซึ่ ง ตาม Article 3.5 ของ WTO AD Agreement ก าหนดว่ า ความเสี ย หายที่ มี ส าเหตุ ม าจากปั จ จั ย อื่ น
นอกเหนือจากการนาเข้าสินค้าที่ถูกพิจารณาต้องไม่นามาประกอบการพิจารณาการทุ่มตลาด
- ผลการดาเนินงานและสถานะทางการเงินของบริษัท สหวิริยาอินดัสตรี จากัด พบว่า
ในปี 2562 ผลการดาเนินงานและสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ยังคงเป็นบวกเมื่อเทียบกับปี 2561 ซึ่งพิจารณา
ได้ว่าสถานการณ์โดยรวมของอุตสาหกรรมในประเทศไทยไม่เสี่ยงต่อการได้รับความเสียหาย ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า
อุตสาหกรรมภายในประเทศไทยไม่ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการนาเข้าสินค้าจากยูเครน โดยความเสียหาย
ที่เกิดขึ้น มาจากปัจจัยอื่น ๆ เช่น การลดลงของความต้องการใช้ของผู้บริโภค
5.5.2 ผูผ้ ลิต/ส่งออกจากต่างประเทศ มีข้อคิดเห็น/ข้อโต้แย้ง ดังนี้
- ผู้ ยื่ น คาขอส่ ว นใหญ่ประสบปัญหาทางการเงินที่รุนแรงขณะที่มาตรการ AD มีผ ล
บังคับใช้ ซึ่งหมายความว่าปัญหาการดาเนินงานของผู้ผลิตในประเทศไม่เกี่ยวข้องกับการนาเข้าสินค้าจากรัสเซีย
- ควรพิจารณาแยกความเสียหายอันเกิดจากผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากญี่ปุ่นออกจากประเทศ
อื่น ๆ เนื่องจากสินค้าจากประเทศญี่ปุ่นมีคุณภาพสูงกว่าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศไทยหรือสินค้าที่นาเข้า
จากประเทศอื่น ซึ่งทาให้มีการนาไปใช้งานที่แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่า การนาเข้าสินค้าจากประเทศญี่ปุ่นไม่ได้
ก่อให้เกิดและไม่สามารถก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุตสาหกรรมภายในได้
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- ราคาของสินค้าภายในประเทศมีการปรับตัวสูงขึ้น และราคาของสินค้าก็เกือบจะเท่ากับ
ราคาของสินค้าที่ถูกพิจารณาในหลายช่วง โดยข้อมูลหลักฐานต่าง ๆ ชี้ให้เห็นว่าอุตสาหกรรมภายในมีสถานภาพที่ดีขึ้น
โดยมีปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น มีผลประกอบการที่ดีขึ้น (ขาดทุนน้อยลง) และราคาของสินค้าที่เพิ่มขึ้น
- ความเสียหายของอุตสาหกรรมภายในไม่ได้เกิดจากการทุ่มตลาดแต่เกิดจากสาเหตุอื่น
เช่น การนาเข้าสินค้าจากประเทศจีนและเวียดนาม ซึ่งไม่ใช่ประเทศที่ถูกใช้บังคับมาตรการภายใต้การทบทวนครั้งนี้
สถานการณ์เศรษฐกิจโลกและสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ซึ่งไม่อาจนามาสรุปได้ว่าจะก่อให้เกิด
การไหลทะลักของสินค้าสู่ประเทศที่ไม่มีมาตรการทางการค้า การปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบ และประสิทธิภาพ
ในการบริหารงาน
ข้อชี้แจงของกรมการค้าต่างประเทศ
ในการพิจารณาข้อมูลข้อเท็จจริงตามคาขอฯ ของอุตสาหกรรมภายใน คณะกรรมการ ทตอ.
วินิจฉัยว่า คาขอมีมูลเกี่ยวกับการทุ่มตลาดและความเสียหาย (มีมูลว่าหากยุติการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด
จะทาให้มีการทุ่มตลาดและความเสียหายต่อไปหรือฟื้นคืนมาอีก) จึงให้เปิดทบทวนความจาเป็นในการใช้มาตรการ
ตอบโต้ ก ารทุ่ ม ตลาดต่ อ ไป ซึ่ ง เป็ น การพิ จ ารณาจากข้ อ มู ล ข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ มี ก ารตรวจสอบความถู ก ต้ อ งและ
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลในเบื้องต้น อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่มีการเปิดทบทวนฯ แล้ว กรมการค้าต่างประเทศ
จะดาเนินการตามกระบวนการทบทวนฯ ตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน
ซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงตลอดจนพยานหลักฐานจาก
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล วิเคราะห์ เปิดรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และจัดทาสรุปผลการทบทวนเสนอต่อคณะกรรมการ ทตอ. เพื่อพิจารณาวินิจฉัยต่อไป ทั้งนี้
ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการทุ่มตลาดและความเสียหายตามมาตรา 57 นั้น เป็นการพิจารณาจากข้อมูล
ของ “สินค้าที่ถูกพิจารณา” และ “สินค้าชนิดเดียวกัน ” เป็นหลัก สาหรับข้อมูลส่วนอื่นจะใช้สาหรับเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณา
5.6 คาขอไม่มีมูล/ไม่มีหลักฐานเพียงพอ
5.6.1 ตัวแทนรัฐบาล ผู้ผลิต/ส่งออกจากต่างประเทศ มีข้อคิดเห็น/ข้อโต้แย้ง ดังนี้
- ราคาส่งออกที่ระบุในคาขอไม่น่าเชื่อถือ และไม่ควรนามาใช้ประกอบในการพิจารณาทบทวน
- ผู้ยื่นคาขอไม่ได้แสดงที่มาวิธีการคานวณมูลค่าปกติ ราคาส่งออก และส่วนเหลื่อม
การทุ่มตลาด แสดงแค่เพียงประมาณการ จึงไม่มั่นใจว่าเป็นข้อมูลที่สมเหตุสมผลทั้งหมด
- ค าขอฉบั บ เปิ ด เผยไม่ ไ ด้ แ สดงหลั ก ฐานเพี ย งพอเกี่ ย วกั บ ความเสี ย หายของ
อุตสาหกรรมภายในหรือความเป็นไปได้ที่จะมีความเสียหาย
- ข้อมูลการนาเข้าของคาขอฯ ไม่ได้แยกการนาเข้าสินค้าที่ได้รับยกเว้นการเรียกเก็บ
อากรตอบโต้การทุ่มตลาดออกจากข้อมูลการนาเข้าสินค้าที่ถูกเรียกเก็บอากรฯ โดยเฉพาะสินค้าที่นาเข้าจากประเทศ
ญี่ปุ่น ส่วนใหญ่เป็นการนาเข้าสินค้าที่ได้รับการยกเว้นการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด
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5.6.2 ผู้นาเข้า/ ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง มีข้อคิดเห็น/ข้อโต้แย้ง ดังนี้
- ควรใช้ข้อมูลจากผู้ส่งออกจากประเทศต้นทาง หรือ ข้อมูลจากผู้นาเข้าจากประเทศไทย
มากกว่าข้อมูลโดยผู้ผลิตเหล็กภายในประเทศ ซึ่งอาจทาให้เกิดความเอนเอียงจากการรวบรวมข้อมูลได้
ข้อชี้แจงของกรมการค้าต่างประเทศ
จากข้อมูลที่ผู้มีส่วนได้เสียแสดงข้อคิดเห็นตามข้างต้น เป็นการโต้แย้งข้อมูลตามคาขอฯ ซึ่งเป็น
ข้อมูลเบื้องต้น (Prima Facie) ที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามที่ผู้มีส่วนได้เสียได้แสดงความคิดเห็น
ได้จนกว่าจะมีการเปิดการทบทวนฯ โดยกระบวนการพิจารณารับคาขอฯ นั้น กรมการค้าต่างประเทศ ได้ตรวจสอบ
ความถู ก ต้ อ งครบถ้ วนของรายละเอี ยดและพยานหลั กฐานที่ เกี่ ยวข้ องเพี ยงพอให้ เปิ ดการทบทวนฯ โดยเสนอต่ อ
คณะกรรมการ ทตอ. เพื่อพิจารณาวินิ จฉัย โดยได้พิจารณาแล้ วเห็ นว่ า ข้อมูลตามคาขอของอุ ตสาหกรรมผู้ ผลิ ต
ภายในประเทศมี มู ลเบื้ องต้นเกี่ ยวกั บการทุ่ มตลาดและความเสี ยหายจึ งให้ กรมการค้ าต่ างประเทศออกประกาศ
เปิดการทบทวนฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในมาตรา 34 และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาด
และการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 ที่สอดคล้องภายใต้กับ Article 5.3 ของ WTO AD Agreement
ทั้งนี้ ข้อมูลคาขอฯ (ฉบับเปิดเผย) มีข้อมูลเพียงพอที่จะเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียรายอื่นสามารถตรวจสอบและโต้แย้ง
ข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อุตสาหกรรมผู้ผลิตภายในประเทศ/ผู้ยื่นคาขอมีสิทธิที่สอดคล้องภายใต้กับ Article 6.5 ของ WTO
AD Agreement ในการปกปิดข้อมูลทางธุรกิจที่เป็นชั้นความลับ
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลในคาขอ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อนาสู่การเปิดการทบทวนฯ เพื่อรวบรวม
ข้อมูลเพื่อพิสูจน์ว่ายังคงมีการทุ่มตลาดและความเสียหายต่อไปหรือฟื้นคืนมาอีกหรือไม่ และข้อมูลการนาเข้าสินค้า
ที่ถูกพิจารณาก็เป็นหนึ่งในข้อมูลที่ใช้ประกอบการพิจารณาร่วมกับข้อมูลในด้ านอื่น ๆ ซึ่งกรมการค้าต่างประเทศ
จะดาเนินการรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในกระบวนการทบทวนฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการ
ทตอ. พิจารณาวินิจฉัยให้รอบด้านต่อไป
5.7 ระยะเวลาในการบังคับใช้มาตรการ AD และ WTO Agreement
ตัวแทนรัฐบาล ผู้ผลิต/ส่งออกจากต่างประเทศ มีข้อคิดเห็น/ข้อโต้แย้ง ดังนี้
- ตาม Article 11.3 ของ WTO AD Agreement กาหนดว่า มาตรการ AD สามารถบังคับ
ใช้ได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี โดยมาตรการนี้ได้มีการใช้บังคับมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี 2546 ทั้งนี้ ประเทศไทย
และญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนาน และบริษัทจากญี่ปุ่นหลายบริษัทได้มาตั้งฐานการผลิตที่ประเทศไทย
ซึง่ ญีป่ นุ่ เป็นประเทศทีม่ บี ทบาทต่อเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างมาก
- การทบทวนฯ ไม่มีร ะยะเวลาเพียงพอสาหรับการตรวจสอบ เนื่องจากมีการเปิดทบทวนฯ
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ซึ่งมีช่วงระยะเวลาในการทบทวน ตั้งแต่ปี 2558 – กันยายน 2562 โดยช่วง
ระยะเวลาดังกล่าวมีช่องว่างระหว่างการสิ้นสุดการใช้มาตรการและการเริ่มต้นทบทวนมากกว่า 8 เดือน ซึ่งช่องว่าง
ดังกล่าวทาให้เจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนได้เสียไม่มีโอกาสที่จะตรวจสอบว่าการกาหนดใช้มาตรการเรียกเก็บอากรยังมี
ความจาเป็นเพื่อชดเชยการทุ่มตลาดหรือไม่ หรือหากมีการยกเลิกมาตรการฯ จะทาให้มีความเสียหายต่อไปหรือฟื้น
คืนมาอีกหรือไม่ ตาม Article 11.2 ของ WTO AD Agreement
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- เนื่องจากไม่มีความเป็นไปได้ว่าจะมีการทุ่มตลาดและความเสียหายต่อไปหรือฟื้นคืนมาอีก
จึงขอให้หน่วยงานไต่สวนของไทยดาเนินกระบวนการทบทวนฯ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อกาหนดของ WTO
ข้อชี้แจงของกรมการค้าต่างประเทศ
- ระยะเวลาที่ ใช้ ใ นการทบทวนฯ เป็นไปตาม RECOMMENDATION CONCERNING THE
PERIODS OF DATA COLLECTION FOR ANTI- DUMPING INVESTIGATIONS ( Adopted by the Committee
on 5 May 2000) ระบุไว้ว่า “the period of data collection for injury investigations normally should be
at least three years, unless a party from whom data is being gathered has existed for a lesser
period, and should include the entirety of the period of data collection for the dumping
investigation” ซึ่งในแนวทางการปฏิบั ติของกรมการค้าต่างประเทศ การทบทวนฯ จะใช้ข้อมูล ย้อนหลั ง 5 ปี
ซึ่งเพียงพอในการพิจารณาข้อมูลของคณะกรรมการ ทตอ.
- ภายใต้บทบัญญัติแห่ง พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจาก
ต่างประเทศ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ WTO AD Agreement กาหนดให้สามารถใช้บังคับมาตรการ AD
ต่อไปได้ตราบเท่าที่ยังปรากฏว่า มีการทุ่มตลาดและความเสียหายอันเกิดขึ้นจากการทุ่มตลาดนั้น หรือหากยุติการใช้
บังคับมาตรการ AD จะทาให้การทุ่มตลาดและความเสียหายต่อไปหรือฟื้นคืนมาอีก
5.8 การยุติการใช้มาตรการปกป้อง (Safeguard Measure: SG) สาหรับสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อน
ไม่เจือชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน
ตัวแทนรัฐบาล ผู้ผลิต/ส่งออกจากต่างประเทศ มีข้อคิดเห็น/ข้อโต้แย้ง ดังนี้
- ผลการพิจารณาทบทวนการใช้บังคับมาตรการปกป้องสาหรับสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนไม่เจือ
ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2563 ที่ได้วิเคราะห์ข้อมูลของอุตสาหกรรมภายในที่อยู่ใน
ช่วงเวลาเดียวกันกับกรณีนี้ คือ ข้อมูลระหว่างช่วงปี 2558 – กันยายน 2562 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณามาตรการ
ปกป้องได้ตัดสินให้ยุติการบังคับใช้มาตรการปกป้อง เนื่องจากมีการนาเข้าสินค้าที่ลดลงในระหว่างช่วงการใช้มาตรการ
และไม่พบความเสียหายอย่างสาคัญที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมภายใน ชี้ให้เห็นว่าอุตสาหกรรมภายในมีสถานการณ์
โดยรวมที่ดีขึ้น ดังนั้น จึงไม่ปรากฏแนวโน้มว่าการยุติการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจะทาให้มีความเสียหาย
ต่อไปหรือฟื้นคืนมาอีก และเนื่องจากเป็นสินค้าที่ คล้ายคลึงกัน จึงควรนาผลการพิจารณามาตรการปกป้องดังกล่าว
มาใช้ประกอบการพิจารณาทบทวนความจาเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดในครั้งนี้ด้วย
ข้อชี้แจงของกรมการค้าต่างประเทศ
ในการพิจ ารณาความเสียหายของอุตสาหกรรมภายในเพื่อประกอบการใช้บังคับมาตรการ
ปกป้ อ งจากการน าเข้ า สิ น ค้ า ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น (Safeguard: SG) นั้ น ต้ อ งพบว่ า เป็ น ความเสี ย หายอย่ า งร้ า ยแรงของ
อุตสาหกรรมภายในอันเกิดจากการทะลักของสินค้านาเข้าจึงจะเรียกเก็บอากร SG ได้ กรณีการใช้บังคับมาตรการ
SG เพื่อให้โอกาสอุตสาหกรรมภายในในการปรับตัวให้สามารถแข่งขันได้กับการทะลักของสินค้านาเข้าได้ในสภาวะ
การค้าปกติ ขณะที่กรณีการใช้บังคับมาตรการ AD เป็นการเยียวยาความเสียหายของอุตสาหกรรมภายในอันเกิดจาก
การทุ่มตลาด ซึ่งถือเป็นการค้าที่ไม่เป็นธรรมอันสามารถตอบโต้ได้ อย่างไรก็ตาม ในการเปิดทบทวนความจาเป็น
การใช้บังคับมาตรการ AD สินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนฯ จาก 14 ประเทศนี้ เป็นการพิ จารณาตามเงื่อนไขที่กาหนดใน
มาตรา 57 แห่ง พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้า จากต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕6๒
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ซึ่งต้องพบว่าหากยุ ติก ารเรี ย กเก็บ อากร AD จะทาให้ มีการทุ่มตลาดและความเสี ยหายต่ อไปหรือ ฟื้น คืน มาอี ก
โดยกรมการค้ า ต่ า งประเทศจะด าเนิ น การรวบรวมข้ อ มู ล ข้ อ เท็ จ จริ ง ในกระบวนการทบทวนเพื่ อ เสนอต่ อ
คณะกรรมการ ทตอ. พิจารณาวินิจฉัยต่อไป
ข้อ 6 การแจ้งข้อมูลข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นพื้นฐานในการจัดทาร่างผลการทบทวนฯ
กรมการค้าต่างประเทศได้ส่งร่างผลการพิจารณาทบทวนซึ่งแสดงข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นพื้นฐาน
ในการพิจารณาทบทวนความจาเป็นในการต่ออายุการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดให้ผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเปิด
โอกาสให้เสนอข้อคิดเห็น ข้อโต้แย้ง หรือความจานงขอแถลงด้วยวาจาภายในวันที่ 19 มีนาคม 2564 ซึ่งปรากฏว่า
มีผู้มีส่วนได้เสียเสนอข้อคิดเห็น ข้อโต้แย้ง และแถลงด้วยวาจา ดังนี้
6.1 ผลกระทบต่อผู้ใช้และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
ตัวแทนรัฐบาล ผู้ผลิต/ส่งออกจากต่างประเทศ มีข้อคิดเห็น/ข้อโต้แย้ง ดังนี้
- หากไม่มีการต่ออายุการใช้มาตรการฯ จะช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศปรับตัวฟื้นฟูได้ดีขึ้น
หลั ง จากการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรั สโคโรน่า 2019 (โควิ ด 19) ตั ว อย่ า งเช่ น อุ ต สาหกรรมยานยนต์ ที่ มี
การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยข้อมูลจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยพบว่า ปริมาณการผลิตของอุตสาหกรรม
ยานยนต์ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องลดลงถึงจุดต่าสุดในรอบ 30 ปี ซึ่งสอดคล้องกับอุปทานที่ลดลง ด้วยเหตุนี้
อุตสาหกรรมภายในจึงจาเป็นที่จะต้องแข่งขันในด้านราคา และไม่พบความจาเป็นที่ต่ออายุการใช้มาตรการที่ส่งผล
กระทบให้ต้นทุนของภาคอุตสาหกรรมยานยนต์เพิ่มสูงขึ้น และลดความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดส่งออก
- การต่ออายุการใช้มาตรการฯ จะส่งผลกระทบด้านลบต่อความสามารถในการแข่งขันเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาของอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง
- สินค้านาเข้าจากประเทศญี่ปุ่นไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายใน เนื่องจาก
เป็นสินค้าคุณภาพสูงที่อุตสาหกรรมภายในไม่สามารถผลิตได้ เนื่องจากกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และสินค้า
ที่นาเข้าจากประเทศญี่ปุ่นไม่ได้เข้ามาแข่งขันกับสินค้าที่อุตสาหกรรมภายในผลิต ไม่ควรรวมผลกระทบจากเหล็ก
แผ่นรีดร้อนจากประเทศญี่ปุ่นกับประเทศอื่น ๆ ในการประเมินผลกระทบ ซึ่งหากวิเคราะห์ผลกระทบดังกล่าวแยก
ออกมา จะพบว่าการนาเข้าสินค้าจากญี่ปุ่นไม่ได้ทาให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายใน และไม่ทาให้ความ
เสียหายเกิดขึ้นอีกหากยุติการใช้มาตรการฯ
ข้อชี้แจงของกรมการค้าต่างประเทศ
การทบทวนฯ ในครั้งนี้ได้ดาเนินการอย่างเป็นธรรมและสอดคล้องกับหลักการของกฎหมายตาม
มาตรา 57 โดยนาข้อมูลหลักฐานที่ดีที่สุดที่มีอยู่ และข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามที่ครบถ้วน ข้อคิดเห็น/ข้อ
โต้แย้ งของผู้ มีส่ ว นได้เสี ย ทุกฝ่ายมาประมวลโดยพิจารณาผลประโยชน์ของทุกฝ่ ายตามมาตรา 7 และนาเสนอ
คณะกรรมการ ทตอ.พิจารณาโดยคานึงถึงประโยชน์ของอุตสาหกรรมภายใน ผู้บริโภค และประโยชน์สาธารณะ
ประกอบการกาหนดมาตรการ AD ด้วย
ที่ผ่านมากาหนดให้มีการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 0 ของราคา ซี ไอ เอฟ
สาหรับการนาเข้าสินค้าทุ่มตลาดมาผลิตเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน และกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ทั้งนี้ ยังได้กาหนดให้สินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเพื่อ
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รีดเย็นต่อสาหรับใช้ในกลุ่มเหล็กเคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้า (Electro Galvanize : EG) กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า (Home
Appliance/ Electrical Appliance : HA/EA) และกลุ่มยานยนต์ (Automotive : Auto) ไม่อยู่ในข่ายของการใช้
มาตรการ AD ต่อไปตั้งแต่ปี 2552
อีกทั้ง การใช้มาตรการ AD ไม่ได้เป็นการจากัดทางเลือกของผู้บริโภค เนื่องจากอุตสาหกรรม
เหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศไทยมีผู้ผลิตหลายราย ทาให้ผู้ใช้สามารถเลือกซื้อสินค้าจากผู้ผลิตรายใดก็ได้ และไทยมี
การกาหนดราคาขั้นต่าสินค้าเหล็กโดยกรมการค้าภายในไว้ด้วย นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังสามารถนาเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อน
จากประเทศอื่นที่ไม่ถูกใช้มาตรการ AD ได้ด้วย
6.2 ขอบเขตของสินค้าที่ถูกใช้มาตรการ/ข้อยกเว้น
ผู้ผลิต/ส่งออกจากต่างประเทศ มีข้อคิดเห็น/ข้อโต้แย้ง ดังนี้
- หากพิจารณาให้มาตรการ AD มีผลบังคับใช้ต่อไป ขอให้คงขอบเขตและการยกเว้นก่อนหน้านั้น
จะต้องได้รับการยกเว้นไว้เช่นเดิม โดยมาตรการ AD ที่ใช้ในปัจจุบันได้ยกเว้นสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนหลายประเภท
ซึ่ ง รวมถึ ง การน าเข้ า เพื่ อ การส่ ง ออก สิ น ค้ า รี ด ร้ อ นต่ อ ที่ น าไปใช้ ใ นกลุ่ ม เหล็ ก เคลื อ บสั ง กะสี ด้ ว ยไฟฟ้ า
กลุ่ ม เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า และกลุ่ ม ยานยนต์ และขอให้ ยั ง คงไม่ ใ ช้ บั ง คั บ มาตรการฯ กั บ การน าเข้ า เพื่ อ การส่ ง ออก
การน าเข้ า สิ น ค้ า เหล็ ก แผ่ น รี ด ร้ อ นเพื่ อ รี ด เย็ น ต่ อ ส าหรั บ ใช้ ใ นกลุ่ ม เหล็ ก เคลื อ บสั ง กะสี ด้ ว ยไฟฟ้ า ( EG)
กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า (HA/EA) และกลุ่มยานยนต์ต่อไป
- สัดส่วนปริมาณการนาเข้าจากประเทศอินโดนีเซียมีสั ดส่วนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับปริ มาณ
การนาเข้ารวมของสินค้าที่ถูกพิจารณา แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ (ที่ตอบแบบสอบถามครบถ้วน) ไม่มีส่วนหรือมีส่วนน้อย
ที่จะทาให้ เกิดความเสีย หายต่ออุตสาหกรรมภายในต่อไป จึงขอให้ พิจารณาอัตราเฉพาะรายหรือยกเว้นการใช้
มาตรการฯ ให้กับบริษัทฯ
ข้อชี้แจงของกรมการค้าต่างประเทศ
กระบวนการทบทวนความจาเป็นในการต่ออายุการใช้มาตรการ AD ในครั้งนี้ เป็นกระบวนการ
พิจารณาว่า หากยุติการใช้บังคับมาตรการ AD สาหรับสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนที่มีแหล่งกาเนิดจาก 14 ประเทศ
จะท าให้ มี ก ารทุ่ ม ตลาดและความเสี ย หายต่ อ ไปหรื อ ฟื้ น คื น มาอี ก หรื อ ไม่ ตามหลั ก เกณฑ์ ภ ายใ ต้ ม าตรา 57
แห่ง พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุ นซึ่งสิ นค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕6๒ ซึ่งหาก
ผลการพิจารณาทบทวนในชั้นที่สุดให้ต่ออายุการบังคับใช้มาตรการ AD จะคงอัตราอากรและขอบเขตของสินค้า
ที่ถูกเรียกเก็บอากรเดิมไว้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด
6.3 ปริมาณการนาเข้าและขีดความสามารถของประเทศผู้ส่งออก
ผู้ผลิต/ส่งออกจากต่างประเทศ มีข้อคิดเห็น/ข้อโต้แย้ง ดังนี้
- ควรยุติการใช้มาตรการ AD กับประเทศที่พบว่าปริมาณนาเข้าสินค้าที่ถูก พิจารณาน้อยหรือ
ต่ากว่าร้อยละ 3 ของปริมาณนาเข้าทั้งหมด และอัตราส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด de minimis และอัตราเรียกเก็บ
ไม่ควรสู งกว่าอัตราส่ ว นเหลื่ อมการทุ่มตลาด ทั้ งนี้ ได้อ้างอิงกรณีการใช้มาตรการปกป้องจากการนาเข้าสิ นค้า
ที่เพิ่มขึ้น (Safeguard measure: SG) สินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิด non- alloy ที่มีประกาศแจ้งรายงานไว้ที่ WTO
ว่าไม่ต่ออายุการใช้มาตรการ SG ซึ่งสินค้ามีขอบเขตใกล้เคียงกับสินค้าที่ถูกพิจารณานี้ เนื่องจากปริมาณและมูลค่า
การนาเข้าลดลงอย่างมีนัยสาคัญ และไม่พบความเสียหายที่เกิดจากการทุ่มตลาด
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ข้อชี้แจงของกรมการค้าต่างประเทศ
ภายใต้บทบัญญัติในมาตรา 28 แห่ง พระราชบัญญัติ การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน
ซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 ประกอบ Article 5.8 ของ WTO AD Agreement กาหนดให้ยุติการไต่สวน
ทันทีเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าปริมาณนาเข้าสินค้าทุ่มตลาดจากประเทศที่ถูกไต่สวนน้อยกว่าร้อยละ 3 ของสินค้า
น าเข้าชนิ ดเดีย วกัน ในประเทศ และอัตราส่ ว นเหลื่ อมการทุ่มตลาดน้อยกว่าร้อยละ 2 (de minimis) โดยมิได้
กาหนดให้นามาใช้พิจารณาสาหรับกระบวนการทบทวนความจาเป็นในการใช้มาตรการ AD แต่อย่างใด จึงเป็นเกณฑ์ที่
ใช้บังคับสาหรับกรณีการไต่สวนการทุ่มตลาดและความเสียหายครั้งแรก (Original investigation) เท่านั้น ทั้งนี้
กระบวนการทบทวนได้ดาเนินการตามมาตรการ 57 ซึ่งทบทวนหากการยุติก ารเรียกเก็บ AD จะทาให้การทุ่มตลาด
และความเสียหายฟื้นคืนมาอีก
6.4 แนวโน้มการทุ่มตลาดและความเสียหาย หรือแนวโน้มว่าอาจจะมีการทุ่มตลาดและความเสียหาย
อาจจะฟื้นคืนมาอีก
6.4.1 ตัวแทนรัฐบาล ผู้ผลิต/ส่งออกจากต่างประเทศ มีข้อคิดเห็น/ข้อโต้แย้ง ดังนี้
- การต่ออายุการใช้มาตรการฯ จาเป็นต้องพิสูจน์ว่ามีความเสียหายที่เกิดขึ้นเกิดจาก
การทุ่มตลาด โดยเชื่อว่าหากไม่ต่ออายุมาตรการจะไม่ส่งผลให้เกิดการทุ่มตลาดหรือความเสียกลับขึ้นอีก เนื่องจาก
การลดปริมาณการผลิตและกาลังการส่งออกของผู้ผลิตจากประเทศยูเครน
- ผู้ยื่นคาขอไม่สามารถพิสูจน์ข้อกล่าวอ้างเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ความเสียหายจะเกิดต่อไป
หรืออาจจะทาให้ความเสียหายกลับมาอีก อีกทั้ง รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นฐานในการกาหนด
มาตรการฯ ไม่พบหลักฐานความเป็นไปได้ที่จะทาให้มีความเสียหายต่อไปหรือทาให้ความเสียหายฟื้นคืนมาอีก
- เอเชียไม่ใช่ตลาดหลักที่สาคัญของผู้ส่งออกเหล็กจากรัสเซีย เนื่องจากอุปสรรคในด้าน
การขนส่ง ซึ่งทาให้ผู้ส่งออกจากรัสเซียสูญเสียความสามารถในการแข่งขันกับผู้ผลิตเหล็กจากเอเชียสาหรับตลาดเหล็ก
เกรดทั่วไป ผู้ผลิตเหล็กในรัสเซียจึงส่งออกเฉพาะเหล็กเกรดพิเศษ และเหล็กที่ใช้ในโครงการก่อสร้างเท่านั้น ดังนั้น
จึงไม่พบความเป็นไปได้ว่าหากยุติการใช้มาตรการฯ จะพบความเสียหายเกิดกลับมาอีกจากการนาเข้าสินค้าจากรัสเซีย
- สินค้าจากญี่ปุ่นเป็นสินค้าที่ มีคุณภาพสูง และช่วงราคาต่างจากสินค้าไทย ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าสินค้านาเข้าจากประเทศญี่ปุ่นไม่ได้แข่งขันในตลาดเดียวกับสินค้าไทย ดังนั้น จึงเป็นไปไม่ได้ที่การยุติการใช้
มาตรการฯ กับสินค้าจากประเทศญี่ปุ่นจะส่งผลให้มีความเสียหายเกิดต่อไปหรือทาให้ความเสียหายเกิดขึ้นมาอีก
- ไม่ มี ห ลั ก ฐานเพี ย งพอที่ แ สดงความเป็ น ไปได้ ว่ า จะท าให้ เ กิ ด การทุ่ ม ตลาดและ
ความเสียหายต่ออุตสาหกรรมเกิดขึ้นอีก ซึ่งเป็นผลจากสินค้าทุ่มตลาดจากยูเครน เนื่องจากหลักฐานไม่เพียงพอที่จะ
พิสูจน์ความเป็นไปได้ที่จะทาให้เกิดการทุ่มตลาดและความเสียหายต่อไปอีก
6.4.2 อุตสาหกรรมภายใน มีข้อคิดเห็น/ ข้อโต้แย้ง ดังนี้
- ปริมาณนาเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนจากประเทศที่ถูกพิจารณายังคงมีปริมาณสูง
และเมื่อพิจารณาจากปริมาณการส่งออกสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนจากประเทศที่ถูกพิจารณาไปยังภูมิภาคต่าง ๆ จะ
พบว่าส่วนใหญ่จะเป็นการส่งมายังภูมิภาคเอเชียซึ่งหากประเทศไทยไม่มีมาตรการ AD ก็จะเป็นการเชื้อเชิญให้มีการ
ส่งออกมายังประเทศไทยเพิ่มขึ้น และปริมาณนาเข้าจากประเทศที่ถูกพิจารณาที่ยังคงมีกาลังการผลิตส่วนเหลือ
จานวนมากไหลทะลักเข้ามายังประเทศไทย และสร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายในประเทศอย่างแน่นอน
- ส่ ว นผลกระทบด้านราคาของสิ นค้าที่ถูกพิจารณาต่อสิ นค้าของอุตสาหกรรมภายใน
สรุปดังนี้ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมายังคงมีการตัดราคาสินค้าของอุตสาหกรรมภายในโดยหากพิจารณาในภาพรวม
14 ประเทศจะมีการตัดราคาในปี 2559 แต่หากพิจารณาเป็นรายประเทศจะพบว่ามีการตัดราคาตั้งแต่ปี 2558
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เป็นต้นมา โดยช่วงเวลาการตัดราคาจะขึ้นอยู่กับราคาส่งออกของแต่ละประเทศ และยังคงมีการกดราคา และยับยั้ง
การขึ้นราคาอย่างชัดเจนโดยเฉพาะในช่วงปี 2559 ปี 2562 และช่วง POR
ข้อชี้แจงของกรมการค้าต่างประเทศ
กรมการค้าต่างประเทศได้ดาเนินการทบทวนความจาเป็นในการใช้มาตรการ AD โดยได้พิจารณา
การทุ่มตลาดและความเสียหายจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กาหนดภายใต้พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาด
และการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่สอดคล้องกับ WTO AD Agreement
และได้พิจารณาข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้ข้อมูลหลักฐานจากการตอบ
แบบสอบถามเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงแล้ว พบว่ายังคงมีการทุ่มตลาดสินค้าที่ถูกพิจารณาอยู่และการกระทาดังกล่าว
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุตสาหกรรมภายใน และหากยุติการบังคับใช้มาตรการ AD จะทาให้มีการทุ่มตลาดและ
ความเสียหายต่อไปหรือฟื้นคืนมาอีก ทั้งนี้ ในการทบทวนฯ ครั้งนี้มีผู้มีส่วนได้เสียที่ให้ข้อมูลหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์
เพียงรายเดียว ซึ่งมีการตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลหลักฐาน โดยผู้ที่ตอบแบบสอบถาม
มี ก าลั งการผลิ ตคิ ดเป็ น ร้ อยละ 0.05 ของก าลั งการผลิ ตรวมโดยประมาณของประเทศที่ ถู กกล่ าวหา กล่ าวคื อ
ในการค านวณส่ ว นเหลื่ อ มการทุ่ ม ตลาดส าหรั บผู้ ผ ลิ ต/ผู้ ส่ ง ออกจากประเทศที่ ต อบแบบสอบถามไม่ ครบถ้ ว น
กรมการค้าต่างประเทศสามารถพิจารณาข้อมูลข้อเท็จจริงเท่าที่มีอยู่ (Best Information Available) ตามมาตรา 27
แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 ได้
นอกจากนี้ จากข้อมูลสรุปร่างผลการทบทวนฯ ยังพบส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดอยู่ และพบว่า
ประเทศเหล่านี้มีพฤติกรรมการขยายตลาดสินค้าดังกล่าวไปยังประเทศต่าง ๆ ในลักษณะการทุ่มตลาด โดยเห็นได้
จากการถูกบั งคับ ใช้มาตรการฯ จากประเทศอื่น เช่น สหรัฐ อเมริกา สหภาพยุโ รป และแคนาดา เป็นต้น และ
เมื่อพิจารณาส่วนแบ่งตลาดและปริมาณความต้องการใช้ พบว่าในช่วงการทบทวนฯ (ปี 2558 – ช่วง POR) ปริมาณ
นาเข้าสินค้าที่ถูกพิจารณาจาก 14 ประเทศเพิ่มขึ้น ในขณะที่ความต้องการใช้ในประเทศลดลง แสดงให้เห็นว่า
ถึงแม้มีการบังคับใช้มาตรการฯ ยังพบการนาเข้าในสัดส่วนที่สูงอย่างต่อเนื่อง และเป็นการนาเข้าในระดับราคา
ที่ใกล้เคียงกับราคาขายของอุตสาหกรรมภายใน ดังนั้นมีความเป็นไปได้ว่าหากยุติการใช้มาตรการฯ อาจเกิดการตัดราคา
ซึ่งจะส่งผลให้อุตสาหกรรมภายในและประเทศอื่น ๆ เสียส่วนแบ่งการตลาด นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาอัตราการขยาย
กาลังการผลิตอย่างต่อเนื่องและกาลั งการผลิตคงเหลือ พบว่าประเทศที่ถูกพิจารณายังมีศักยภาพการผลิ ตและ
การแข่งขันที่สูงอยู่ และไม่พบหลั กฐานที่ชี้ให้เห็นว่าความต้องการใช้ภายในประเทศของประเทศที่ถูกพิจารณา
มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้น เพื่อจะรองรับการขยายตัวของกาลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น หากมีการยุติการใช้มาตรการ
อาจมีการนาเข้าในสัดส่วนที่เท่ากับหรือมากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงก่อนบังคับใช้มาตรการฯ ซึ่งตามผลไต่สวนครั้งแรก
(Original investigation) ปริมาณการนาเข้าดังกล่าวเพียงพอที่จะทาให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายในได้
ดังนั้น หากพิจารณาพฤติกรรมและศักยภาพการส่งออก ประกอบกับความน่าดึงดูด (Attractiveness) ของตลาด
เหล็ ก ในประเทศไทยข้ า งต้ น ประกอบการวิ เ คราะห์ ค วามเป็ น ไปได้ ที่ จ ะท าให้ ค วามเสี ย หายอาจฟื้ น คื น มาอี ก
ซึ่งเป็นไปได้ว่าหากยุติการใช้มาตรการฯ จะทาให้สินค้าที่ผลิตเพิ่มขึ้นนั้นถูกส่งออกมาในประเทศไทยในรูปแบบของ
สินค้าทุ่มตลาดและทาให้การทุ่มตลาดฟื้นคืนมาอีกได้
6.5 การพิจารณาปัจจัยการทุ่มตลาดและความเสียหาย
6.5.1 ตัวแทนรัฐบาล ผูผ้ ลิต/ส่งออกจากต่างประเทศ มีข้อคิดเห็น/ข้อโต้แย้ง ดังนี้
- ในการวิเคราะห์ความเสียหายที่เกิดต่ออุตสาหกรรมภายใน กรมการค้าต่างประเทศ
จะต้องวิเคราะห์โดยใช้ปัจจัยทั้งหมดที่ทราบ รวมถึงวิเคราะห์ปัจจัยจากสินค้าทุ่มตลาดด้วยเช่นกัน และความเสียหาย
ดังกล่าวต้องเป็นความเสียหายที่เกิดจากสินค้าทุ่มตลาดโดยตรงเท่านั้น เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อีกทั้งความต้องการใช้ในประเทศลดลง เมื่อเทียบปี 2558 และช่วง POR ในขณะเดียวกัน

- 22 -

ส่ว นแบ่ง ตลาดของอุตสาหกรรมภายในเพิ่มขึ้น ส่ว นแบ่งตลาดของทั้ง 14 ประเทศลดลง ในช่ว งเวลาเดียวกัน
แสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมภายในสามารถปรับตัวดีขึ้นถึงแม้ว่าความต้องการใช้จะลดลง
- งบการเงิน ของบริษัท SSI ได้เปิดเผยว่าสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัส โคโรน่า 2019 เป็นสาเหตุหลักในการชะลอตัวของเศรษฐกิจและกระทบต่อภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ
อย่างแพร่หลาย เช่น ห่วงโซ่อุปทาน การใช้จ่ายของผู้บริโภค การชะงักของกระบวนการผลิตเกิด และล่าช้าในการดาเนินการ
ต่าง ๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความเสียหายของอุตสาหกรรมภายในไม่ได้เกิดจากสินค้านาเข้าจากประเทศที่ถูกพิจารณา
- ร่างผลการทบทวนฯ ไม่ได้วิเคราะห์ผลกระทบจากปัจจัยอื่นอย่างเพียงพอ และจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของ WTO เรื่องกระบวนการไต่สวนการทุ่มตลาด และหวังว่าผลการไต่สวนจะสอดคล้องกับ
Article 3.5, 11.1 และ 11.3 ของ AD Agreement
- การใช้ข้อมูลในการคานวณหาส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดไม่เหมาะสม เนื่องจากข้อมูล
เว็ปไซต์กรมศุลกากรรายงานว่าในปี 2562 พบการนาเข้าเพียงเดือนเดียวคือเดื อนมีนาคมและมีปริมาณเพียง
เล็กน้อยเท่านั้น และจากข้อมูลสถิติการส่งออกจากกรมศุลกากรรัสเซีย สินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนฯ ภายใต้พิกัด 7208
ไม่พบข้อมูลการส่งออกมายังไทย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการขายที่เกิดขึ้นไม่ได้อยู่ในระดับการค้าปกติ
- อัตราส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดที่บริษัทผู้ตอบแบบสอบถามจากอินโดนีเซีย ได้รับสูงกว่า
อั ต ราส่ ว นเหลื่ อ มการทุ่ ม ตลาดที่ แ สดงในข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ ใ ช้ ป ระกอบการพิ จ ารณา โดยไม่ ไ ด้ แ สดงหลั ก ฐานที่ ใ ช้
ประกอบการพิจารณา ซึ่งผลของความแตกต่างดังกล่าวอาจจะกระทบต่อประโยชน์ของบริษัทในการทบทวนฯ
- ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมภายในผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนไม่ได้เกี่ยวข้องกับ
สินค้าที่นาเข้าจากประเทศญี่ปุ่น แต่เกิดจากปัจจัยอื่น เช่น ภาวะเศรษฐกิจโลก ปัญหาการค้าระหว่างประเทศซึ่งเกิด
จากการตอบโต้ทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ผลจากการทุ่มตลาดสินค้ าเหล็กจากจีน รวมถึงผลกระทบ
จากราคาต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้น และการบริหารงานที่ไม่ได้ประสิทธิภาพ และไม่พบการตัดราคา
การกดราคา การยับยั้งการขึ้นราคา โดยสินค้าที่ถูกพิจารณาจากประเทศญี่ปุ่นมีราคาใกล้เคียงหรือเทียบเท่ากับราคา
สินค้าในประเทศ โดยผู้ยื่นคาขออ้างว่าราคาขายต่ากว่าต้นทุนการผลิต ซึ่งอาจจะเกิดจากการขายตัดราคาของ
ประเทศที่ถูกพิจารณา ในขณะที่แนวโน้มของต้นทุนการผลิตของอุตสาหกรรมภายในเพิ่มขึ้นในขณะที่แนวโน้มราคา
นาเข้าสินค้าที่ถูกพิจารณาลดลง แสดงให้เห็นว่าการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการผลิตเกิดจากปัจจัยอื่น
- ข้อมูลข้อเท็จจริงฯ ไม่ได้กล่าวถึงปัญหาอื่น ๆ เช่น การบริหารจัดการภายใน ปัญหา
ด้านโครงสร้างการผลิตที่อุตสาหกรรมภายในไม่มีเทคโนโลยีเตาหลอม ซึ่งทาให้การผันผวนของราคาเศษเหล็ กและ
วัตถุดิบอื่น ๆ กระทบต่อต้นทุนการผลิตอย่างมาก รวมถึงปัญหาความไม่มั่นคงของอุตสาหกรรมภายในที่เกี่ยวเนื่องมาจาก
การทะลักเข้ามาของสินค้าจากจีนซึ่งไม่ได้อยู่ในประเทศที่ถูกพิจารณา ซึ่งประเด็นดังกล่าวถูกกล่าวถึงในสื่อหลายแห่ง
6.5.2 อุตสาหกรรมภายใน มีข้อคิดเห็น/ ข้อโต้แย้ง ดังนี้
- ประเทศที่ถูกพิจารณายังคงมีการดาเนินธุรกิจแบบทุ่มตลาด และมีส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด
ร้อยละ 2.47 ถึงร้อยละ 74.73 และผู้ผลิตและผู้ส่งออกจากประเทศที่ถูกพิจารณามีการส่งออกในลักษณะทุ่มตลาด
และถูกใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดยมีทั้งมาตรการใหม่ที่ใช้เพิ่มขึ้นในช่ว งปี
2560 – 2562 และมาตรการเก่าตั้งแต่ปี 2547 – 2548 ที่ยังคงบังคับใช้มาตรการอยู่
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ข้อชี้แจงของกรมการค้าต่างประเทศ
กรมการค้าต่างประเทศได้ดาเนินการทบทวนความจาเป็นในการใช้มาตรการ AD โดยได้พิจารณา
การทุ่มตลาดและความเสียหายจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กาหนดใน พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาด
และการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และได้พิจารณาข้อมูลของผู้ มีส่วนได้
เสียทุกฝ่ายแล้วอย่างรอบคอบและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย หากยุ ติการบังคับใช้มาตรการ AD จะทาให้มีการทุ่มตลาด
และความเสีย หายต่อ ไปหรือ ฟื้น คืน มาอีก กล่า วคือ ยัง พบส่ว นเหลื่อ มการทุ่ม ตลาดสินค้า เหล็ก แผ่น รีด ร้อนฯ
ในอัตราร้อยละ 2.47 – 74.73 ของราคา ซี ไอ เอฟ นอกจากนี้ ยังพบการใช้มาตรการ AD โดยประเทศผู้นาเข้า
หลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และยุโรป กับสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนฯ จากประเทศที่ถูกพิจารณา
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาด้ านก าลั งการผลิ ตพบว่า ผู้ ส่ ง ออกในประเทศที่ ถู ก พิ จ ารณามี ก าลั ง การผลิ ต
ส่วนเกินอยู่มาก แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและโอกาสสูงในการส่งออกสินค้าดังกล่าวมายังประเทศไทย และประเทศไทย
เป็นตลาดส่งออกสาคัญของประเทศที่ถูกพิจารณาหลายประเทศ และจากแนวโน้มการส่งออกพบว่า อาจมีการ
ส่งออกสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนฯ มายังประเทศไทยเพิ่มขึ้น และ/หรือฟื้นคืนมาอีกสาหรับประเทศที่ไม่มีการส่งออก
ในช่วงที่มีการใช้มาตรการ AD
นอกจากนี้ ปริ ม าณน าเข้ า สิ น ค้ า เหล็ ก แผ่ น รี ด ร้ อ นฯ จาก 14 ประเทศยั ง คงอยู่ ใ นระดั บ สู ง
อย่างต่อเนื่อง และอุตสาหกรรมภายในยังคงได้รับความเสียหายจากการนาเข้าสินค้าทุ่มตลาด เช่น ปริมาณการนาเข้า
สินค้าที่ถูกพิจารณายังคงมีสัดส่วนสูง ปริมาณสินค้าคงเหลือเพิ่มสูงขึ้น ขาดทุนสูงขึ้น อัตราการใช้กาลังการผลิตอยู่ใน
ระดับต่า ผลตอบแทนการลงทุนติดลบอย่างต่อเนื่อง และสินค้าทุ่มตลาดมีการตัดราคา กดราคา และยับยั้งการขึ้นราคา
สินค้าชนิดเดียวกันในประเทศ
6.6 ระยะเวลาในการบังคับใช้มาตรการ AD และ WTO Agreement
6.6.1 ตัวแทนรัฐบาล ผู้ผลิต/ส่งออกจากต่างประเทศ มีข้อคิดเห็น/ข้อโต้แย้ง ดังนี้
- การใช้มาตรการฯ กับสินค้าที่ถูกพิจารณาจาก 14 ประเทศ นับตั้งแต่ปี 2546 จนถึง
ปั จจุ บั นที่อุตสาหกรรมภายในได้รั บการปกป้ องจากมาตรการดังกล่ าว ซึ่งการต่ออายุมาตรการฯ ดังกล่ าวจะขัดต่ อ
หลักเกณฑ์ WTO และส่งผลกระทบทางลบต่อผู้บริโภคและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง เนื่องจากสินค้านาเข้าที่ไม่ถูกใช้
มาตรการฯ มีส่วนแบ่งตลาดเพียงแค่ร้อยละ 8 ซึ่งกฎเกณฑ์หลักของ WTO มีเพื่อสนับสนุนการแข่งขันเสรีและเป็นธรรม
- ไม่พบหลักฐานว่าสินค้าจากญี่ปุ่นส่ งผลให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายใน
และมาตรการฯ เริ่มมีการบังคับใช้ครั้งแรกในปี 2546 และได้มีการต่ออายุไปอีกเป็นเวลา 5 ปี และได้บังคับใช้
อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ตาม Article 11.3 มาตรการฯ ต้องถูกยกเลิกหากมีการบังคับใช้เป็นเวลา 5 ปีนับจาก
วันที่เริ่มใช้ครั้งแรก หรือวันที่ที่มีการเริ่มต่ออายุครั้งล่าสุด เว้นแต่มีเหตุจาเป็นให้มีการต่ออายุมาตรการฯ
ข้อชี้แจงของกรมการค้าต่างประเทศ
จากข้ อ ก าหนดตาม Article 11.3 แห่ ง WTO AD Agreement และมาตรา 57 แห่ ง
พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบั ญญัติ การตอบโต้ การทุ่ มตลาดและการอุ ดหนุนซึ่ งสิ นค้ า จากต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕6๒
กาหนดให้สามารถใช้บังคับมาตรการ AD ต่อไปได้ตราบเท่าที่ยังมีการทุ่มตลาดและความเสียหายอันเกิดขึ้นจาก
การทุ่มตลาดอยู่ หรือพบว่าหากยุติการใช้มาตรการ AD จะทาให้การทุ่มตลาดและความเสียหายฟื้นคืนมาอีก ซึ่งจาก
ข้อเท็จจริงที่ได้ตามกระบวนการทบทวนฯ พบว่ายังคงมีการทุ่มตลาดและความเสียหายที่เกิดจากการทุ่ม ตลาดอยู่
และหากยุติการบังคับใช้มาตรการ AD กับสินค้าทุ่มตลาดก็จะทาให้มีการทุ่มตลาดและความเสียหายต่อไปหรือ
ฟื้นคืนมาอีก
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ข้อ 7 ผลการพิจารณาทบทวน
กรมการค้าต่างประเทศได้นาข้อมูลที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและผลตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริง
รวมทั้งข้อคิดเห็น ต่อร่างผลการทบทวนมาพิจารณาจัดทารายงานผลการทบทวนเสนอต่อคณะกรรมการ ทตอ.
เพื่อพิจารณาวินิจฉัยเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ซึ่งคณะกรรมการ ทตอ. ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้
7.1 ผลการพิจารณาส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด
การคานวณส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด กรณีของผู้ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามจะพิจารณา
ข้อมูลตามแบบสอบถามที่ได้รับจากผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกแต่ละราย ส่วนกรณีของผู้ที่ตอบแบบสอบถามไม่ครบถ้วน
สมบู ร ณ์ หรื อไม่ให้ ความร่ ว มมื อ ตอบแบบสอบถามหรื อ กรณีผู้ ผ ลิ ตหรื อผู้ ส่ ง ออกรายอื่น จะพิจ ารณาใช้ ข้ อ มู ล
ข้ อ เท็ จ จริ ง เท่ า ที่ มี อ ยู่ ซึ่ ง เป็ น ไปตามความในมาตรา 27 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารตอบโต้ ก ารทุ่ ม ตลาดและ
การอุดหนุน ซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 โดยในการทบทวนมีผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าเหล็กแผ่นรีด
ร้อ นชนิ ดเป็ นม้วนหรื อไม่เป็ นม้วนให้ ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถามครบถ้วนเพียง 1 ราย คือ บริษัท PT
KRAKATAU STEEL (ภายหลังควบรวมกิจการและเปลี่ยนชื่อเป็น PT KRAKATAU POSCO) ที่ให้ความร่วมมือตอบ
แบบสอบถามครบถ้ว นถูกต้องภายในระยะเวลาที่กาหนด ส าหรับผู้ ผ ลิ ต/ผู้ ส่ งออกรายอื่นที่ตอบแบบสอบถาม
แต่ไม่ครบถ้วนถูกต้อง และไม่ตอบแบบสอบถามภายในระยะเวลาที่กาหนด 24 ราย จาก 13 ประเทศ
โดยสรุปการคานวณมูลค่าปกติและราคาส่งออกเพื่อพิจารณาส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดของสินค้าที่
ถูกพิจารณาจาก 14 ประเทศ ตามหลักเกณฑ์ภายใต้พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่ง
สินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีดังนี้
(1) ประเทศญี่ปุ่น
จากการส่ งแบบสอบถามไปยังผู้ ผลิ ต/ผู้ ส่ งออกที่ทราบชื่อจานวน 2 ราย ปรากฏว่า
มี ผู้ ผ ลิ ต /ผู้ ส่ งออกตอบกลั บมารวม 3 ราย แต่ ตอบแบบสอบถามไม่ ครบถ้ วน จึ งใช้ ข้ อมู ลข้ อเท็ จจริ งเท่ าที่ มี อยู่
(Best Information Available) ตามมาตรา 27
ก. มูลค่าปกติ
ใช้ ข้ อ มู ล ราคาขายสิ น ค้ า เหล็ ก แผ่ น รี ด ร้ อ นฯ จากเว็ บ ไซต์ ซึ่ ง แสดงราคาขาย
ณ ระดับ FOB
ข. ราคาส่งออก
ใช้ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียที่เข้าร่วมกระบวนการทบทวน คาขอของอุตสาหกรรม
ภายใน และกรมศุลกากร โดยคานวณจากข้อมูลราคาส่งออก CIF และทอนเป็นราคาส่งออก ณ ระดับ FOB
ค. ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด
คานวณจากการเปรียบเทียบมูลค่าปกติกับราคาส่งออก ณ ระดับการค้าเดียวกัน
คือ ระดับ FOB ซึง่ พบว่ามีส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดของสินค้าที่ถูกพิจารณา
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(2) สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
การพิ จ ารณาส่ ว นเหลื่ อ มการทุ่ ม ตลาดส าหรับ ผู้ ผ ลิ ตหรือ ผู้ ส่ ง ออกจากสาธารณรัฐ
แอฟริกาใต้พิจารณาจากข้อมูลข้อเท็จจริงเท่าที่มีอยู่ตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 27 ปรากฏว่ามีส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด
ของสินค้าที่ถูกพิจารณา
(3) สหพันธรัฐรัสเซีย
การพิจารณาส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดสาหรับผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากสหพันธรัฐรัสเซีย
พิจารณาจากข้อมูลข้อเท็จจริงเท่าที่มี อยู่ตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 27 ปรากฏว่ามีส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดของ
สินค้าที่ถูกพิจารณา
(4) สาธารณรัฐคาซัคสถาน
การพิ จ ารณาส่ ว นเหลื่ อ มการทุ่ ม ตลาดส าหรับ ผู้ ผ ลิ ตหรือ ผู้ ส่ ง ออกจากสาธารณรัฐ
คาซัคสถาน พิจารณาจากข้อมูลข้อเท็จจริงเท่าที่มีอยู่ตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 27 ปรากฏว่ามีส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด
ของสินค้าที่ถูกพิจารณา
(5) สาธารณรัฐอินเดีย
การพิจารณาส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดสาหรับผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐอินเดีย
พิจารณาจากข้อมูลข้อเท็จจริงเท่าที่มีอยู่ตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 27 ปรากฏว่ามีส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดของ
สินค้าที่ถูกพิจารณา
(6) สาธารณรัฐเกาหลี
การพิจารณาส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดสาหรับผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐเกาหลี
พิจารณาจากข้อมูลข้อเท็จจริงเท่าที่ มีอยู่ตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 27 ปรากฏว่ามีส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดของ
สินค้าที่ถูกพิจารณา
(7) ไต้หวัน
การพิจารณาส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดสาหรับผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากไต้หวันพิจารณา
จากข้อมูลข้อเท็จจริงเท่าที่มีอยู่ตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 27 ปรากฏว่ามีส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดของสินค้าที่ถูก
พิจารณา
(8) สาธารณรัฐเวเนซูเอลา
การพิ จ ารณาส่ ว นเหลื่ อ มการทุ่ ม ตลาดส าหรับ ผู้ ผ ลิ ตหรือ ผู้ ส่ ง ออกจากสาธารณรัฐ
เวเนซูเอลาพิจารณาจากข้อมูลข้อเท็จจริงเท่าที่มีอยู่ตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 27 ปรากฏว่ามีส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด
ของสินค้าที่ถูกพิจารณา
(9) สาธารณรัฐอาร์เจนตินา
การพิ จ ารณาส่ ว นเหลื่ อ มการทุ่ ม ตลาดส าหรับ ผู้ ผ ลิ ตหรือ ผู้ ส่ ง ออกจากสาธารณรัฐ
อาร์เจนตินาพิจารณาจากข้อมูลข้อเท็จจริงเท่าที่มีอยู่ตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 27 ปรากฏว่ามีส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด
ของสินค้าที่ถูกพิจารณา
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(10) ประเทศยูเครน
การพิจารณาส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดสาหรับผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากประเทศยูเครน
พิจารณาจากข้อมูลข้อเท็จจริงเท่าที่มีอยู่ตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 27 ปรากฏว่ามีส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดของ
สินค้าที่ถูกพิจารณา
(11) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย
การพิ จ ารณาส่ ว นเหลื่ อ มการทุ่ ม ตลาดส าหรับ ผู้ ผ ลิ ตหรือ ผู้ ส่ ง ออกจากสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรียพิจารณาจากข้อมูลข้อเท็จจริงเท่าที่มีอยู่ตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 27 ปรากฏว่า
มีส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดของสินค้าที่ถูกพิจารณา
(12) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
จากการส่งแบบสอบถามไปยังผู้ผลิต/ผู้ส่งออกที่ทราบชื่อ จานวน 1 ราย คือ บริษัท PT
KRAKATAU STEEL ปรากฏว่า บริษัท PT KRAKATAU STEEL ได้ควบรวมกิจการกับบริษัท POSCO เป็นบริษัท PT
KRAKATAU POSCO ซึ่งได้ให้ความร่วมมือในกระบวนการทบทวนโดยการตอบแบบสอบถามครบถ้วน จึงพิจารณา
ได้ว่ามีระดับการให้ความร่วมมือของประเทศค่อนข้างมาก โดยสามารถแสดงผลการคานวณส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดได้
ดังนี้
(1) บริษัท PT KRAKATAU POSCO
บริ ษั ท ฯ ให้ ค วามร่ ว มมื อ ในกระบวนการทบทวนโดยการตอบแบบสอบถาม
ครบถ้วน ซึ่งพบว่ามีส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดของสินค้าที่ถูกพิจารณา ดังนี้
ก. มูลค่าปกติ
ใช้ข้อมูลราคาขายภายในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จากคาตอบแบบสอบถาม
โดยวิธีเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก และทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน
ข. ราคาส่งออก
ใช้ข้อมูลราคาส่งออกมายังประเทศไทยของบริษัท PT KRAKATAU POSCO
จากคาตอบแบบสอบถาม โดยวิธีเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก และทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน
ค. ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด
คานวณจากการเปรียบเทียบมูลค่าปกติกับราคาส่งออก ณ ระดับการค้าเดียวกัน
คือ หน้าโรงงาน
(2) ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกรายอื่น
เนื ่อ งจากมีผู ้ผ ลิต /ผู ้ส ่ง ออกเพีย งรายเดีย วให้ค วามร่ว มมือ ในกระบวนการ
ทบทวนโดยการตอบแบบสอบถามครบถ้ว น จึง พิจ ารณาได้ว ่า มีร ะดับ การให้ค วามร่ว มมือ ของประเทศ
ค่อนข้างมาก ดังนั้น จึงพิจ ารณาส่ว นเหลื่อมการทุ่มตลาดสาหรับผู้ผ ลิต/ผู้ส่งออกรายอื่นในอัตราเท่ากับอัต รา
ของผู้ที่ให้ความร่วมมือ ปรากฏว่ามีส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดของสินค้าที่ถูกพิจารณา
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(13) สาธารณรัฐสโลวัก
การพิจารณาส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดสาหรับผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐสโลวัก
พิจารณาจากข้อมูลข้อเท็จจริงเท่าที่มีอยู่ตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 27 ปรากฏว่ามีส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดของ
สินค้าที่ถูกพิจารณา
(14) ประเทศโรมาเนีย
การพิจารณาส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดสาหรับผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากประเทศโรมาเนีย
พิจารณาจากข้อมูลข้อเท็จจริงเท่าที่มีอยู่ตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 27 ปรากฏว่ามีส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดของ
สินค้าที่ถูกพิจารณา
จากการพิจารณาส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด พบว่าการส่งออกสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วน
และไม่เป็ น ม้ว นที่มีแหล่ งกาเนิ ดจาก 14 ประเทศมายังประเทศไทยยังคงมีการทุ่มตลาด ดังนั้นหากยุติการใช้
มาตรการอาจทาให้มีการทุ่มตลาดต่อไปหรือการทุ่มตลาดฟื้นคืนมาอีก
นอกจากนี้สินค้าจากทัง้ 14 ประเทศยังถูกใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและมาตรการตอบโต้
ทางการค้าอื่นโดยประเทศอื่น ๆ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา อินโดนีเซีย อินเดีย และบราซิล เป็นต้น จึงพิจารณาได้ว่า
หากยุติการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าดังกล่าวที่มีแหล่งกาเนิดจาก 14 ประเทศ จะทาให้มีการทุ่มตลาด
ต่อไปหรือฟื้นคืนมาอีก
7.2 ผลการพิจารณาความเสียหาย
คณะกรรมการ ทตอ. ได้วินิจฉัยความเสียหายตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในมาตรา ๑๙ มาตรา
๒๐ และมาตรา ๒1 แห่ง พระราชบัญ ญัติก ารตอบโต้ก ารทุ่ม ตลาดและการอุด หนุนซึ่ง สิน ค้า จากต่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยนาข้อมูล ที่ไ ด้รับ ตามแบบสอบถามของอุตสาหกรรมภายใน 4 ราย คือ บริษัท สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี จากัด (มหาชน) บริษัท จี สตีล จากัด (มหาชน) บริษัท จี เจ สตีล จากัด (มหาชน) และบริษัท สหวิริยาเพลทมิล
จ ากั ด (มหาชน) และผู้ น าเข้ า 3 ราย มาพิ จารณาปริ มาณและราคาของสิ นค้ าทุ่ มตลาดและผลของการทุ่ มตลาด
ที่มีต่อราคาของสินค้าชนิดเดียวกันในตลาดภายในประเทศ และผลกระทบของการทุ่มตลาดที่มีต่ออุตสาหกรรมภายใน
ปรากฏว่าหากไม่ต่ออายุมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดจะเกิดความเสี ยหายต่ออุตสาหกรรมภายใน ซึ่งสินค้าเหล็กแผ่น
รีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกาเนิดจาก 14 ประเทศ จะเข้ามาทุ่มตลาดได้อีก และทาให้อุตสาหกรรม
ภายในเสียหาย โดยยอดขาย ราคาขาย ส่วนแบ่งตลาด ผลผลิต และการจ้างงานมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากปัจจัย ดังนี้
7.2.1 ประเทศที่ถูกใช้มาตรการทั้ง 14 ประเทศ ยังมีกาลังการผลิ ตส่วนเกินโดยเฉพาะ
ประเทศญี่ ปุ่ น สาธารณรั ฐเกาหลี สหพันธรั ฐรัสเซี ย เป็นต้น ซึ่งเป็นประเทศผู้ ผลิ ตและผู้ ส่ งออกรายใหญ่ ของโลก
หากยุติการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดอาจมีการขยายการผลิตเพื่อส่งสินค้าทุ่มตลาดเข้ามายังประเทศไทยได้อีก
เป็นจานวนมาก
7.2.2 แม้ จะมี การต่ ออายุ การใช้ มาตรการตอบโต้ การทุ่ มตลาดกั บสิ นค้ าเหล็ กแผ่ นรี ดร้ อน
ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกาเนิดจาก 14 ประเทศในปี 2558 แต่สัดส่วนการนาเข้าจาก 14 ประเทศ ยังคง
มีแนวโน้ มเพิ่มขึ้นอย่ างต่ อเนื่ อง โดยในปี 2558 มีการนาเข้าคิดเป็นร้ อยละ 70.88 ของปริมาณการน าเข้าทั้ งหมด
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และปี 2561 ถึงปี 2562 มีปริมาณการนาเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 77.84 และร้อยละ 75.20 ของปริมาณการนาเข้าทั้งหมด
ตามลาดับ
7.2.3 เมี่อพิจารณาจากส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด ปริมาณการนาเข้า ราคาขายเปรียบเทียบ
ระหว่างอุตสาหกรรมภายในและสินค้านาเข้าจาก 14 ประเทศ และสถานะของอุตสาหกรรมภายใน พบว่าสินค้า
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกาเนิดจาก 14 ประเทศ ยังก่อให้เกิดความเสียหายแก่
อุตสาหกรรมภายใน ดังนั้นหากยุติการใช้มาตรการ AD สินค้าดังกล่าว จะทาให้มีการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อน
ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนจาก 14 ประเทศ และก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายในต่อไป
7.2.4 การพิจารณาปัจจัยอื่นที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุตสาหกรรมภายใน
เมื่ อพิ จารณาความเสี ยหายจากปั จจั ยอื่ น ๆ เช่ น อุ ปสงค์ ลดลง (จากเศรษฐกิ จโลก
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (โควิด-19)) ปริมาณและราคาการนาเข้าสินค้าจากประเทศอื่น ๆ
ประสิทธิภาพในการส่งออกและความสามารถในการผลิต และพฤติกรรมการส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ พบว่า
สินค้าทุ่มตลาดยังคงก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายใน และหากยุติการใช้มาตรการ AD สินค้าดังกล่าว
จะทาให้ มีการทุ่ มตลาดสิ น ค้า เหล็ ก แผ่ น รี ดร้ อนชนิ ดเป็น ม้ว นและไม่ เป็ นม้ ว นจาก 14 ประเทศ และก่อให้ เ กิ ด
ความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายในต่อไป
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า อุตสาหกรรมภายในยังคงมีความเสียหายอย่างสาคัญจากการนาเข้าสินค้าเหล็ก
แผ่ น รี ด ร้ อ นชนิ ด เป็ น ม้ ว นและไม่ เ ป็ น ม้ ว นจาก 14 ประเทศ โดยพบความสั มพั นธ์ ระหว่ างการทุ่ มตลาดและ
ความเสียหายต่ออุตสากรรมภายใน ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน
ซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542
ข้อ 8 คาวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน
คณะกรรมการ ทตอ. ได้มีคาวินิจ ฉัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม
2564 ว่าเนื่องจากมีข้อมูลและหลักฐานเพียงพอว่าหากยุติการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดกับสินค้าเหล็กแผ่นรีด
ร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกาเนิดจาก 14 ประเทศ จะทาให้มีการทุ่มตลาดและความเสียหายต่อไป
หรือฟื้นคืนมาอีก จึงให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าดังกล่าวในอัตราเดิมต่อไปอีกเป็นเวลา 5 ปี ตามที่
กาหนดในข้อ 3 (1) ถึง (14) และข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง ผล
การพิจารณาทบทวนความจาเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่
เป็ น ม้ว นที่มีแหล่ งกาเนิ ดจากประเทศญี่ปุ่ น สาธารณรัฐ แอฟริกาใต้ สหพันธรัฐ รัส เซีย สาธารณรัฐ คาซัคสถาน
สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี ไต้หวัน สาธารณรัฐเวเนซูเอลา สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ประเทศยูเครน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสโลวัก และประเทศโรมาเนีย ต่อไป
พ.ศ. ๒๕64 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564
ทั้งนี้ เพื่อให้อัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน
เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์การค้าเหล็กของโลกและสถานการณ์ภายในประเทศที่มีความผันผวน รวมถึง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกและของประเทศ
โดยรวม โดยคานึงถึงประโยชน์ของอุตสาหกรรมภายใน ผู้บริโภค และประโยชน์สาธารณะ จึงให้เรียกเก็บอากร
ตอบโต้ ก ารทุ่ ม ตลาดจากการน าเข้ าสิ น ค้ า เหล็ ก แผ่ นรี ดร้ อ นชนิ ด เป็ นม้ ว นและไม่ เป็ น ม้ว น ที่มีแหล่ งกาเนิดจาก
ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี
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ไต้หวัน สาธารณรัฐเวเนซูเอลา สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ประเทศยูเครน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสโลวัก และประเทศโรมาเนีย ในอัตราร้อยละ 0 ของราคา ซี ไอ เอฟ เป็นระยะเวลา
6 เดือนนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับหรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการกาหนดเป็นอย่างอื่น
และเมื่อพ้นระยะเวลาตามวรรคสอง ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดตามวรรคหนึ่ง ในอัตรา
ดังต่อไปนี้
(1) สินค้าที่มีแหล่งกาเนิดจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งผลิตจาก
(ก) JFE STEEL CORPORATION อัตราร้อยละ 0 ของราคา ซี ไอ เอฟ
(ข) NIPPON STEEL CORPORATION อัตราร้อยละ 2.47 ของราคา ซี ไอ เอฟ
(ค) ผู้ผลิตรายอื่น อัตราร้อยละ 36.25 ของราคา ซี ไอ เอฟ
(2) สินค้าที่มีแหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ซึ่งผลิตจาก
(ก) ISCOR LIMITED และบริษัท SALDANHA STEEL (PTY) LTD อัตราร้อยละ 128.11
ของราคา ซี ไอ เอฟ
(ข) ผู้ผลิตรายอื่น อัตราร้อยละ 128.11 ของราคา ซี ไอ เอฟ
(3) สินค้าที่มีแหล่งกาเนิดจากสหพันธรัฐรัสเซีย ซึ่งผลิตจาก
(ก) NOVOLIPETSK IRON & STEEL CORPORATION อัตราร้อยละ 24.20 ของราคา ซี ไอ เอฟ
(ข) JSC SEVERSTAL อัตราร้อยละ 35.17 ของราคา ซี ไอ เอฟ
(ค) ผู้ผลิตรายอื่น อัตราร้อยละ 35.17 ของราคา ซี ไอ เอฟ
(4) สินค้าที่มีแหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐคาซัคสถาน ซึ่งผลิตจาก
(ก) JSC ARCELORMITTAL TEMIRTAU (ชื่อเดิม OJSC ISPAT KARMET) อัตราร้อยละ
68.11 ของราคา ซี ไอ เอฟ
(ข) ผู้ผลิตรายอื่น อัตราร้อยละ 109.25 ของราคา ซี ไอ เอฟ
(5) สินค้าที่มีแหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐอินเดีย ซึ่งผลิตจาก
(ก) STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED, JINDAL VIJAYANAGAR STEEL LIMITED และ
ISPAT INDUSTRIES LIMITED อัตราร้อยละ 26.81 ของราคา ซี ไอ เอฟ
(ข) TATA STEEL LIMITED (ชื่อเดิม THE TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITED)
อัตราร้อยละ 31.92 ของราคา ซี ไอ เอฟ
(ค) ESSAR STEEL LIMITED อัตราร้อยละ 20.02 ของราคา ซี ไอ เอฟ
(ง) JSW STEEL LIMITED อัตราร้อยละ 31.92 ของราคา ซี ไอ เอฟ
(จ) ผู้ผลิตรายอื่น อัตราร้อยละ 31.92 ของราคา ซี ไอ เอฟ
(6) สินค้าที่มีแหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งผลิตจาก
(ก) POSCO อัตราร้อยละ 13.58 ของราคา ซี ไอ เอฟ
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(ข) Hyundai Steel Company อัตราร้อยละ 2.81 ของราคา ซี ไอ เอฟ
(ค) ผู้ผลิตรายอื่น อัตราร้อยละ 58.85 ของราคา ซี ไอ เอฟ
(7) สินค้าที่มีแหล่งกาเนิดจากไต้หวัน ซึ่งผลิตจาก
(ก) CHINA STEEL CORPORATION และ CHUNGHUNG STEEL CORPORATION
(ชื่อเดิม YIEH LOONG ENTERPRISE CO., LTD.) อัตราร้อยละ 3.45 ของราคา ซี ไอ เอฟ
(ข) ผู้ผลิตรายอื่น อัตราร้อยละ 25.15 ของราคา ซี ไอ เอฟ
(8) สินค้าที่มีแหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐเวเนซูเอลา ซึ่งผลิตจาก
(ก) SIDERURGICA DEL ORINOCO, SIDOR, C.A. อัตราร้อยละ 78.44 ของราคา ซี ไอ เอฟ
(ข) ผู้ผลิตรายอื่น อัตราร้อยละ 78.44 ของราคา ซี ไอ เอฟ
(9) สินค้าที่มีแหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐอาร์เจนตินา ซึ่งผลิตจาก
(ก) SIDERAR S.A.I.C. อัตราร้อยละ 37.94 ของราคา ซี ไอ เอฟ
(ข) ผู้ผลิตรายอื่น อัตราร้อยละ 53.09 ของราคา ซี ไอ เอฟ
(10) สินค้าที่มีแหล่งกาเนิดจากประเทศยูเครน ซึ่งผลิตจาก
(ก) ILYICH IRON & STEEL WORKS OF MARIUPOL อัตราร้อยละ 30.45 ของราคา ซี ไอ เอฟ
(ข) ผู้ผลิตรายอื่น อัตราร้อยละ 67.69 ของราคา ซี ไอ เอฟ
(11) สินค้าที่มีแหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย ซึ่งผลิตจาก
(ก) ISPAT ANNABA S.P.A. อัตราร้อยละ 33.26 ของราคา ซี ไอ เอฟ
(ข) ผู้ผลิตรายอื่น อัตราร้อยละ 33.26 ของราคา ซี ไอ เอฟ
(12) สินค้าที่มีแหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งผลิตจาก
(ก) PT KRAKATAU STEEL อัตราร้อยละ 24.48 ของราคา ซี ไอ เอฟ
(ข) ผู้ผลิตรายอื่น อัตราร้อยละ 24.48 ของราคา ซี ไอ เอฟ
(13) สินค้าที่มีแหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐสโลวัก ซึ่งผลิตจาก
(ก) U.S. STEEL KOSICE, s.r.o. อัตราร้อยละ 51.95 ของราคา ซี ไอ เอฟ
(ข) ผู้ผลิตรายอื่น อัตราร้อยละ 51.95 ของราคา ซี ไอ เอฟ
(14) สินค้าที่มีแหล่งกาเนิดจากประเทศโรมาเนีย ซึ่งผลิตจาก
(ก) COMBINATUL SIDERURGIC ISPAT SIDEX SA อัตราร้อยละ 27.95 ของราคา ซี ไอ เอฟ
(ข) ผู้ผลิตรายอื่น อัตราร้อยละ 27.95 ของราคา ซี ไอ เอฟ
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ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการนาเข้าสินค้าตาม (1) – (14) ในอัตราร้อยละ 0 ของ
ราคา ซี ไอ เอฟ สาหรับการนาเข้ามาในราชอาณาจักร ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการค้าเพื่อส่งออกที่นาสินค้าดังกล่าวเข้ามาเพื่อใช้ใน
การผลิตสินค้าหรือเพื่อการค้าเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(2) ผู้ได้รับการส่งเสริมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนที่นาสินค้าดังกล่าวเข้ามาผลิต
เพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
(3) ผู้นาสินค้าดังกล่าวเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยศุลกากร
การเรีย กเก็บ อากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 0 ของราคา ซี ไอ เอฟ ให้ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการได้รับยกเว้นอากรขาเข้าเพื่อการส่งออกตามกฎหมายดังกล่าว แล้วแต่กรณี
-----------------------------------------------------

