
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ 
เรื่อง  แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระส าคญัที่ใช้เป็นพ้ืนฐาน 
ในการพิจารณาผลการทบทวนอตัราอากรตอบโต้การทุม่ตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรดีเย็น 

ชุบหรอืเคลือบดว้ยโลหะเจอืของอะลูมิเนียมและสังกะสแีบบจุม่ร้อน 
ของบริษัท  KG  Dongbu  Steel  Co.,  Ltd.   

ที่มีแหล่งก าเนดิจากสาธารณรัฐเกาหล ี
พ.ศ.  2563 

 
 

ตามที่ได้มีประกาศกรมการค้าต่างประเทศ  เรื่อง  เปิดการทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาด
สินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนของบริษัท   
Dongbu  Steel  Co.,  Ltd.  ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี  พ.ศ.  2562  ลงวันที่  9  ตุลาคม  
พ.ศ.  2562  และคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน  ได้มีค าวินิจฉัยชั้นที่สุดในการประชุม
ครั้งที่  5/2563  เมื่อวันที่  29  กันยายน  พ.ศ.  2563  ว่าอัตราส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดของสินค้า
เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนของบริษัท   KG  
Dongbu  Steel  Co.,  Ltd.  ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี  มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน  เรื่อง  ผลการพิจารณาทบทวน 
ความจ าเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือ
ของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน  ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรฐัประชาชนจีน  สาธารณรัฐเกาหลี  
และไต้หวันต่อไป  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ลงวันที่  ๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศ
คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน  เรื่อง  การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่น 
รีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน  ที่มีแหล่งก าเนิดจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน  สาธารณรัฐเกาหลี  และไต้หวัน  (ฉบับที่  6)  พ.ศ.  2563  ลงวันที่  23  สิงหาคม  
พ.ศ.  2563  จึงมีมติให้เปลี่ยนแปลงอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการน าเข้าสินค้าเหล็กแผ่น  
รีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนของบริษัท   KG  Dongbu  
Steel  Co.,  Ltd.  ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี  ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาด
และการอุดหนุน  เรื่อง  ผลการพิจารณาทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็น
ชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนของบริษัท   KG  Dongbu  Steel  
Co.,  Ltd.  ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี  พ.ศ.  ๒๕6๓  ลงวันที่  14  ตุลาคม  พ.ศ.  2563  นั้น 

เพ่ือให้เป็นไปตามความในข้อ  1  ของกฎกระทรวง  ฉบับที่  4  (พ.ศ.  2543)  ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ   พ.ศ.  2542  
กรมการค้าต่างประเทศจึงออกประกาศแสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระส าคัญ  
ที่ใช้เป็นพ้ืนฐานในการพิจารณาผลการทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็น 

้หนา   ๕๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๔๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   ตุลาคม   ๒๕๖๓



ชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนของบริษัท  KG  Dongbu  Steel   
Co.,  Ltd.  ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี  พ.ศ.  2563  ไว้  ดังรายละเอียดตามเอกสาร 
ท้ายประกาศนี้ 

ทั้งนี้  หากผู้ผลิตสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสี
แบบจุ่มร้อนภายในประเทศ  ผู้น าเข้า  หรือผู้ส่งออกสินค้าทุ่มตลาดจากต่างประเทศ  ประสงค์ที่จะทราบ
รายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นฐานในการทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดดัง กล่าว   
ให้ยื่นค าขอต่อกองปกป้องและตอบโต้ทางการค้า   กรมการค้าต่างประเทศ  ภายใน  1  เดือน   
นับแต่วันที่มีประกาศฉบับนี้   ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในประกาศกระทรวงพาณิชย์    
เรื่อง  การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2543  ลงวันที่  30  มิถุนายน  พ.ศ.  2543 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  16  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕63 

กีรต ิ รชัโน 
อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ 

้หนา   ๕๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๔๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   ตุลาคม   ๒๕๖๓
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เอกสารท้ายประกาศกรมการค้าต่างประเทศ 
เรื่อง แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระส าคัญที่ใช้เป็นพ้ืนฐานในการพิจารณา 
ผลการทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของ

อะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนของบริษัท KG Dongbu Steel Co., Ltd.  
ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี  

 พ.ศ. 2563  
-------------------------------------- 

ข้อ ๑ ความเป็นมา  
1.1 คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนได้ออกประกาศคณะกรรมการพิจารณา  

การทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือ
ของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และไต้หวัน 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2556 ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการน าเข้า
สินค้าดังกล่าว ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และไต้หวัน ในอัตราที่ก าหนด
เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป ต่อมากรมการค้าต่างประเทศได้ออก
ประกาศ เรื่อง เปิดการทบทวนความจ าเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบ
หรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 
สาธารณรัฐเกาหลี และไต้หวันต่อไป พ.ศ. 2561 และเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562 คณะกรรมการ ทตอ.  
ได้มีประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนความจ าเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่น
รีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และไต้หวันต่อไป พ.ศ. 2562 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม  
พ.ศ. 2562 เป็นระยะเวลา 5 ปี  

1.2 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนได้มีมติ
ตามค าขอของบริษัท Dongbu Steel Co., Ltd. ซึ่งเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบ
ด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนจากสาธารณรัฐเกาหลี ให้เปิดการทบทวนอัตราอากรตอบโต้ 
การทุ่มตลาดสินค้าดังกล่าวของบริษัท Dongbu Steel Co., Ltd. ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี ตามมาตรา 
56 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 อธิบดี
กรมการค้าต่างประเทศจึงได้ออกประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง เปิดการทบทวนอัตราอากรตอบโต้ 
การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนของบริษัท 
Dongbu Steel Co., Ltd. ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562  
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562 และได้เผยแพร่ประกาศเปิดการทบทวนฯ       
ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจและหนังสือพิมพ์ The Nation เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖2 เพ่ือให้ผู้มีส่วน  
ได้เสียสามารถยื่นขอทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการขอทบทวนดังกล่าว 

1.3 เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563 บริษัท Dongbu Steel Co., Ltd. ได้ยื่นหนังสือต่อกรมการค้า
ต่างประเทศเพ่ือขอเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท เนื่องจากเมื่อวันที่  ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ กลุ่มธุรกิจ KG  
(KG Group) ได้เข้าซื้อกิจการของบริษัท Dongbu Steel Co., Ltd. โดยเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563  
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทจาก Dongbu Steel Co., Ltd. เป็นบริษัท  
KG Dongbu Steel Co., Ltd. โดยได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อนิติบุคคลกับหน่วยงานราชการของสาธารณรัฐเกาหลี 
และมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายแล้ว คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนจึงได้มติในการประชุม 
ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวินิจฉัยว่า เห็นควรให้เปลี่ยนชื่อบริษัท Dongbu 
Steel Co., Ltd. เป็นบริษัท KG Dongbu Steel Co., Ltd. และให้บริษัท KG Dongbu Steel Co., Ltd. ได้รับ
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อัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 16.25 ของราคา ซี ไอ เอฟ ซึ่งเป็นอัตราเดิมที่บริษัท Dongbu 
Steel Co., Ltd. เคยได้รับ และได้ออกประกาศ เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบ 
หรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 
สาธารณรัฐเกาหลี และไต้หวัน (ฉบับที่  6) พ.ศ. 2563 ลงวันที่  23 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ให้บริษัท  
KG Dongbu Steel Co., Ltd. ได้รับอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วย
โลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ในอัตราร้อยละ 16.25 ของราคา ซี ไอ เอฟ โดยมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563 

ข้อ 2 การพิจารณาผลการทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาด 
กรมการค้าต่างประเทศได้ด าเนินการตามกระบวนการทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาด 

ตามหลักเกณฑ์ภายใต้พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ  
พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยปรากฏข้อเท็จจริง ดังนี้ 

2.๑ สินค้าที่ถูกพิจารณา คือ สินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสี
แบบจุ่มร้อน ที่ มีแหล่ งก าเนิ ดจากสาธารณรัฐเกาหลี  ภายใต้ พิกัดอัตราศุลกากร HS 2012 ประเภทที่ 
7210.61.11.011 7210.61.11.012 7210.61.11.013 7210.61.11.014 7210.61.11.021 
7210.61.11.022 7210.61.11.023 7210.61.11.024 7210.61.11.031 7210.61.11.032 
7210.61.11.033 7210.61.11.034 7210.61.11.090 7210.61.91.031 7210.61.91.032 
7210.61.91.033 7210.61.91.034 และ 7210.61.91.090 และภายใต้พิกัดอัตราศุลกากร HS 2017 
ประเภทที่  7210.61.11.011 7210.61.11.012 7210.61.11.013 7210.61.11.021 
7210.61.11.022 7210.61.11.023 7210.61.11.031 7210.61.11.032 7210.61.11.033 
7210.61.11.041 7210.61.11.042 7210.61.11.043 7210.61.11.090 7210.61.91.011 
7210.61.91.012 7210.61.91.013 และ 7210.61.91.090 โดยมีข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการ
พิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนความจ าเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้  
การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิ เนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน                
ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และไต้หวันต่อไป พ.ศ. 2562 

2.2 ผู้มีส่วนได้เสีย 
2.2 .1 อุตสาหกรรมภายในผู้ผลิตสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโล หะเจือ 

ของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ในฐานะผู้ผลิตสินค้าชนิดเดียวกันภายในประเทศ 
2.2.2 บริษัท KG Dongbu Steel Co., Ltd. ผู้ผลิตและผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐเกาหลี 
2.2.3 ผู้น าเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสี  

แบบจุ่มร้อนจากสาธารณรัฐเกาหลี 
2.2.4 รัฐบาลของสาธารณรัฐเกาหลี ในฐานะรัฐบาลของประเทศท่ีถูกไต่สวน 

2.3 ระยะเวลาของข้อมูลที่ ใช้ ในการทบทวน ตั้ งแต่วันที่  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่  
30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

ข้อ 3 การแจ้งข้อมูลและข้อเท็จจริงท่ีใช้เป็นพื้นฐานในการจัดท าร่างผลการทบทวนฯ 
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ 2563 กรมการค้าต่างประเทศได้ส่งร่างผลการพิจารณาทบทวนอัตราอากร

ตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้า เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิ เนียมและสังกะสี 
แบบจุ่มร้อน ของบริษัท KG Dongbu Steel Co., Ltd. ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี ตามมาตรา 56  
ซึ่งแสดงข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นพ้ืนฐานในการพิจารณาร่างผลการทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาด
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กรณีดังกล่าว เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เข้าร่วมกระบวนการทบทวนได้มีโอกาสเสนอข้อคิดเห็น ข้อโต้แย้ง หรือแจ้ง
ความจ านงขอแถลงด้วยวาจา และเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นตามที่มี 
ผู้ร้องขอ ซึ่งปรากฏว่ามีผู้มีส่วนได้เสียแสดงความคิดเห็นต่อร่างผลการทบทวนฯ จ านวน 1 ราย คือ บริษัท  
เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งมีสถานะเป็นอุตสาหกรรมภายใน โดยสรุปได้ดังนี้ 

1) บริษัท KG Dongbu Steel Co., Ltd. ยังคงมีการส่งออกสินค้าเหล็กแผ่นเคลือบด้วยโลหะเจือ
อะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนมายังประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ทั้งในช่วงระยะเวลาการไต่สวนจนถึงปัจจุบัน 
โดยใช้รูปแบบของการหลบเลี่ยงอากรตอบโต้การทุ่มตลาดด้วยการเจือธาตุอ่ืนในเนื้ อเหล็ก เช่น โบรอน และ
ส่งออกสินค้าดังกล่าวมายังประเทศไทยในกลุ่มพิกัดศุลกากรที่ต่างจากพิกัดศุลกากรของสินค้าที่ถูกพิจารณา 
อย่างไรก็ดี สินค้าดังกล่าวมีรายละเอียดต่าง ๆ ที่เป็นสาระส าคัญเหมือนกับสินค้าท่ีถูกพิจารณา ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
เจตนาการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดของบริษัท KG Dongbu Steel Co., Ltd. 

ข้อชี้แจง การด าเนินการตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดฯ  
พ.ศ. 2542 ในครั้งนี้ เพ่ือเป็นการทบทวนความจ าเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาด เนื่องจาก  
มีการเปลี่ยนแปลงอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดของบริษัท KG Dongbu Steel Co., Ltd. อย่างไรก็ดี หากบริษัทฯ 
พบว่ามีการหลบเลี่ยงอากรตอบโต้การทุ่มตลาด (Circumvention) โดยส่งสินค้าที่ดัดแปลงแก้ไขเล็กน้อยเพ่ือให้อยู่
นอกพิกัดศุลกากรที่อยู่ภายใต้การไต่สวน ก็สามารถร้องขอให้กรมฯ ด าเนินการไต่สวนการหลบเลี่ยงมาตรการ 
ตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนต่อไปได้ 

2) ประเทศอ่ืน ๆ ยังมีการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดกับสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือ
เคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี และบริษัท 
KG Dongbu Steel Co., Ltd. เนื่องจากยังคงพบพฤติกรรมการทุ่มตลาดสินค้าดังกล่าวอยู่ 

ข้อชี้แจง การทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติ 
การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ พ.ศ. 2542 ในครั้งนี้ บริษัท KG Dongbu Steel Co., Ltd. ได้ตอบแบบสอบถามที่มี
ข้อมูลและหลักฐานอย่างเพียงพอในการทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดของตน และกรมฯ ได้พิจารณา
ข้อมูลและหลักฐานดังกล่าวแล้ว พบว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน และสอดคล้องกัน โดยจากการค านวณอัตรา  
ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงว่าด้วยการตอบโต้การทุ่มตลาดขององค์การการค้าโลก        
และพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดฯ พ.ศ. 2542 แล้ว ไม่พบการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบ
หรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนจากบริษัท KG Dongbu Steel Co., Ltd. 

3) มีความเป็นไปได้ที่บริษัท KG Dongbu Steel Co., Ltd. ยังคงมีพฤติกรรมการทุ่มตลาดสินค้า
เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนมายังประเทศไทยอยู่ 
เนื่องจากในการทบทวนความจ าเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด ตามมาตรา 57 เมื่อปี พ.ศ. 2562 
พบว่าบริษัท KG Dongbu Steel Co., Ltd.  ยังคงมีอัตราส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด ดังนั้น การทบทวนอัตรา
อากรตอบโต้การทุ่มตลาดตามมาตรา 56 ในครั้งนี้ บริษัท KG Dongbu Steel Co., Ltd. จึงไม่ควรมีอัตราอากร 
ตอบโต้การทุ่มตลาดอยู่ที่ร้อยละ 0 ทั้งนี้ หากบริษัท KG Dongbu Steel Co., Ltd. ได้รับอัตราอากรตอบโต้ 
การทุ่มตลาดร้อยละ 0 จะสร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายในได้ 

ข้อชี้แจง การทบทวนความจ าเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดฯ ตามมาตรา 57 ในปี 
พ.ศ. 2562 เป็นการพิจารณาและค านวณส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดจากข้อมูลและข้อเท็จจริงในช่วงระยะ 
เวลาการทบทวน (Period of Review: POR) ระหว่างวันที่  1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่  30 กันยายน  
พ.ศ. 2560 แต่การทบทวนอัตราอากรฯ ตามมาตรา 56 ในครั้งนี้ เป็นการพิจารณาข้อมูลและข้อเท็จจริงของบริษัท 
KG Dongbu Steel Co., Ltd. ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 จึงท าให้ 
ผลการพิจารณาอัตราส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดของบริษัท KG Dongbu Steel Co., Ltd. มีความแตกต่างกัน  



4/4 
 
ทั้งนี้  ในระยะต่อไปหากอุตสาหกรรมภายในพบว่ามีการทุ่มตลาดของบริษัท KG Dongbu Steel Co., Ltd.  
ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลีเกิดขึ้นอีกครั้ง ก็สามารถร้องขอให้กรมฯ ด าเนินการทบทวนอัตราอากร 
ตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน 
ของบริษัท KG Dongbu Steel Co., Ltd. ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี ตามมาตรา 56 ได้ 

ข้อ 4 ผลการพิจารณาทบทวน 
กรมการค้าต่างประเทศได้น าข้อมูลที่ ได้รับจากผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่าย รวมทั้ งข้อคิดเห็นและ 

ข้อโต้แย้งต่อร่างผลการทบทวนมาพิจารณาจัดท ารายงานผลการทบทวนเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา  
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนเพ่ือพิจารณาวินิจฉัย เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563 ซึ่งการพิจารณา 
ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในมาตรา 14 มาตรา 15 และมาตรา 18  
แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 ทั้งนี้  
หากข้อมูลไม่น่าเชื่อถือ หรือผู้มีส่วนได้เสียไม่ให้ความร่วมมือในการทบทวน จะพิจารณารับฟังเพียงข้อเท็จจริง
เท่าที่มีอยู่หรืออาจรับฟังไปในทางที่ไม่เป็นคุณแก่ผู้นั้นก็ได้ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในมาตรา 27  
แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542  
สรุปการค านวณมูลค่าปกติและราคาส่งออกเพ่ือพิจารณาส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดของสินค้าท่ีถูกพิจารณา ดังนี้ 

(1) มูลค่าปกต ิ
  พิจารณาตามหลักเกณฑ์ภายใต้มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและ  
การอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 โดยใช้ข้อมูลการขายภายในประเทศและข้อมูลในส่วนของ
ต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในการขาย บริหาร และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งอัตราก าไรที่เหมาะสม      
โดยปรับเป็นราคาขายภายในประเทศถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ณ หน้าโรงงาน ของแต่ละเกรดสินค้า 

(2) ราคาส่งออก 
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ภายใต้มาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและ  

การอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 โดยใช้ข้อมูลการส่งออกของผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกรายนี้  
โดยปรับเป็นราคาส่งออกถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ณ หน้าโรงงาน ของแต่ละเกรดสินค้า 

(3) ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด 
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ภายใต้มาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาด 

และการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 โดยค านวณเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าปกติตาม (1)  
และราคาส่งออกตาม (2) ซึ่งเป็นราคา ณ ระดับการค้าเดียวกัน คือ ราคา ณ หน้าโรงงานถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก  
พบอัตราส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดร้อยละ -0.06 ของราคา ซี ไอ เอฟ 

ข้อ 5 ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน 
คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนได้ประชุมพิจารณาและมีค าวินิจฉัย เมื่อวันที่  

29 กันยายน พ.ศ. 2563 โดยมีมติเห็นชอบผลการทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่น 
รีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนของบริษัท KG Dongbu Steel  
Co., Ltd. ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี ตามมาตรา 56 และให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจาก
การน าเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ของบริษัท 
KG Dongbu Steel Co., Ltd. ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี ในอัตราร้อยละ 0 ของราคา ซี ไอ เอฟ 

โดยให้ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวน 
อัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสี
แบบจุ่มร้อน ของบริษัท KG Dongbu Steel Co., Ltd. ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. ๒๕6๓  
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

------------------------------------- 


