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ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
เรื่อง แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสําคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณา
ผลการทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของ
อะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและไต้หวัน
พ.ศ. ๒๕๕๘
ตามที่ได้มีประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อ ง เปิ ดการทบทวนอัตราอากรการตอบโต้
การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน
ที่ มี แ หล่ ง กํ า เนิ ด จากสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น และไต้ ห วั น พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวั น ที่ ๔ กุ ม ภาพั น ธ์
พ.ศ. ๒๕๕๗ และคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน ได้มีคําวินิจฉัยเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๕๘ ว่าอัตราส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดของสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือ
ของอะลู มิ เ นี ย มและสั ง กะสี แ บบจุ่ ม ร้ อ น ที่ มี แ หล่ ง กํ า เนิ ด จากสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น และไต้ ห วั น
มีการเปลี่ยนแปลงไปจากประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง การตอบโต้
การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน
ที่มีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และไต้หวัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
ลงวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงมีมติให้เปลี่ยนแปลงอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการนําเข้า
สิ น ค้ า เหล็ ก แผ่ น รี ด เย็ น ชุ บ หรื อ เคลื อ บด้ ว ยโลหะเจื อ ของอะลู มิ เ นี ย มและสั ง กะสี แ บบจุ่ ม ร้ อ น
ที่มีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและไต้หวัน ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาด
และการอุดหนุน เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบ
หรื อ เคลื อ บด้ ว ยโลหะเจื อ ของอะลู มิ เ นีย มและสั ง กะสี แ บบจุ่ มร้ อ น ที่ มี แ หล่ งกํ า เนิด จากสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีนและไต้หวัน พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น
เพื่อให้เป็นไปตามความในข้อ ๑ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความใน
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารตอบโต้ ก ารทุ่ ม ตลาดและการอุ ด หนุ น ซึ่ ง สิ น ค้ า จากต่ า งประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒
กรมการค้าต่างประเทศจึงออกประกาศแสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสําคัญ
ที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาผลการทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบ
หรื อ เคลื อ บด้ ว ยโลหะเจื อ ของอะลู มิ เ นีย มและสั ง กะสี แ บบจุ่ มร้ อ น ที่ มี แ หล่ งกํ า เนิด จากสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีนและไต้หวันไว้ ดังรายละเอียดตามเอกสารท้ายประกาศนี้
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ทั้งนี้ หากผู้ผลิตสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสี
แบบจุ่มร้อนภายในประเทศ ผู้นําเข้า หรือผู้ส่งออกสินค้าทุ่มตลาด ประสงค์ที่จะทราบรายละเอียด
เกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นฐานในการทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาด ให้ยื่นคําขอต่อกองปกป้อง
และตอบโต้ทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ ภายใน ๑ เดือน นับแต่วันที่มีประกาศ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กําหนดในประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๔๓ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๓
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ดวงพร รอดพยาธิ์
อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

เอกสารท้ายประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
เรื่อง แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสําคัญทีใ่ ช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณา
ผลการทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและ
สังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและไต้หวัน
พ.ศ. ๒๕๕๘
_________________
ข้อ ๑ ความเป็นมา
คณะกรรมการพิ จารณาการทุ่ มตลาดและการอุดหนุ นได้ ออกประกาศคณะกรรมการพิจารณา
การทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของ
อะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และไต้หวัน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ กําหนดให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้า
ดังกล่ าว ที่มีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐ ประชาชนจีน ในอัต ราร้อ ยละ ๒.๓๖ ถึง ร้อ ยละ ๒๖.๒๒ ของราคา
ซี ไอ เอฟ จากสาธารณรัฐ เกาหลี ในอัต ราร้อ ยละ ๑๓.๘๒ ถึง ร้อ ยละ ๒๒.๕๕ ของราคาซี ไอ เอฟ และจาก
ไต้ห วัน ในอัต ราร้อ ยละ ๒.๕๙ ถึง ร้อ ยละ ๓๙.๑๒ ของราคาซี ไอ เอฟ ต่อ มาคณะกรรมการพิจ ารณา
การทุ ่ม ตลาดและการอุด หนุน ได้ม ีม ติใ ห้เ ปิด การทบทวนอัต ราอากรตอบโต้ก ารทุ ่ม ตลาดสิน ค้า ดัง กล่า ว
ตามมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒
ตามคําขอของบริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมภายในผู้ผลิตสินค้าเหล็กแผ่น
รี ด เย็ น ชุ บ หรื อ เคลื อ บด้ ว ยโลหะเจื อ ของอะลู มิ เ นี ย มและสั ง กะสี แ บบจุ่ ม ร้ อ นภายในประเทศ อธิ บ ดี
กรมการค้าต่างประเทศจึงได้ออกประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง เปิด การทบทวนอัต ราอากรการตอบโต้
การทุ ่ม ตลาดสิน ค้า เหล็ กแผ่ นรี ดเย็ นชุ บหรื อเคลื อบด้ วยโลหะเจื อของอะลู มิ เนี ยมและสั งกะสี แบบจุ่ มร้ อน ที่ มี
แหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและไต้หวัน พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
ข้อ ๒ การพิจารณาผลการทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาด
กรมการค้าต่างประเทศได้ดําเนินการตามกระบวนการทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาด
ตามหลักเกณฑ์ภายใต้พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒
โดยปรากฏข้อเท็จจริง ดังต่อไปนี้
๒.๑ สินค้าที่ถูกพิจารณา คือ เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสี
แบบจุ่มร้อน ภายใต้พิกัดอัตราศุลกรกรประเภทที่ ๗๒๑๐.๖๑.๑๑.๐๑๑ ๗๒๑๐.๖๑.๑๑.๐๑๒ ๗๒๑๐.๖๑.๑๑.๐๑๓
๗๒๑๐.๖๑.๑๑.๐๑๔ ๗๒๑๐.๖๑.๑๑.๐๒๑ ๗๒๑๐.๖๑.๑๑.๐๒๒ ๗๒๑๐.๖๑.๑๑.๐๒๓ ๗๒๑๐.๖๑.๑๑.๐๒๔
๗๒๑๐.๖๑.๑๑.๐๓๑ ๗๒๑๐.๖๑.๑๑.๐๓๒ ๗๒๑๐.๖๑.๑๑.๐๓๓ ๗๒๑๐.๖๑.๑๑.๐๓๔ ๗๒๑๐.๖๑.๑๑.๐๙๐
๗๒๑๐.๖๑.๙๑.๐๓๑ ๗๒๑๐.๖๑.๙๑.๐๓๒ ๗๒๑๐.๖๑.๙๑.๐๓๓ ๗๒๑๐.๖๑.๙๑.๐๓๔ ๗๒๑๐.๖๑.๙๑.๐๙๐
ที่มีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและไต้หวัน
สินค้าที่ถูกพิจารณาข้างต้นถือว่าเป็นสินค้าชนิดเดียวกัน (Like Product) กับสินค้าที่อุตสาหกรรม
ภายในผลิตได้ เนื่องจากเมื่อพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ เช่น ลักษณะทางกายภาพ ขั้นตอนการผลิต พิกัดอัตรา
ศุลกากร รวมถึงการนําไปใช้ ปรากฏว่าเหมือนกันทุกประการ

- ๒/๕

-

๒.๒ ผู้มีส่วนได้เสีย
๒.๒.๑ อุตสาหกรรมภายในที่ผลิตสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของ
อะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ในฐานะผู้ผลิตสินค้าชนิดเดียวกันภายในประเทศ ได้แก่ บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป
(ประเทศไทย) จํากัด
๒.๒.๒ ผูผ้ ลิตหรือผู้ส่งออกในสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่
(๑) Union Steel China Co., Ltd.
(๒) Yieh Phui (China) Technomaterial Co., Ltd.
(๓) Jiangyin Zongcheng Steel Co., Ltd.
(๔) Changzhou Changsong Metal Composite Material Co., Ltd.
(๕) Panzhihua Iron and Steel Co., Ltd.
(๖) Wu Xi Zhongcai Co., Ltd.
๒.๒.๓ ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกในไต้หวัน ได้แก่
(๑) Yieh Phui Enterprise Co., Ltd.
(๒) Sheng Yu Steel Co., Ltd.
(๓) Prosperity Tieh Enterprise Co., Ltd.
(๔) Shang Shing Steel Industry Co., Ltd.
(๕) Kai Ching Industry Co., Ltd.
๒.๒.๔ ผู้นําเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสี
แบบจุ่มร้อน จากสาธารณรัฐประชาชนจีนและไต้หวัน
๒.๒.๕ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทย และสํานักงาน
วัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทเปประจําประเทศไทย ในฐานะรัฐบาลของประเทศผู้ผลิต/ผู้ส่งออก
๒.๓ ระยะเวลาของข้อมูลที่ใช้ในการทบทวน ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖
ข้อ ๓ การแจ้งข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นพื้นฐานในการจัดทําร่างผลการทบทวน
กรมการค้าต่างประเทศได้ส่งร่างผลการพิจารณาทบทวนอัต ราอากรตอบโต้ก ารทุ่ม ตลาดของ
สิน ค้า เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนที่มีแหล่งกําเนิดจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีนและไต้หวัน ซึ่งแสดงข้อมูลและข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณา
ทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดของสินค้าดังกล่าว เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เข้าร่วมกระบวนการทบทวนได้มี
โอกาสเสนอข้อคิดเห็น ข้อโต้แย้งหรือแจ้งความจํานงขอแถลงด้วยวาจา ภายในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ และ
ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นตามที่มีผู้ร้องขอในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีนและไต้หวัน ได้แก่ Yieh Phui (China) Technomaterial Co., Ltd. และ Yieh Phui
Enterprise Co., Ltd. แสดงข้อคิดเห็นหรือข้อโต้แย้ง ดังนี้
ข้อโต้แย้ง
ข้ อมู ล ข้อเท็จจริงที่ ใ ช้เป็ นพื้ นฐานในการจัดทําร่างผลการทบทวน (ฉบับปกปิด) ที่ กรมการค้ า
ต่างประเทศจัดส่งให้นั้น ให้รายละเอียดการคํานวณอัตราส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดไม่เพียงพอต่อการแสดงความคิดเห็น
ข้อชี้แจง
กรมการค้าต่างประเทศได้คํานวณอัตราส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดโดยใช้ข้อมูลจากคําตอบตาม
แบบสอบถามของบริษัทผู้ผลิตทั้งสองราย และได้ชี้แจงรายละเอียดการคํานวณอย่างครบถ้วนเพียงพอแล้ว

- ๓/๕

-

ข้อ ๔ ผลการพิจารณาทบทวน
กรมการค้ า ต่ า งประเทศได้ นํ า ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ จากผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก ฝ่ า ย รวมทั้ ง ข้ อ คิ ด เห็ น และ
ข้ อ โต้ แ ย้ ง ต่ อ ร่ า งผลการทบทวนมาพิ จ ารณาจั ด ทํ า รายงานผลการทบทวนเสนอต่ อ คณะกรรมการพิ จ ารณา
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนเพื่อพิจารณาวินิจฉัยเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณา
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าการคํานวณส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดกรณีของผู้ที่ให้
ความร่ วมมื อตอบแบบสอบถามจะพิ จารณาข้อมูลตามแบบสอบถามที่ได้ รับจากผู้ ผ ลิตหรื อผู้ส่งออกแต่ ละราย
ส่วนกรณีของผู้ที่ไม่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามหรือกรณีผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกรายอื่น จะพิจารณาใช้ข้อมูล
ข้อเท็จจริงเท่าที่มีอยู่ (Best Information Available: BIA) ซึ่งเป็นไปตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติ
การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ Article ๖.๘ และ
Annex II (๑) ของความตกลงว่าด้วยการตอบโต้การทุ่มตลาดภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) โดยในการทบทวน
กรณีนี้ มีผู้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ๓ ราย คือ Yieh Phui (China) Technomaterial Co., Ltd.
และ Yieh Phui Enterprise Co., Ltd. ซึ่งตอบแบบสอบถามครบถ้วนสมบูรณ์ และ Prosperity Tieh Enterprise
Co., Ltd. ซึ่งตอบแบบสอบถามไม่ครบถ้วนสมบูรณ์และปฏิเสธการตอบแบบสอบถามเพิ่มเติม
สรุป การคํานวณมูล ค่า ปกติแ ละราคาส่ง ออกเพื่อพิจารณาส่ว นเหลื่อมการทุ่ม ตลาดของสินค้า
ที่ถูก พิจ ารณาภายใต้ห ลัก เกณฑ์ต ามพระราชบัญ ญัติก ารตอบโต้ก ารทุ่ม ตลาดและการอุด หนุน ซึ่ง สิน ค้า จาก
ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ดังนี้
๔.๑ ข้อมูลแสดงส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดของสินค้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
๔.๑.๑ Yieh Phui (China) Technomaterial Co., Ltd.
(๑) มูลค่าปกติ
คํานวณตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญ ญัติการตอบโต้ก ารทุ่ม ตลาด
และการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยคํานวณจากราคาขายภายในสาธารณรัฐประชาชนจีน
ตามแบบสอบถาม แล้วทอนเป็นราคาขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก ณ หน้าโรงงาน
(๒) ราคาส่งออก
การคํานวณราคาส่งออกใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก ณ หน้าโรงงาน ตามมาตรา ๑๔ แห่ง
พระราชบัญ ญัติก ารตอบโต้ก ารทุ่ม ตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้า จากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยคํา นวณ
จากราคาส่งออกมายังประเทศไทยตามแบบสอบถามแล้วทอนเป็นราคาส่งออกถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก ณ หน้าโรงงาน
(๓) ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด
คํานวณตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญ ญัติการตอบโต้ก ารทุ่ม ตลาด
และการอุด หนุน ซึ่ง สิน ค้า จากต่า งประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยเปรีย บเทีย บระหว่า งมูล ค่า ตาม (๑) และราคา
ส่งออกตาม (๒) ซึ่งเป็นราคา ณ ระดับการค้าเดียวกัน คือ ราคา ณ หน้าโรงงาน และในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
คือ ช่วงระยะเวลาการทบทวน ซึ่งปรากฏส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ ๒.๖๕ ของราคา ซี ไอ เอฟ
๔.๑.๒ ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกรายอื่นๆ
พิจารณาโดยใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงเท่าที่มีอยู่ โดยใช้ข้อมูลของผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกที่
ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามครบถ้วนสมบูรณ์ คือ Yieh Phui (China) Technomaterial Co., Ltd. ซึ่ง
ปรากฏส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ ๒๙.๕๐ ของราคา ซี ไอ เอฟ

- ๔/๕

-

๔.๒ ข้อมูลแสดงส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดของสินค้าจากไต้หวัน
๔.๒.๑ Yieh Phui Enterprise Co., Ltd.
(๑) มูลค่าปกติ
คํานวณตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญ ญัติการตอบโต้ก ารทุ่ม ตลาด
และการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยคํานวณจากราคาขายภายในไต้หวันตามแบบสอบถาม
แล้วทอนเป็นราคาขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก ณ หน้าโรงงาน
(๒) ราคาส่งออก
การคํานวณราคาส่งออกใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก ณ หน้าโรงงาน ตามมาตรา ๑๔ แห่ง
พระราชบัญ ญัติก ารตอบโต้ก ารทุ่ม ตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้า จากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยคํา นวณ
จากราคาส่งออกมายังประเทศไทยตามแบบสอบถามแล้วทอนเป็นราคาส่งออกถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก ณ หน้าโรงงาน
(๓) ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด
คํานวณตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญ ญัติการตอบโต้ก ารทุ่ม ตลาด
และการอุด หนุน ซึ่ง สิน ค้า จากต่า งประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยเปรีย บเทีย บระหว่า งมูล ค่า ตาม (๑) และราคา
ส่งออกตาม (๒) ซึ่งเป็นราคา ณ ระดับการค้าเดียวกัน คือ ราคา ณ หน้าโรงงาน และในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
คือ ช่วงระยะเวลาการทบทวน ซึ่งปรากฏส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ ๕.๘๕ ของราคา ซี ไอ เอฟ
๔.๒.๒ Prosperity Tieh Enterprise Co., Ltd.
(๑) มูลค่าปกติ
เนื่ อ งจากคํ า ตอบตามแบบสอบถามไม่ ค รบถ้ ว นสมบู ร ณ์ ใ นส่ ว นของต้ น ทุ น ขายและ
ธุรกรรมการขายภายในประเทศ จึงคํานวณมูลค่าปกติขึ้นใหม่จากข้อมูลข้อเท็จจริงเท่าที่มีอยู่ คือข้อมูลของผู้ผลิต
หรือผู้ส่งออกที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามครบถ้วนสมบูรณ์
(๒) ราคาส่งออก
การคํานวณราคาส่งออกใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก ณ หน้าโรงงาน ตามมาตรา ๑๔ แห่ง
พระราชบัญ ญัติก ารตอบโต้ก ารทุ่ม ตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้า จากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยคํา นวณ
จากราคาส่งออกมายังประเทศไทยตามแบบสอบถามแล้วทอนเป็นราคาส่งออกถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก ณ หน้าโรงงาน
แต่เนื่องจากบริษัทฯ มิได้แจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการส่งออกที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้หักทอนคํานวณเป็นราคา
ส่งออก ณ ระดับหน้าโรงงาน จึงนําข้อมูลค่าใช้จ่ายในการขนส่งและส่งออกจากข้อมูลข้อเท็จจริงเท่าที่มีอยู่มาปรับ
ราคาส่งออกมายังประเทศไทยดังกล่าวให้เป็นราคา ณ หน้าโรงงาน
(๓) ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด
คํานวณตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญ ญัติการตอบโต้ก ารทุ่ม ตลาด
และการอุด หนุน ซึ่ง สิน ค้า จากต่า งประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยเปรีย บเทีย บระหว่า งมูล ค่า ตาม (๑) และราคา
ส่งออกตาม (๒) ซึ่งเป็นราคา ณ ระดับการค้าเดียวกัน คือ ราคา ณ หน้าโรงงาน และในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
คือ ช่วงระยะเวลาการทบทวน ซึ่งปรากฏส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ ๑๒.๒๓ ของราคา ซี ไอ เอฟ
๔.๒.๓ ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกรายอื่นๆ
พิจารณาโดยใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงเท่าที่มีอยู่ โดยใช้ข้อมูลของผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกที่
ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม คือ Yieh Phui Enterprise Co., Ltd. และ Prosperity Tieh Enterprise
Co., Ltd. ซึ่งปรากฏส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ ๒๔.๑๔ ของราคา ซี ไอ เอฟ

- ๕/๕

-

ข้อ ๕ ผลคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน
คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนได้มีคําวินิจฉัยชั้นที่สุด เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมติให้เปลี่ยนแปลงอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการนําเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือ
เคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนที่มีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและไต้หวัน
ตามที่กําหนดในข้อ ๓ (๑) และข้อ ๓ (๓) ของประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง
การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน
ที่มีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และไต้หวัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๗
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้เ รี ย กเก็ บอากรตอบโต้ ก ารทุ่ ม ตลาดจากการนํ าเข้าสิ นค้าดั งกล่า วตามประกาศ
คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาด
สินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีแหล่งกําเนิดจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน และไต้หวัน พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้
๕.๑ สินค้าที่มีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งผลิตจาก
(๑) Yieh Phui (China) Technomaterial Co., Ltd. อัตราร้อยละ ๒.๖๕ ของราคา ซี ไอ เอฟ
(๒) ผู้ผลิตรายอื่น อัตราร้อยละ ๒๙.๕๐ ของราคา ซี ไอ เอฟ
๕.๒ สินค้าที่มีแหล่งกําเนิดจากไต้หวัน ซึ่งผลิตจาก
(๑) Yieh Phui Enterprise Co., Ltd. อัตราร้อยละ ๕.๘๕ ของราคา ซี ไอ เอฟ
(๒) Prosperity Tieh Enterprise Co., Ltd. อัตราร้อยละ ๑๒.๒๓ ของราคา ซี ไอ เอฟ
(๓) ผู้ผลิตรายอื่น อัตราร้อยละ ๒๔.๑๔ ของราคา ซี ไอ เอฟ
โดยให้มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง
ผลการพิ จ ารณาทบทวนอั ต ราอากรตอบโต้ ก ารทุ่ ม ตลาดสิ น ค้ า เหล็ กแผ่ นรี ดเย็ นชุ บหรื อเคลื อบด้ วยโลหะเจื อ
ของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และไต้ห วัน พ.ศ. ๒๕๕๘
ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผลใช้บังคับ

