
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ 
เรื่อง  แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระส าคญัที่ใช้เป็นพ้ืนฐาน 

ในการพิจารณาผลการทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินคา้เหลก็แผน่รดีร้อนชนิดเป็นมว้นและไม่เป็นมว้น   
ที่มีแหล่งก าเนดิจากประเทศญี่ปุน่  ของ  NIPPON  STEEL  CORPORATION 

พ.ศ.  2564 
 
 

ตามที่ได้มีประกาศกรมการค้าต่างประเทศ  เรื่อง  เปิดการทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาด
สินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน  ที่มีแหล่งก าเนิดจากประเทศญี่ปุ่น  ของ  NIPPON  STEEL  
CORPORATION  พ.ศ.  2563  ลงวันที่  4  กุมภาพันธ์  2563  และคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาด
และการอุดหนนุ  ได้มีค าวินจิฉยัชั้นที่สุดในการประชุมครั้งที่  1/2564  เมื่อวันที่  21  มกราคม  2564  
ว่าอัตราส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดของสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่ เป็นม้วน   
ที่มีแหล่งก าเนิดจากประเทศญี่ปุ่นของ  NIPPON  STEEL  CORPORATION  มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน  เรื่อง  ผลการพิจารณาทบทวน 
ความจ าเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน  
ที่มีแหล่งก าเนิดจากประเทศญี่ปุ่น  สาธารณรัฐแอฟริกาใต้  สหพันธรัฐรัสเซีย  สาธารณรัฐคาซัคสถาน  
สาธารณรัฐอินเดีย  สาธารณรัฐเกาหลี  ไต้หวัน  สาธารณรัฐเวเนซูเอลา  สาธารณรัฐอาร์เจนตินา  
ประเทศยูเครน  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย  สาธารณรัฐอินโดนีเซยี  สาธารณรัฐสโลวกั  
และประเทศโรมาเนีย  ต่อไป  พ.ศ.  2558  ลงวันที่  19  พฤษภาคม  2558  ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน  เรื่อง  การใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด   
ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน  เรื่อง  ผลการพิจารณาทบทวนความจ าเปน็
ในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งก าเนิด
จากประเทศญี่ปุ่น  สาธารณรัฐแอฟริกาใต้  สหพันธรัฐรัสเซีย  สาธารณรัฐคาซคัสถาน  สาธารณรัฐอนิเดยี  
สาธารณรัฐเกาหลี  ไต้หวัน  สาธารณรัฐเวเนซเูอลา  สาธารณรัฐอาร์เจนตนิา  ประเทศยูเครน  สาธารณรฐั
ประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  สาธารณรัฐสโลวัก  และประเทศโรมาเนีย  ต่อไป  
พ.ศ.  ๒๕๕8  พ.ศ.  2562  ลงวันที่  27  มีนาคม  2562  จึงมีมติให้เปลี่ยนแปลงอัตราอากรตอบโต้
การทุ่มตลาดส าหรับการน าเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน  ที่มีแหล่งก าเนิดจาก
ประเทศญี่ปุ่น  ของ  NIPPON  STEEL  CORPORATION  ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาด
และการอุดหนุน  เรื่อง  ผลการพิจารณาทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อน
ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน  ที่มีแหล่งก าเนิดจากประเทศญี่ปุ่นของ  NIPPON  STEEL  CORPORATION  
พ.ศ.  2564  ลงวันที่  22  กุมภาพันธ์  2564  นั้น   

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

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๔๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๔



กรมการค้าต่างประเทศจึงออกประกาศแสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสาคัญ 
ที่ใช้เป็นพ้ืนฐานในการพิจารณาผลการทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อน 
ชนิดเป็นม้วนและไมเ่ป็นม้วนที่มีแหล่งก าเนิดจากประเทศญีปุ่่น  ของ  NIPPON  STEEL  CORPORATION   
พ.ศ.  2564  ไว้  ดังรายละเอียดตามเอกสารท้ายประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  24  กมุภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕64 

กีรต ิ รชัโน 
อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ 

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๔๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๔



เอกสารท้ายประกาศกรมการค้าต่างประเทศ 
เรื่อง  แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระส าคัญที่ใช้เป็นพ้ืนฐานในการพิจารณา 
ผลการทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน  

ที่มีแหล่งก าเนิดจากประเทศญี่ปุ่น ของ NIPPON STEEL CORPORATION 
พ.ศ. 2564 

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

ข้อ 1  ความเป็นมา  
  1.1 การใช้มาตรการครั้งแรก (Original Investigation) (ปี 2546) คณะกรรมการพิจารณา 
การทุ่มตลาดและการอุดหนุน (ทตอ.) ได้มีมติให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping : AD) สินค้า
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งก าเนิดจาก 14 ประเทศ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น 
สาธารณรัฐแอฟริกาใต ้สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี ไต้หวัน 
สาธารณรัฐเวเนซูเอลา สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ประเทศยูเครน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสโลวัก และประเทศโรมาเนีย ในอัตราร้อยละ 0 - 128.11 ของราคา ซี ไอ เอฟ 
เป็นเวลา 5 ปี ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 ถึง 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2551  
  1.2 การทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดของบริษัท NIPPON STEEL CORPORATION (NSC) 
(ปี 2549) เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 คณะกรรมการ ทตอ. ได้มีประกาศผลการทบทวนเปลี่ยนแปลง
อัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดของบริษัท NSC จากเดิมร้อยละ 36.25 ของราคา ซี ไอ เอฟ เป็นร้อยละ 0 ของ
ราคา ซี ไอ เอฟ  
  1.3 การทบทวนความจ าเป็นในการต่ออายุการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด(Sunset Review) ครั้งที่ 1 
(ปี 2552) คณะกรรมการ ทตอ. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 5/2551 และครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 
3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 และวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ให้ต่ออายุการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
กับสินค้าดังกล่าวที่มีแหล่งก าเนิดจาก 14 ประเทศต่อไปอีก 5 ปี โดยให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด 
ตามอัตราที่ก าหนดเดิม ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2552 ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2557 
ทั้งนี้ ให้สินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเพ่ือรีดเย็นต่อส าหรับใช้ในกลุ่มเหล็กเคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้า (Electro Galvanize: EG) 
กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า(Home Appliance/Electrical Appliance : HA/EA) และกลุ่มยานยนต์ (Automotive : Auto) 
ไม่อยู่ในข่ายสินค้าที่จะใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป  
  1.4 การควบรวมกิ จการของบริษั ท NIPPON STEEL CORPORATION (NSC)  กั บบริ ษั ท 
SUMITOMO METAL INDUSTRIES, LTD. (SMI) และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น บริษัท NIPPON STEEL & 
SUMITOMO METAL CORPORATION (NSSMC) (ปี 2555) เป็นผลให้บริษัทใหม่ คือบริษัท NSSMC 
ถูกเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในฐานะผู้ผลิตรายอ่ืน อัตราร้อยละ 36.25 ของราคา ซี ไอ เอฟ 
  1.5 การทบทวนความจ าเป็นในการต่ออายุการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Sunset Review) ครั้งที่ 2 
(ปี 2558) คณะกรรมการ ทตอ. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2558 
ให้ต่ออายุการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดกับสินค้าดังกล่าวที่มีแหล่งก าเนิดจาก 14 ประเทศต่อไปอีก 5 ปี 
โดยให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดตามอัตราที่ก าหนดเดิม ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 
ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 โดยมีการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด สินค้าดังกล่าวที่มีแหล่งก าเนิด
จากประเทศญี่ปุ่นในอัตรา ดังนี้  
 



2 

 

          (1) JFE STEEL CORPORATION อัตราร้อยละ ๐ ของราคา ซี ไอ เอฟ 
   (2) NIPPON STEEL CORPORATION อัตราร้อยละ 0 ของราคา ซี ไอ เอฟ 
   (3) ผู้ผลิตรายอื่น อัตราร้อยละ 36.25 ของราคา ซี ไอ เอฟ 

    1.6 การ เปลี่ ยนชื่ อของบริ ษั ท  NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION 
(NSSMC) กลับมาเป็นชื่อบริษัท NIPPON STEEL CORPORATION (NSC) (ปี 2562) คณะกรรมการ ทตอ. 
ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562 ให้แก้ไขประกาศคณะกรรมการ ทตอ. 
เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนความจ าเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งก าเนิดจาก 14 ประเทศต่อไป พ.ศ. 2558 โดยการตัดชื่อบริษัท NSC ซึ่งถูกเรียก
เก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 0 ของราคา ซี ไอ เอฟ ออกจากประกาศดังกล่าวเพื่อความ
ถูกต้องและคงประสิทธิภาพในการจัดเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดของกรมศุลกากร โดยได้ออกเป็นประกาศ
คณะกรรมการ ทตอ. เรื่อง การใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาด
และการอุดหนุน เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนความจ าเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็ก
แผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งก าเนิดจากประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สหพันธรัฐ
รัสเซีย สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี ไต้หวัน สาธารณรัฐเวเนซูเอลา 
สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ประเทศยูเครน สาธารณรัฐประ ชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
สาธารณรัฐสโลวัก และประเทศโรมาเนีย ต่อไป พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2562 ดังนั้น สินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิด
เป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่ผลิตจากบริษัท NSC จึงถูกเรียกเก็บอากรการทุ่มตลาด ในอัตราร้อยละ 36.25 ของ
ราคา ซี ไอ เอฟ โดยมีการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าดังกล่าวที่มีแหล่งก าเนิดจากประเทศญี่ปุ่นใน
อัตรา ดังนี้  
     (1)  JFE STEEL CORPORATION อัตราร้อยละ ๐ ของราคา ซี ไอ เอฟ 
     (2)  ผู้ผลิตรายอื่น อัตราร้อยละ 36.25 ของราคา ซี ไอ เอฟ  

    1.7 เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563 คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน ได้มี
มติตามค าขอของบริษัท NIPPON STEEL CORPORATION ซึ่งเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิด
เป็นม้วนและไม่เป็นม้วนจากประเทศญี่ปุ่น ให้เปิดการทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่น
รีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งก าเนิดจากประเทศญี่ปุ่น ของ บริษัท NIPPON STEEL 
CORPORATION ตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจาก
ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้า
จากต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕6๒ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศจึงได้ออกประกาศกรมการค้า
ต่างประเทศ เรื่อง เปิดการทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและ  
ไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งก าเนิดจากประเทศญี่ปุ่น ของ NIPPON STEEL CORPORATION พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 
4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ก าหนดให้
เริ่มด าเนินกระบวนการทบทวนฯ ตั้งแต่วันที่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป และได้เผยแพร่ประกาศ 
เปิดการทบทวนในหนังสือพิมพ์รายวัน Bangkok Post และกรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2563 

  ข้อ 2   การพิจารณาผลการทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาด 
  กรมการค้าต่างประเทศได้ด าเนินการตามกระบวนการทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดตาม
หลักเกณฑ์ภายใต้พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ  
พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยปรากฏข้อเท็จจริง ดังนี้ 
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  2.1 สินค้าที่ถูกพิจารณา คือ สินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งก าเนิดจาก
ประเทศญี่ปุ่น โดยไม่รวมสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเพ่ือรีดเย็นต่อส าหรับใช้ในกลุ่มเหล็กเคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้า 
(Electro Galvanize: EG) กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า (Home Appliance/Electric Appliance: HA/EA) และกลุ่ม
ยานยนต์ (Automotive) ภายใต้พิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อย ปี 2560 ดังนี้  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 

  สินค้าที่ถูกพิจารณาข้างต้นถือว่าเป็นสินค้าชนิดเดียวกัน (Like Product) กับสินค้าที่อุตสาหกรรม
ภายในผลิตได้ เนื่องจากเมื่อพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ เช่น ลักษณะทางกายภาพ ขั้นตอนการผลิต พิกัด
อัตราศุลกากร รวมถึงการน าไปใช้ ปรากฏว่าเหมือนกันทุกประการ    

  2.2 ผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ 
   1) อุตสาหกรรมภายในผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ในฐานะผู้ผลิตสินค้า

ชนิดเดียวกันภายในประเทศ  
   2) บริษัท NIPPON STEEL CORPORATION ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วน

และไม่เป็นม้วนจากประเทศญี่ปุ่น 
   3) ผู้น าเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน จากประเทศญี่ปุ่น 
   4)  กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตและผู้ใช้ และสมาคมที่เก่ียวข้อง 
  5) รัฐบาลของประเทศญี่ปุ่นในฐานะรัฐบาลของประเทศที่ถูกไต่สวน 

  2.3 ช่วงระยะเวลาที่น าข้อมูลมาใช้เพื่อการทบทวน (Period of Review: POR) คือ ตั้งแต่วันที่ 1 
มกราคม พ.ศ. 2562 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
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 ข้อ 3  การแจ้งข้อมูลและข้อเท็จจริงท่ีใช้เป็นพื้นฐานในการจัดท าร่างผลการทบทวน 
       เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 กรมการค้าต่างประเทศ ได้ส่งร่างผลการพิจารณาทบทวน
อัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่ มีแหล่งก าเนิดจาก
ประเทศญี่ปุ่น ของบริษัท NIPPON STEEL CORPORATION ตามมาตรา 56 ซึ่งแสดงข้อมูลและข้อเท็จจริงที่
ใช้เป็นพ้ืนฐานในการพิจารณาร่างผลการทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดกรณีดังกล่าว เพ่ือให้ผู้มีส่วน  
ได้เสียที่เข้าร่วมกระบวนการทบทวนได้มีโอกาสเสนอข้อคิดเห็น ข้อโต้แย้ง หรือแจ้งความจ านงขอแถลง      
ด้วยวาจา และเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ปรากฏว่ามีผู้มีส่วนได้เสียแสดงความคิดเห็นต่อร่างผล
การทบทวนฯ จ านวน 1 ราย คือ บริษัท NIPPON STEEL CORPORATION ซึ่งมีสถานะเป็นผู้ผลิตและ          
ผู้ส่งออกสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนจากประเทศญี่ปุ่น โดยสรุปได้ ดังนี้ 
  บริษัท NIPPON STEEL CORPORATION ผู้ผลิตและผู้ส่งออกจากประเทศญี่ปุ่น ได้แสดงข้อคิดเห็น
ต่อร่างผลการทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน     
ที่มีแหล่งก าเนิดจากประเทศญี่ปุ่น ของบริษัท NIPPON STEEL CORPORATION ในอัตราร้อยละ 4.97 ของ
ราคา   ซี ไอ เอฟ โดยมีสรุป ดังนี้ 
  1) ค่าคืนสินค้า (Return) ซึ่งในร่างผลการทบทวนฯ กรมฯ ไม่น าค่า Return มาใช้ในการค านวณ
มูลค่าปกติ  
  ข้อคิดเห็น/ ข้อโต้แย้ง 
  บริษัท NIPPON STEEL CORPORATION ได้ชี้แจงว่า ค่าคืนสินค้าใน Annex II  กับข้อมูลที่รายงาน
ใน Appendix C6 ซึ่งเป็นรายงานยอดรวมตามระบบบัญชีและงบการเงินของบริษัทฯ ที่มีมูลค่าต่างกัน 
7,797,009 เยนญี่ปุ่น หรือร้อยละ 35.15 เกิดจากการปรับปรุงทางบัญชีของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ได้มี
การจ่ายหรือบันทึกค่าคืนสินค้าที่มาจากธุรกรรมการขายที่เกิดขึ้นก่อนหน้าช่วง POR ด้วย จึงท าให้ข้อมูล
ธุรกรรมการขายในช่วง POR ของ Annex II มีค่าต่างกับรายงานยอดรวมตามระบบบัญชีและงบการเงินของ
บริษัทฯ ใน Appendix C6 โดยบริษัทได้แสดงเอกสารหลักฐานการจ่ายค่าคืนสินค้าพร้อมกับเชื่อมโยงเอกสาร
ประกอบการรายการค่าคืนสินค้าเพ่ิมเติมเพ่ือแสดงความน่าเชื่อถือของข้อมูล  
   ข้อชี้แจงของกรมการค้าต่างประเทศ 
   จากการพิจารณาเอกสารหลักฐานที่บริษัทฯ น ามาแสดงเพ่ิมเติม คือ รายการธุรกรรมที่เป็นยอด
ปรับปรุงมูลค่า 7,797,009 เยนญี่ปุ่น ซึ่งดึงข้อมูลมาจากฐานระบบบัญชีของบริษัทฯ (NS-eSYS: Business 
Intellectual system) และตัวอย่างเอกสารหลักฐานประกอบการช าระเงินค่าคืนสินค้าที่เป็นยอดปรับปรุง   
ซึ่งสามารถกระทบยอดได้ตรงกับรายการธุรกรรมที่น ามาแสดง กรมฯ จึงพิจารณาได้ว่าข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ 
และยอมรับข้อมูลค่าคืนสินค้าส าหรับใช้ประกอบการพิจารณาส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดได้ 
    2) ค่าขนส่งในประเทศ (Inland freight) ซึ่งในร่างผลการทบทวนฯ กรมฯ ไม่น าค่า Inland 
freight มาใช้ในการค านวณมูลค่าปกติ  
    ข้อคิดเห็น/ ข้อโต้แย้ง 
    บริษัท NIPPON STEEL CORPORATION มีความเห็นว่า หากกรมฯ น าข้อมูลค่า freight ตามที่
รายงานใน Annex VI และ Annex VII ซึ่งเป็นรายงานยอดรวมตามระบบบัญชีและงบการเงินของบริษัทฯ  
มาค านวณถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักเป็นค่า Inland freight/ตัน ส าหรับธุรกรรมการขายที่มีค่า Inland freight 
ดังนั้น ข้อมูลที่ดีที่สุดเท่าที่มีอยู่ส าหรับค่า Inland freight ควรจะเป็นค่าขนส่งตามที่รายงานใน Annex VI  
ซึ่งแบ่งตามประเภทของสินค้าแต่ละ CAP Code และถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักด้วยปริมาณขายของแต่ละ CAP Code 
ส าหรับทุกธุรกรรมการขาย เป็นค่าขนส่งต่อหน่วยของแต่ละ CAP Code แล้วจึงน าไปหักออกจากราคาขายสุทธิ  
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   ข้อชี้แจงของกรมการค้าต่างประเทศ 
   จากการพิจารณาข้อมูลข้อคิดเห็นของบริษัทฯ พบว่า บริษัทฯ ได้มีการถัวเฉลี่ยค่า Inland freight 
และปันลงในทุกธุรกรรมการขาย รวมถึงธุรกรรมที่ไม่ได้รายงานค่า Inland freight ในแบบสอบถาม นอกจากนี้ 
ข้อมูลใน Annex II บริษัทฯ ได้รายงานระดับการขายเป็นแบบรวมค่าส่งสินค้าถึงผู้ซื้อ (Delivered at place: 
DAP)  ทุ ก ธุ ร ก ร ร ม ก า ร ข า ย  ดั ง นั้ น  ก ร ม ฯ  จึ ง พิ จ า ร ณ า ใ ช้ ค่ า  Inland freight ต า ม  Annex VI  
 ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ตรงตามระบบบัญชีและรายงานงบการเงินของบริษัทฯ ตามเดิม และน ามาค านวณถัว
เฉลี่ยถ่วงน้ าหนักด้วยทุกธุรกรรมการขายใน Annex II เป็นค่า Inland freight/ตัน ตามที่บริษัทฯ เสนอ 
อย่างไรก็ตามกรมฯ ไม่ได้ปันส่วนค่า Inland Freight ตามราย CAP Code ตามที่บริษัทฯ เสนอ เนื่องจากกรมฯ 
พิจารณาว่า สินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนฯ ที่แยกตามราย CAP Code ไม่ใช่ปัจจัยหลักที่มีผลต่อราคาค่าขนส่งสินค้า 
แต่น้ าหนักและระยะทางในการขนส่งเป็นปัจจัยหลักท่ีมีผลต่อราคาค่า Inland Freight  
  3) อัตราส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด ซึ่งตามร่างผลการทบทวนฯ ปรากฏส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด        
ที่กรมฯ ค านวณได้ คือ ร้อยละ 4.97 ของราคา ซี ไอ เอฟ 
  ข้อคิดเห็น/ ข้อโต้แย้ง 
  บริษัท NIPPON STEEL CORPORATION ได้แสดงการค านวณส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด โดยการหัก
ค่า Return และ Inland Freight ตามที่บริษัทชี้แจงในข้อ 1) และข้อ 2) โดยเสนอผลการค านวณหา        
ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 1.70 ของราคา ซี ไอ เอฟ 
  ข้อชี้แจงของกรมการค้าต่างประเทศ 
  กรมฯ ได้ค านวณส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดใหม่ โดยพิจารณาค่า Return และค่า Inland Freight 
ตามที่ชี้แจงในข้อ 1) และข้อ 2) พบอัตราส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดร้อยละ 2.47 ของราคา ซี ไอ เอฟ อย่างไรก็ตาม 
จากการตรวจสอบวิธีการค านวณของบริษัทฯ พบว่าบริษัทน าค่า Early payment discount  มาหักเป็น
ค่าใช้จ่ายในการขายส าหรับทอนจาก Net invoice เป็น ราคาขาย ณ หน้าโรงงาน แต่กรมฯ พิจารณาว่า ค่า 
Early payment discount ดังกล่าวเป็นการจ่ายในลักษณะที่เป็นส่วนลดการขายให้กับลูกค้าที่ช าระค่าสินค้า
ล่วงหน้า จึงพิจารณารายการดังกล่าวเป็นส่วนลดในการทอนจาก Gross invoice เป็น Net invoice ท าให้
ข้อมูลของผลการทดสอบก าไรและอัตราส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดแตกต่างกัน ซึ่งบริษัทฯไม่ได้โต้แย้งในประเด็น
วิธีการพิจารณาค่า Early payment discount ของกรมฯ 
   ข้อ 4  ผลการพิจารณาทบทวน   
   กรมการค้าต่างประเทศ ได้น าข้อมูลที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งข้อคิดเห็นและข้อโต้แย้ง
ต่อร่างผลการทบทวนมาพิจารณาจัดท ารายงานผลการทบทวนเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาด
และการอุดหนุน เพ่ือพิจารณาวินิจฉัยเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564 ซึ่งการพิจารณาส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในมาตรา 14 มาตรา 15 และมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้  
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 ทั้งนี้ หากข้อมูลไม่น่าเชื่อถือ หรือผู้มีส่วน
ได้เสียไม่ให้ความร่วมมือในการทบทวน จะพิจารณารับฟังเพียงข้อเท็จจริงเท่าที่มีอยู่หรืออาจรับฟังไปในทางที่
ไม่เป็นคุณแก่ผู้นั้นก็ได้ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่ม
ตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 สรุปการค านวณมูลค่าปกติและราคาส่งออก  
เพ่ือพิจารณาส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดของสินค้าที่ถูกพิจารณา ดังนี้ 
    (1) มูลค่าปกต ิ
    พิจารณาตามหลักเกณฑ์ภายใต้มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและ      
การอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยใช้ข้อมูลการขายภายในประเทศ



6 

 

และข้อมูลในส่วนของต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในการขาย บริหาร และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ของบริษัทฯ รวมทั้ง
อัตราก าไรที่เหมาะสม โดยปรับเป็นราคาขายภายในประเทศถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ณ หน้าโรงงาน ของแต่ละ
เกรดสินค้า 
    (2) ราคาส่งออก 
    พิจารณาตามหลักเกณฑ์ภายใต้มาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและ     
การอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยใช้ข้อมูลการส่งออกของผู้ผลิตหรือ
ผู้ส่งออกรายนี้ โดยปรับเป็นราคาส่งออกถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ณ หน้าโรงงาน ของแต่ละเกรดสินค้า 
    (3) ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด 
    พิจารณาตามหลักเกณฑ์ภายใต้มาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและ     
การอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยค านวณเปรียบเทียบระหว่างมูลค่า
ปกติตาม (1) และราคาส่งออกตาม (2) ซึ่งเป็นราคา ณ ระดับการค้าเดียวกัน คือ ราคา ณ หน้าโรงงานถัวเฉลี่ย 
ถ่วงน้ าหนักพบอัตราส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดร้อยละ 2.47 ของราคา ซี ไอ เอฟ 

    ข้อ 5 ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน 
   คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน ได้ประชุมพิจารณาและมีค าวินิจฉัย เมื่อวันที่      

21 มกราคม พ.ศ. 2564 จากการประชุมครั้งที่ 1/2564  โดยมีมติเห็นชอบผลการทบทวนอัตราอากรตอบโต้
การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งก าเนิดจากประเทศญี่ปุ่น ของบริษัท 
NIPPON STEEL CORPORATION ตามมาตรา 56 และให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการน าเข้า
สินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งก าเนิดจากประเทศญี่ปุ่น ของบริษัท NIPPON 
STEEL CORPORATION ในอัตราร้อยละ 2.47 ของราคา ซี ไอ เอฟ 

  โดยให้ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวน
อัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งก าเนิดจาก
ประเทศญี่ปุ่น ของบริษัท NIPPON STEEL CORPORATION มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
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