ประกาศกรมการค้ าต่ างประเทศ
เรื่อง ไต่ สวนการทุ่มตลาดสิ นค้ าเหล็กแผ่ นรีดร้ อนชนิดเป็ นม้ วนและไม่ เป็ นม้ วน
ทีม่ แี หล่งกําเนิดจากประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สหพันธรัฐรัสเซีย
สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี ไต้ หวัน สาธารณรัฐเวเนซูเอลา
สาธารณรัฐอาร์ เจนตินา ประเทศยูเครน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสโลวัก และประเทศโรมาเนีย
พ.ศ. 2545
--------------------

ด้วยคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนตามพระราชบัญญัติการ
ตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสิ นค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 ได้มีคาํ วินิจฉัย เมื่อวันที่
3 กรกฎาคม 2545 ว่า คําขอของบริ ษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) ให้ดาํ เนินการ
พิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดสิ นค้าเหล็กแผ่นรี ดร้อนชนิดเป็ นม้วนและไม่เป็ นม้วน ที่มีแหล่งกําเนิด
จากประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐแอฟริ กาใต้ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐ
อินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี ไต้หวัน สาธารณรัฐเวเนซูเอลา สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ประเทศ
ยูเครน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรี ย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสโลวัก
และประเทศโรมาเนีย มีมลู เกี่ยวกับการทุ่มตลาดและก่อให้เกิดความเสี ยหายต่ออุตสาหกรรมภายใน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 37 และมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสิ นค้าจากต่างประเทศ พ .ศ. 2542 กรมการค้าต่างประเทศจึงออก
ประกาศไต่สวนการทุ่มตลาดและความเสี ยหาย ดังนี้
1. สิ นค้าที่ถกู พิจารณา ได้แก่ สิ นค้าเหล็กแผ่นรี ดร้อนชนิดเป็ นม้วนและไม่เป็ นม้วน
พิกดั อัตราศุลกากรขาเข้าประเภทที่ 7208, 7211.13, 7211.14 และ 7211.19 โดยยกเว้นสิ นค้า 2
รายการ คือ
1.1 พิกดั อัตราศุลกากรขาเข้าประเภทที7208.25,
่
7208.26 และ 7208.27 ซึ่งเป็ น
เหล็กรี ดร้อนที่ผา่ นการกัดล้างแล้ว(Pickling and Oiling)
1.2 พิกดั อัตราศุลกากรขาเข้าประเภทที7208.39
่
เฉพาะเหล็กแผ่นรี ดร้อนสําหรับ
นําไปผลิตเหล็กแผ่นรี ดเย็นชั้นคุณภาพTin Mill Black Plate

-22. คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนพิจารณาเห็นว่า คําขอ
ของบริ ษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) มีขอ้ เท็จจริ งโดยสังเขปสามารถแสดงให้เห็นว่า
การส่งสิ นค้าเหล็กแผ่นรี ดร้อนชนิดเป็ นม้วนและไม่เป็ นม้วน ที่มีแหล่งกําเนิดจากประเทศญี่ปุ่น
สาธารณรัฐแอฟริ กาใต้ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี ไต้หวัน สาธารณรัฐเวเนซูเอลา สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ประเทศยูเครน สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรี ย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสโลวัก และประเทศโรมาเนีย
เข้ามาในประเทศไทยมีลกั ษณะเป็ นการทุ่มตลาดและก่อให้เกิดความเสี ยหายต่ออุตสาหกรรมภายใน
ดังนี้
2.1 การทุ่มตลาด
2.1.1 สิ นค้าจากประเทศญี่ปุ่น ทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 44.11 ของ
ราคา CIF
2.1.2 สิ นค้าจากสาธารณรัฐแอฟริ กาใต้ ทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 49.58
ของราคา CIF
2.1.3 สิ นค้าจากสหพันธรัฐรัสเซีย ทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 81.42 ของ
ราคา CIF
2.1.4 สิ นค้าจากสาธารณรัฐคาซัคสถาน ทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 70.15
ของราคา CIF
2.1.5 สิ นค้าจากสาธารณรัฐอินเดีย ทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 75.73 ของ
ราคา CIF
2.1.6 สิ นค้าจากสาธารณรัฐเกาหลี ทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 9.11 ของ
ราคา CIF
2.1.7 สิ นค้าจากไต้หวัน ทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 30.47 ของราคา CIF
2.1.8 สิ นค้าจากสาธารณรัฐเวเนซูเอลา ทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 83.57
ของราคา CIF
2.1.9 สิ นค้าจากสาธารณรัฐอาร์เจนตินา ทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 83.67
ของราคา CIF
2.1.10 สิ นค้าจากประเทศยูเครน ทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 82.45 ของ
ราคา CIF

2.1.11 สิ นค้าจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรี ย ทุ่มตลาดใน
อัตราร้อยละ 112.47 ของราคา CIF
-22.1.12 สิ นค้าจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 46.81
ของราคา CIF
2.1.13 สิ นค้าจากสาธารณรัฐสโลวัก ทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 103.44
ของราคา CIF
2.1.14 สิ นค้าจากประเทศโรมาเนีย ทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 64.20 ของ
ราคา CIF
2.2 ความเสี ยหาย อุตสาหกรรมภายในผูผ้ ลิตสิ นค้าเหล็กแผ่นรี ดร้อน
ชนิดเป็ นม้วนและไม่เป็ นม้วนในประเทศได้รับความเสี ยหายอย่างสําคัญจากการนําเข้าสิ นค้าทุ่มตลาด
ดังกล่าว โดยมีขอ้ มูลหลักฐานแสดงให้เห็นว่า
2.2.1 ปริ มาณการนําเข้าสิ นค้าทุ่มตลาดจากทั้งสิ บสี่ ประเทศเพิ่มสูงขึ้น
2.2.2 การนําเข้าสิ นค้าทุ่มตลาดดังกล่าวมีผลกระทบต่อราคาขายใน
ประเทศ โดยมีการกดราคาสิ นค้าให้ลดตํ่าลง และทําให้อตุ สาหกรรมภายในไม่สามารถขึ้นราคา
ให้สูงกว่าต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นได้ รวมทั้งมีผลกระทบต่อผลการดําเนินการของอุตสาหกรรม
ภายใน
3. ผูม้ ีส่วนได้เสี ยซึ่งประสงค์จะขอเข้าร่ วมในการไต่สวนครั้งนี้ สามารถแจ้งความจํานง
เป็ นหนังสื อต่อกรมการค้าต่างประเทศภายในสิ บห้าวัน นับแต่วนั ที่ประกาศฉบับนี้ได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
4. ให้ผมู้ ีส่วนได้เสี ยเสนอข้อเท็จจริ งและความเห็น หรื อแจ้งความจํานงขอแถลงการณ์
ด้วยวาจาเป็ นหนังสื อต่อกรมการค้าต่างประเทศภายในสามสิ บวัน นับแต่วนั ที่ประกาศฉบับนี้ได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
5. ผูใ้ ดประสงค์ขอทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการไต่สวนให้ยน่ื คําขอที่สาํ นักปกป้ องและ
รักษาผลประโยชน์ทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ 44/100 ถนนสนามบินนํ้า-นนทบุรี นนทบุรี
11000 โทร 0-2547-5081, 0-2547-5083 โทรสาร 0-2547-4741 ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมในการยื่น
คําขอข้อมูลข่าวสารให้เป็ นไปตามประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ เรื่ องการตอบโต้การทุ่มตลาด
และการ
อุดหนุน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2544
ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2545
(นายธรรมนูญ เชี่ยวสกุล)

(นายธรรมนูญ เชี่ยวสกุล)
อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทัว่ ไป เล่ม119 ตอนพิเศษ 62 ง ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2545

