เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๔๐ ง

หนา้ ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
เรื่อง แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสาคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณา
ทบทวนความจาเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็น
ชนิดม้วน แผ่น และแผ่นแถบ ที่มแี หล่งกาเนิดจากประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน และสาธารณรัฐเกาหลีต่อไป
พ.ศ. 2564
ตามที่ไ ด้มีประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง เปิด การทบทวนความจาเป็น ในการใช้
มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นชนิดม้วน แผ่น และแผ่นแถบ ที่มีแหล่งกาเนิดจาก
ประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน และสาธารณรัฐเกาหลีต่อไป พ.ศ. ๒๕๖3 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖3
และคณะกรรมการพิ จ ารณาการทุ่ ม ตลาดและการอุ ด หนุ น ได้ มี ค าวิ นิ จ ฉั ย ชั้ น ที่ สุ ด ในการประชุ ม
ครั้งที่ 1/๒๕๖4 เมื่อวัน ที่ ๒1 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖4 ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด
สินค้าดังกล่าว ที่มีแหล่งกาเนิดจากประเทศญี่ปนุ่ ไต้หวัน และสาธารณรัฐเกาหลีตอ่ ไปอีกเป็นระยะเวลา
๕ ปี ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวน
ความจ าเป็ น ในการใช้ มาตรการตอบโต้การทุ่ มตลาดสิ น ค้า เหล็ กกล้ าไร้ส นิ มรี ด เย็ นชนิด ม้ว น แผ่น
และแผ่นแถบ ที่มีแหล่งกาเนิดจากประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน และสาธารณรัฐเกาหลีต่อไป พ.ศ. ๒๕๖4
ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖4 นั้น
เพื่อให้ เป็นไปตามความในข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 8 ของกฎกระทรวง การแสดงข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนและการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้
การทุ่มตลาดและการอุดหนุน พ.ศ. ๒๕๖๓ กรมการค้าต่างประเทศจึงออกประกาศแสดงรายละเอียด
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอัน เป็นสาระสาคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาทบทวนความจาเป็น
ในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไปไว้ดังรายละเอียดตามเอกสารท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ หากผู้ผลิตสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นชนิ ดม้วน แผ่น และแผ่นแถบภายในประเทศ
ผู้นาเข้า หรือผู้ส่งออกสินค้าทุ่มตลาดจากต่างประเทศประสงค์ที่จะทราบรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริง
ที่ใช้เป็นฐานในการทบทวนความจาเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดดังกล่าว ให้ยื่นคาขอต่อ
กองปกป้องและตอบโต้ทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ ภายใน ๑ เดือน นับแต่วันที่มีประกาศฉบับนี้
ตามหลักเกณฑ์ แ ละวิธีการที่ กาหนดในประกาศกระทรวงพาณิช ย์ เรื่ อ ง การตอบโต้การทุ่มตลาด
และการอุดหนุน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๓
ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕64
กีรติ รัชโน
อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

เอกสารท้ายประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
เรื่อง แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสําคัญทีใ่ ช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณา
ทบทวนความจําเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็น
ชนิดม้วน แผ่น และแผ่นแถบ ที่มแี หล่งกําเนิดจากประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน และสาธารณรัฐเกาหลีต่อไป
พ.ศ. ๒๕๖4
-------------------------------------ข้อ ๑ ความเป็นมา
1.1 คณะกรรมการพิ จารณาการทุ่ มตลาดและการอุดหนุนได้มีคํ าวินิจฉัยชั้นที่สุดเมื่อวันที่
4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นชนิดม้วน แผ่น
และแผ่ นแถบ ที่ มี แหล่งกํ าเนิ ดจากประเทศญี่ ปุ่ น ไต้ หวัน และสาธารณรัฐเกาหลีต่อไป เป็ นระยะเวลา 5 ปี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 132 ตอนพิเศษ 46 ง ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่
26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ดังนี้
(1) สินค้าที่มีแหล่งกําเนิดจากประเทศญี่ปุ่น
(ก) อั ตราร้อยละ 14.88 ของราคา ซี ไอ เอฟ สํ าหรับสินค้าที่ ผลิ ตหรือส่งออกจาก
บริษัท Sumitomo Metal Industries, Ltd. และบริษัท Sumitomo Metal (Naoetsu), Ltd.
(ข) อั ตราร้อยละ 19.82 ของราคา ซี ไอ เอฟ สําหรับสิ นค้ าที่ ผลิ ตหรือส่งออกจาก
บริษัท JFE Steel Corporation
(ค) อั ตราร้ อยละ 37.04 ของราคาซี ไอ เอฟ สํ าหรั บสิ นค้ าที่ ผลิ ตหรื อส่ งออกจาก
บริษัท Nisshin Steel Co., Ltd.
(ง) อั ต ราร้ อ ยละ 0 ของราคา ซี ไอ เอฟ สํ า หรั บ สิ น ค้ า ที่ ผ ลิ ต หรื อ ส่ งออกจาก
บริษัท Nippon Kinzoku Co., Ltd.
(จ) อั ตราร้ อยละ 11.56 ของราคา ซี ไอ เอฟ สําหรับสินค้ าที่ ผลิ ตหรือส่ งออกจาก
บริษัท Nippon Steel and Sumikin Stainless Steel Corporation
(ฉ) อั ตราร้อยละ 50.92 ของราคา ซี ไอ เอฟ สําหรับสินค้ าที่ ผลิตหรื อส่งออกจาก
ผู้ผลิตรายอื่น
(2) สินค้าที่มีแหล่งกําเนิดจากไต้หวัน
(ก) อั ต ราร้ อ ยละ 0 ของราคา ซี ไอ เอฟ สํ าหรั บ สิ น ค้ าที่ ผ ลิ ต หรื อ ส่ งออกจาก
บริษัท Chia Far Industrial Factory
(ข) อั ตราร้อยละ 33.99 ของราคา ซี ไอ เอฟ สํ าหรับสินค้ าที่ ผลิ ตหรื อส่ งออกจาก
ผู้ผลิตรายอื่น
(3) สินค้าที่มีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี อัตราร้อยละ 50.99 ของราคา ซี ไอ เอฟ
1.๒ ต่ อ มาเมื่ อ วั น ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563 คณะกรรมการพิ จ ารณาการทุ่ ม ตลาดและ
การอุดหนุนได้มีมติให้กรมการค้าต่างประเทศเปิดทบทวนความจําเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
สินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นชนิดม้วน แผ่น และแผ่นแถบ ที่มีแหล่งกําเนิดจากประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน และ
สาธารณรัฐเกาหลีต่อไป ตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญ ญั ติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุ น
ซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและ
การอุด หนุ น ซึ่ งสิน ค้ าจากต่างประเทศ (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2562 โดยในระหว่ างการทบทวนให้ เรีย กเก็ บ
หลักประกันการชําระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการนําเข้าสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นชนิดม้วน แผ่น

- 2/13 และแผ่นแถบ ที่มีแหล่งกําเนิดจากประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน และสาธารณรัฐเกาหลีในอัตราเดิมเป็นระยะเวลา
ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งคณะกรรมการพิ จารณาการทุ่ มตลาดและการอุดหนุนได้ออกประกาศ เรื่อง ให้เรียกเก็ บ
หลักประกันการชําระอากรอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นชนิดม้วน แผ่น และแผ่นแถบ
ที่ มี แหล่ งกํ าเนิ ดจากประเทศญี่ ปุ่ น ไต้ หวั น และสาธารณรั ฐเกาหลี พ.ศ. 2563 ลงวั น ที่ 19 กุ ม ภาพั น ธ์
พ.ศ. 2563 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ข้อ ๒ การเปิดทบทวน
กรมการค้าต่างประเทศได้ออกประกาศ เรื่อง เปิดการทบทวนความจําเป็นในการใช้มาตรการ
ตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็น ชนิดม้วน แผ่น และแผ่นแถบ.ที่มีแหล่งกําเนิดจากประเทศ
ญี่ปุ่น ไต้หวัน และสาธารณรัฐเกาหลีต่อไป พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โดยประกาศใน
ราชกิ จ จานุ เบกษาเมื่ อ วั น ที่ 24 กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. 2563 และได้ เผยแพร่ ป ระกาศเปิ ด การทบทวนฯ
ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจและหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ฉบับวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563 เพื่อให้ผู้มีส่วน
ได้เสียสามารถยื่นขอทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการขอทบทวนดังกล่าว
ข้อ ๓ การพิจารณาทบทวน
กรมการค้าต่างประเทศได้ดําเนินการตามกระบวนการทบทวนความจําเป็นในการใช้มาตรการ
ตอบโต้การทุ่ มตลาดต่อไป ตามหลักเกณฑ์แห่งพระราชบัญ ญั ติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน
ซึ่ งสิ น ค้ า จากต่ างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่ งแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ก ารตอบโต้ ก ารทุ่ ม ตลาด
และ การอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 โดยปรากฏข้อเท็จจริง ดังนี้
๓.๑ สิ น ค้ า ที่ ถู ก พิ จ ารณา คื อ เหล็ ก กล้ า ไร้ ส นิ ม รี ด เย็ น ชนิ ด ม้ ว น แผ่ น และแผ่ น แถบ
ที่มีแหล่งกําเนิดจากประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน และสาธารณรัฐเกาหลี ภายใต้พิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อย
ปี ๒๕๖๐ ดังนี้
72193200030 72193300030 72193400030 72193500030 72202010030
72202090030 72193200040 72193300040 72193400040 72193500040
72202010040 72202090040
สิ น ค้ า ที่ ถู ก พิ จ ารณาข้ า งต้ น ถื อ ว่ า เป็ น สิ น ค้ า ชนิ ด เดี ย วกั น (Like Product) กั บ สิ น ค้ า
ที่อุตสาหกรรมภายในผลิตได้ เนื่องจากเมื่อพิ จารณาจากองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น ลักษณะทางกายภาพ
ขั้นตอนการผลิต การนําไปใช้ ปรากฏว่าเหมือนกันทุกประการ
๓.๒ ผู้มีส่วนได้เสีย
๓.๒.๑ อุตสาหกรรมภายในผู้ผลิตสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็น ชนิดม้วน แผ่น และแผ่นแถบ
จํานวน ๑ ราย คือ บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จํากัด (มหาชน)
๓.๒.๒ ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากต่างประเทศ จํานวน 26 ราย ได้แก่
(1) ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากประเทศญี่ปุ่น จํานวน 10 ราย ได้แก่
1. Sumitomo Metal Industries,Ltd.
2. Nippon Kinzoku Co.,Ltd
3. Nippon Steel Corporation
4. Nas Stainless Steel Strip MFG
5. JFE Steel Corporation
6. Aichi Steel Corporation
7. Daido Steel
8. Nippon Yakin Kogyo Co.,Ltd
9. Sanyo Special Steel Group
10. Myodo Metal Co., Ltd.
(Yohkoh Bussan Co., Ltd.)

- 3/13 (2) ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากไต้หวัน จํานวน 11 ราย ได้แก่
1. Chia Far Industrial Factory
2. Yieh United Steel Coporation (YUSCO)
3. Tang Eng Iron Works
4. Stanch Stainless Steel Co., Ltd.
5. Yuen Chang Stainless Steel
6. YES Stainless International Co.,Ltd
7. Tung Mung Development Co., Ltd
8. Walsin Lihwa
9. Chien Shing Stainless Steel Co., Ltd
10. JienJin Stainless Steel Industry Co., Ltd
11.Yuan Long Stainless Steel Corp
(3) ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐเกาหลี จํานวน 5 ราย ได้แก่
1. POSCO Ltd
2. Daiyang Metal Co. Ltd
3. Hyundai BNG Steel Co.,ltd.
4. Hyundai Steel Co., Ltd
5. Poongsan Special Metal Corp.
๓.๒.๓ ผู้นําเข้า/ผู้ใช้ในประเทศ จํานวน 137 ราย ได้แก่
1. บริษัท เจ เอฟ อี โชจิ เทรด (ประเทศไทย) จํากัด
2. บริษัท เจ.เจ. แอ๊ดวานซ์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จํากัด
3. บริษัท เจเอฟอี สตีล กัลวาไนซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด
4. บริษัท เจพีเอส อินเตอร์ โลจิสติกส์ จํากัด
5. บริษัท เชียนชน เมทอล อินดัสตรี จํากัด
6. บริษัท เซคซั่น เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด
7. บริษัท เซ็นทรัล เมทัลส์ (ประเทศไทย) จํากัด
8. บริษัท เด็คส์เตอร์ อินดัสทรี จํากัด
9. บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด
10. บริษัท เพาเวอร์ เมททัล จํากัด (กรุงเทพ)
11. บริษัท เฟยตี้ (ประเทศไทย) จํากัด
12. บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จํากัด
13. บริษัท เอเซีย ซิลิโคนส์ โมโนเมอร์ จํากัด
14. บริษัท เอเซีย สเตนเลส สตีล จํากัด
15. บริษัท เอเอช เบรค (ไทยแลนด์) จํากัด
16. บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จํากัด (สาขา 3)
17. บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จํากัด
18. บริษัท เอ็นเอสที คอยล์ เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
19. บริษัท เอ็นโด เม็ททัล สลีฟ (ประเทศไทย) จํากัด
20. บริษัท เอ็มเอ็มไอ พรีซิชนั่ ฟอร์มิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด
21. บริษัท เอ็มซีที (ประเทศไทย) จํากัด
22. บริษัท เฮ กวาง (ประเทศไทย) จํากัด
23. บริษัท แท่งทอง โลหะ จํากัด
24. บริษัท แปซิฟิค ชีท แอนด์ คอยล์ (ประเทศไทย) จํากัด
25. บริษัท แมททีเรียลส์ เซอร์วิส คอมเพล็กซ์ คอยส์ เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
26. บริษัท โคมัตซุ เซอิกิ (ประเทศไทย) จํากัด
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28. บริษัท โตโย ซัคเซส (ไทยแลนด์) จํากัด
29. บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จํากัด
30. บริษัท โตชิน อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จํากัด
31. บริษัท โตชิบาคอนซูมเมอร์โปรดัคส์ (ประเทศไทย) จํากัด
32. บริษัท โท่วเม่า (ไทยแลนด์) จํากัด
33. บริษัท โลหะไทย สแตนเลส จํากัด
34. บมจ. โลหะกิจ เม็ททอล จํากัด
35. บริษัท โอเอสเค เมททอล (ประเทศไทย) จํากัด
36. บริษัท โอคาย่า (ประเทศไทย) จํากัด
37. บริษัท โฮชิน เคนซิ (ประเทศไทย) จํากัด
38. บริษัท ไค หลง สกรู จํากัด
39. บริษัท ไซแมท เลเบล จํากัด
40. บริษัท ไดอิจิ คินโซคุ (ประเทศไทย) จํากัด
41. บริษัท ไทโย สเตนเลส สปริง เอ็มเอฟจี (ประเทศไทย) จํากัด
42. บริษัท ไทย เฟาน์เทิน ออฟไลฟ์ ออโตโมทีฟ จํากัด
43. บริษัท ไทย โอะคุโตะ จํากัด
44. บริษัท ไทยเฟริส เอ็นนาเมล จํากัด
45. บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จํากัด
46. บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จํากัด
47. บริษัท ไทย-ซาโตะ เทเบิลแวร์ จํากัด
48. บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จํากัด
49. บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จํากัด
50. บริษัท ไอโฮ ไทย จํากัด
51. บริษัท กา จิน เทค จํากัด
52. บริษัท คอสโม อินดัสตรีส์ จํากัด (สํานักงานใหญ่)
53. บริษัท คาเนมิทซึ (ประเทศไทย) จํากัด
54. บริษัท คาเนมิทซึ สลิท (ประเทศไทย) จํากัด
55. บริษัท คาโต้ เมทัลส์ (ประเทศไทย) จํากัด
56. บริษัท คากะ (ไทยแลนด์) จํากัด
57. บริษัท จัม๊ เวย์ จํากัด
58. บริษัท ฉือ่ จิ้น ฮั้ว จํากัด
59. บริษัท ชิน สตีล (ประเทศไทย) จํากัด
60. บริษัท ชินเฮือง จํากัด
61. บริษัท ซันไรส์ เทคโนโลยี จํากัด
62. บริษัท ซัมมิท แอดวานซ์ แมททีเรียล จํากัด
63. บริษัท ซาคาคิบาระ เอเชีย จํากัด
64. บริษัท ซาคูมะ (ประเทศไทย) จํากัด
65. บริษัท ซานเซน เซอิโค ไทย จํากัด
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67. บริษัท ซี เอส อี เทคโนโลยี จํากัด
68. บริษัท ซีเอส เมทอล จํากัด
69. บริษัท ซีรบั เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด
70. บริษัท ซีวกี ้า (ไทยแลนด์) จํากัด
71. บริษัท ซือ หาว อินดัสทรี (ไทยแลนด์) จํากัด
72. บริษัท ซือ่ ฟ้าอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จํากัด
73. บริษัท ซูกิโนะ เพรส (ประเทศไทย) จํากัด
74. บริษัท ซูมิโช เมทัล (ประเทศไทย) จํากัด
75. บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด
76. บริษัท ต้าซิน เอ็นเตอร์ไพร์ส จํากัด
77. บริษัท ทาจิม่า สตีล (ไทยแลนด์) จํากัด
78. บริษัท ทีเคเอส ลอจิสติคส์ จํากัด
79. บริษัท ทีเอสเค สตีล จํากัด
80. บริษัท ทีแคป จํากัด
81. บริษัท ทีจีเค กรุงเทพ (ไทยแลนด์) จํากัด
82. บริษัท ทีซีเอ นอนเฟอรัส เมทัล จํากัด
83. บริษัท ทีที ออโตโมทีฟ สตีล (ไทยแลนด์) จํากัด
84. บริษัท ธนาคูณโลหะ จํากัด
85. บริษัท นาคางาว่า-เอพีเอ็ม (ไทยแลนด์) จํากัด
86. บริษัท นาส โคไท (ไทยแลนด์) จํากัด
87. บริษัท นาสโตะ (ประเทศไทย) จํากัด
88. บริษัท นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด
89. บริษัท นิโคสตีลเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
90. บริษัท นิชชิน สตีล (ประเทศไทย) จํากัด
91. บริษัท นิชชิน-จุฑาวรรณ เมทัล จํากัด
92. บริษัท นิชินโบะ สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จํากัด
93. บริษัท นิปปอน แกสเก็ต (ประเทศไทย) จํากัด
94. บริษัท นิปปอน คินโซคุ (ประเทศไทย) จํากัด
95. บริษัท นิปปอน สตีล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด
96. บริษัท นิปปอน สตีล แอนด์ ซูมิคิน ไพพ์ (ประเทศไทย) จํากัด
97. บริษัท นิปปอน สตีล แอนด์ ซูมิคิน บูสซัน (ประเทศไทย) จํากัด
98. บริษัท นิปปอน สตีล นิชชิน (ประเทศไทย) จํากัด
99. บริษัท นิสสัน สปริง (ประเทศไทย) จํากัด
100. บริษทั พลูตัส (ประเทศไทย) จํากัด
101. บริษทั พานาโซนิค แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จํากัด
102. บริษทั ฟอร์ท อินดัสเทรียล จํากัด
103. บริษทั มารูเบนิ-อีโตชู สตีล พีทีอี ลิมิเต็ด จํากัด (สาขากรุงเทพ)
104. บริษทั มาสเตอร์แพ็ค – เอเซีย จํากัด
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106. บริษทั มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย จํากัด
107. บริษทั มิตซูบิชิ อิเลคทริค ไทย ออโต้-พาร์ท จํากัด
108. บริษทั ยามะชิน แมททีเรียล (ประเทศไทย) จํากัด
109. บริษทั ยามาอิชิสเปเชียลสตีล (ประเทศไทย) จํากัด
110. บริษทั ยู.ซี.เมทัล จํากัด
111. บริษทั ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จํากัด
112. บริษทั ยูเนียนสเตนเลสสตีล โปรดักส์ จํากัด
113. บริษทั ยูไนเต็ดคอยล์เซ็นเตอร์ จํากัด
114. บริษทั ลัคกี้เฟลม จํากัด (สาขา 1)
115. บริษทั วัฒนาอินเตอร์เทรด จํากัด
116. บริษทั วาซิน เทค จํากัด
117. บริษทั วาย เอส เทค (ไทยแลนด์) จํากัด
118. บริษทั ศรีราชพฤกษ์ จํากัด
119. บริษทั ศูนย์บริการเหล็กสยาม จํากัด (มหาชน)
120. บริษทั สตีล อัลลายแอนซ์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จํากัด
121. บริษทั สยาม มิยาม่า อิเล็กทริค จํากัด
122. บริษทั สยามฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ จํากัด
123. บริษทั สวัสดิ์อุดม เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (ระยอง)
124. บริษทั สิงค์-เอสพีไอ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
125. บริษทั ออโต้ เม็ททอล จํากัด
126. บริษทั อาซาอิ ไทย จํากัด
127. บริษทั อาร์เมย์ไท จํากัด
128. บริษทั อาลาว อินดัสเทรียล จํากัด
129. บริษทั อิวาตานิ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จํากัด
130. บริษทั อี พี อี (ประเทศไทย) จํากัด
131. บริษทั อุตสาหกรรมท่อเหล็ก จํากัด
132. บริษทั ฮอนด้า เทรดดิ้ง เอเชีย จํากัด
133. บริษทั ฮันวา สตีล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จํากัด
134. บริษทั ฮากุโดะ (ประเทศไทย) จํากัด
135. บริษทั ฮิตาชิ อินดัสเตรียล เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด
136. บริษทั ฮูเวอร์อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จํากัด
137. ห้างหุ้นส่วนจํากัด เค ที พี อินดัสตรีส์
๓.๒.๔ กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ใช้ และสมาคมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 2 ราย ได้แก่
(1) สมาคมพัฒนาสเตนเลสไทย
(2) กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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สินค้าที่ถูกพิจารณา ได้แก่
(1) สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจําประเทศไทย
(2) สํานักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจําประเทศไทย
(3) สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจําประเทศไทย
ข้อ ๔ ระยะเวลาของข้อมูลที่ใช้ในการทบทวน
๔.๑ การพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะมีการทุ่มตลาดต่อไปหรือทําให้การทุ่มตลาดฟื้นคืนมาอีก
ใช้ข้อมูลระหว่างวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖2 ถึงวันที่ ๓1 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖2
๔.๒ การพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะมีความเสียหายต่อไปหรือทําให้ความเสียหายฟื้นคืนมาอีก
ใช้ข้อมูลระหว่างวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕8 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖2
ข้อ ๕ การส่งแบบสอบถาม
เมื่อวันที่ 24 และ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 กรมการค้าต่างประเทศได้ส่งแบบสอบถามให้ผู้มี
ส่วนได้เสียแจ้งข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา ได้แก่
๕.๑ อุตสาหกรรมภายในประเทศ จํานวน ๑ ราย ตามข้อ ๓.๒.๑
๕.๒ ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากต่างประเทศ จํานวน 26 ราย ตามข้อ ๓.๒.๒
5.3 ผู้นําเข้า/ผู้ใช้ในประเทศ จํานวน 137 ราย ตามข้อ ๓.๒.3
๕.4 กลุม่ อุตสาหกรรมและสมาคมการค้าทีเ่ กี่ยวข้อง จํานวน ๒ ราย ตามข้อ ๓.๒.4
๕.5 สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจําประเทศไทย สํานักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป
ประจําประเทศไทย และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจําประเทศไทย
ข้อ ๖ การเปิดรับฟังข้อคิดเห็นและข้อโต้แย้งของผู้มีส่วนได้เสียต่อการเปิดทบทวนฯ และข้อชี้แจง
ของกรมการค้าต่างประเทศ
ผู้ นํ าเข้ า สิ น ค้ าเหล็ ก กล้ าไร้ ส นิ ม รีด เย็ น ชนิ ด ม้ ว น แผ่ น และแผ่ น แถบ มี ค วามเห็ น ต่ อ กรณี
เปิดการทบทวน ดังนี้
6.1 การบังคับใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดทําให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น จึงขอให้ทบทวน
เพื่อยกเลิกการบังคับใช้มาตรการ
ข้อชี้แจง
- การเปิดการทบทวนฯ ในกรณีนี้เป็นการดําเนินการภายใต้มาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติ
การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดฯ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2562 ที่เปิดโอกาสให้อุตสาหกรรมภายในสามารถยื่นคําขอให้ทบทวนความจําเป็นในการใช้มาตรการ
ตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไปได้ หากการยุติการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจะทําให้มีการทุ่มตลาดต่อไป
หรือทําให้การทุ่มตลาดฟื้นคืนมาอีก
- วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการใช้ ม าตรการตอบโต้ ก ารทุ่ ม ตลาดเพื่ อ เยี ย วยาความเสี ย หายของ
อุตสาหกรรมภายในจากการค้าที่ไม่เป็นธรรมเพื่อนําไปสู่สภาวะตลาดที่มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมโดยไม่
ครอบคลุมถึงสินค้าจากแหล่งอื่นที่ไม่มีการทุ่มตลาด จึงไม่กระทบกับการนําเข้าสินค้าจากประเทศอื่น ที่มิได้
มี ก ารใช้ ม าตรการตอบโต้ ก ารทุ่ ม ตลาด บริ ษั ท ฯ ยั งคงมี ท างเลื อ กที่ จ ะนํ า เข้ า สิ น ค้ า จากประเทศอื่ น ๆ
นอกเหนือจากการนําเข้าสินค้าที่มีแหล่งกําเนิดจากประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน และสาธารณรัฐเกาหลี
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ความเสียหายที่เกิดจากการทุ่มตลาด และไม่เกินส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด
6.2 ขอให้มีการยกเว้นการนําเข้าเพื่อการส่งออกสําหรับการนําเข้าสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นฯ
เนื่องจากสินค้าของอุตสาหกรรมภายในมีปัญหาด้านคุณภาพและการจัดส่ง
ข้อชี้แจง
- การทบทวนความจําเป็ นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่ มตลาดตามมาตรา 57 เป็ นการ
ทบทวนเพื่อพิจารณาว่าการยุติการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจะทําให้มีการทุ่มตลาดต่อไปหรือทําให้
การทุ่มตลาดฟื้นคืนมาอีกหรือไม่ โดยจะพิจารณาทบทวนเฉพาะปัญหาการทุ่มตลาดของสินค้าที่ถูกพิจารณา
และปัญหาความเสียหายของอุตสาหกรรมภายในจากการทุ่มตลาดดังกล่าว ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการพิจารณา
ขอบเขตของสินค้ าที่ จะยกเว้นการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่ มตลาด ซึ่ งเป็นการทบทวนตามมาตรา 56
แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดฯ
- กรมการค้ าต่ างประเทศได้ เคยพิ จ ารณาทบทวนขอบเขตสิ น ค้ าเหล็ กกล้ าไร้ ส นิ ม รี ดเย็ น ฯ
ที่ ถู ก เรี ย กเก็ บ อากรตอบโต้ ก ารทุ่ ม ตลาด ซึ่ งเมื่ อ ปี 2553 คณะกรรมการพิ จ ารณาการทุ่ ม ตลาดและ
การอุดหนุนได้มีคําวินิจฉัยให้ตัดบางพิกัดศุลกากรของสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นฯ ออกไปจากขอบเขต
สินค้าที่ถูกเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่นําเข้ามาใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออก
-.จากข้อมูลคําตอบแบบสอบถามของอุตสาหกรรมภายใน อุตสาหกรรมภายในให้ความสําคัญ
อย่ า งมากต่ อ การควบคุ ม คุ ณ ภาพของสิ น ค้ า โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ งกรณี ที่ เป็ น สิ น ค้ า ที่ มี ก ารนํ า ไปใช้ ง าน
ที่เฉพาะเจาะจง บริษัทฯ จึงมีการผลิตสินค้าตัวอย่างเพื่อให้ลูกค้าตรวจสอบและทดสอบคุณภาพก่อนการสั่งซื้อ
รวมถึงมีนโยบายการรับประกันและบริการหลังการขาย ดังนั้น หากผู้ซื้อพบปัญหาคุณภาพสินค้าสามารถ
ประสานอุตสาหกรรมภายในเพื่อแก้ไขและดูแลหลังการขายได้
ข้อ ๗ การตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูล
ระหว่ า งวั น ที่ 20 - 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 กรมการค้ า ต่ า งประเทศได้ ต รวจสอบ
ข้อเท็จจริงของข้อมูล พบว่าข้อมูลคําตอบในแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือและสามารถยอมรับได้ โดยข้อมูล
ที่ตรวจสอบตรงกับเอกสารหลักฐานต้นฉบับ และสอดคล้องกับหลักฐานทางบัญชีที่ผ่านการรับรองแล้ว
ข้อ ๘ การแจ้งข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาร่างผลการทบทวน
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 กรมการค้าต่างประเทศได้จัดส่งรายละเอียดข้อมูลและ
ข้ อ เท็ จ จริงที่ ใช้ เป็ น พื้ น ฐานในการพิ จ ารณาร่า งผลการทบทวน เพื่ อ ให้ ผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย มี โอกาสยื่ น แสดง
ข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ โต้ แ ย้ ง และได้ กํ า หนดจั ด การประชุ ม เพื่ อ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น หรื อ ข้ อ โต้ แ ย้ ง ในวั น ที่
8 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งปรากฏว่ามีผู้มีส่วนได้เสียยื่นแสดงความเห็นและข้อโต้แย้งเป็นลายลักษณ์อักษร
และแถลงด้วยวาจา สรุปประเด็นสําคัญได้ ดังนี้
8.1 อุตสาหกรรมภายใน
บริษัท ฯ เห็น ชอบกับ ร่างผลการทบทวนฯ เนื่อ งจากแม้จ ะมีก ารบังคับ ใช้ม าตรการตอบโต้
การทุ่ม ตลาดสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นฯ ที่มีแหล่งกําเนิดจากประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน และสาธารณรัฐ
เกาหลี แต่ ก็ ยั ง คงมี ก ารทุ่ ม ตลาดจากประเทศญี่ ปุ่ น ไต้ ห วั น และสาธารณรั ฐ เกาหลี และก่ อ ให้ เกิ ด
ความเสียหายแก่บริษัทฯ ในด้านต่างๆ เช่น ผลกระทบทางด้านราคา การนําเข้าสินค้าที่ถูกพิจารณาเพิ่มขึ้น
ประกอบกับทั้งสามประเทศมีกําลังการผลิตส่วนเกินในปริมาณมาก ทําให้จําเป็นต้องระบายสินค้าคงเหลือ
ดังกล่าวไปยังประเทศต่างๆ มากขึ้น โดยเฉพาะประเทศที่ไม่มีการใช้มาตรการฯ ดังนั้นหากยุติการบังคับใช้
มาตรการตอบโต้ ก ารทุ่ ม ตลาดจะทํ า ให้ มี ก ารนํ า เข้ า สิ น ค้ า ดั ง กล่ า วเพิ่ ม ขึ้ น และทํ า ให้ บ ริ ษั ท ฯ ได้ รั บ
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สินค้านําเข้าและสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ
8.2 ผู้นําเข้า
(1) อุตสาหกรรมภายในไม่สามารถผลิตสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นฯ ที่มีความหนาหรือมีค่า
บวกลบตามที่บริษัทฯ ต้องการสั่งซื้อได้ เนื่องจากผู้ผลิตในประเทศกําหนดปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ําที่มากเกิน
กว่าความต้องการใช้ของบริษัทฯ
ข้อชี้แจง
จากการประชุมหารือระหว่างผู้ใช้/อุตสาหกรรมต่อเนื่องและอุตสาหกรรมภายในเพื่อหารือ
ร่ ว มกั น เกี่ ย วกั บ แนวทางการแก้ ไขปั ญ หาที่ พ บจากการนํ า สิ น ค้ า เหล็ ก กล้ า ไร้ ส นิ ม รี ด เย็ น ฯ ไปใช้ ผ ลิ ต
ซึ่งอุตสาหกรรมภายในชี้แจงว่า ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานศูนย์บริการโพส – ทีเอสพีซี (POS-TSPC) ที่เป็น
Service Center สํ าหรับให้ บ ริการซอย/ตัดสินค้าขนาดเฉพาะตามความต้ องการของผู้ใช้โดยเฉพาะผู้ใช้
รายย่อยที่มีปริมาณการสั่งซื้อต่ํา
ทั้งนี้ เนื่องจากสินค้าดังกล่าวที่มีความหนาที่ต้องการสั่งซื้อเป็นสินค้าที่ความต้องการใช้น้อย
ในตลาด จึ ง ทํ า ให้ ไ ม่ มี สิ น ค้ า ดั ง กล่ า วในสต็ อ คเพื่ อ จํ า หน่ า ยให้ แ ก่ ลู ก ค้ า ดั ง นั้ น จึ ง ต้ อ งมี ก ารบริ ห าร
ค่าความคลาดเคลื่อนความหนาของสินค้าที่จะสั่งซื้อเพื่อที่จะรวมคําสั่งซื้อเพื่อผลิตรวมกัน โดยอุตสาหกรรม
ภายในจะส่งเจ้าหน้ าที่ ท างเทคนิ ค ที่ มีค วามเชี่ยวชาญด้านการผลิตสินค้าพร้อมทั้ งฝ่ายขายเข้าร่วมหารือ
กับบริษัทฯ เพื่อวางแผนการผลิตสินค้าร่วมกัน
(2) บริษัทฯ พบปัญหาการนําสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นฯ ที่ผลิตโดยอุตสาหกรรมภายใน
ไปใช้ในการผลิตสินค้าต่อเนื่อง ได้แก่ ปัญ หาด้านชนิดและประเภทของฟิล์มที่ใช้เคลือบผิวสเตนเลส และ
ระยะเวลาที่ใช้ในการสร้างความร้อนสําหรับการนําสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นฯ มาใช้ในการผลิตด้านล่าง
ของหม้อและกระทะ
ข้อชี้แจง
จากการประชุมหารือระหว่างผู้ใช้/อุตสาหกรรมต่อเนื่องและอุตสาหกรรมภายในเพื่อหารือ
ร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาที่พบจากการนําสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นไปใช้ผลิตต่อ ซึ่งสรุป
แนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ดังนี้
1. กรณี ปั ญ หาฟิ ล์ ม ที่ ใช้ เคลื อ บผิ วสิ น ค้ า โดยทั่ วไปคุ ณ สมบั ติ ข องแผ่ น ฟิ ล์ ม ที่ ใช้ เคลื อ บผิ ว
เหล็ ก กล้ าไร้ส นิ ม รีด เย็ น ฯ ขึ้ น อยู่ กั บ ความหนา ชนิ ด แรงดึ ง และคราบกาว โดยลู ก ค้ า จะเป็ น ผู้ กํ าหนด
คุณสมบัติของฟิล์มตามลักษณะของการนําไปใช้งาน ซึ่งอุตสาหกรรมภายในจะดําเนินการผลิตตามคําสั่งซื้อ
ของลูกค้า ทั้งนี้ จากประเด็นปัญหาดังกล่าวอาจมาจากชนิดฟิล์มที่มีคุณสมบัติไม่สอดคล้องกับการนําไปใช้
งาน ดังนั้น อุตสาหกรรมภายในจะส่งรายการชนิดของฟิล์มที่มีพร้อมทั้งรายละเอียดให้บริษัทฯ พิจารณา
พร้อมทั้งจะส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคร่วมกับฝ่ายขายเข้าร่วมหารือระหว่างกัน เพื่อร่วมกันพัฒนา/ทดสอบ
แผ่นฟิล์มเคลือบผิวให้ตรงตามการนําไปใช้งานของบริษัทฯ ต่อไป
2. กรณี ปัญหาสิ นค้ าเหล็กกล้ าไร้สนิมรีดเย็นฯ ที่ นํามาผลิตแผ่นสําหรับด้านล่างของหม้ อและ
กระทะที่พบนั้น ขอให้บริษัทฯ ทดลองนําสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นฯ ของอุตสาหกรรมภายในที่มีการ
พัฒนาให้รองรับการใช้งานดังกล่าวได้ไปใช้ในการผลิตสินค้าที่พบปัญหาในกระบวนการผลิตอีกครั้ง หากยังคง
พบปัญหา ทางอุตสาหกรรมภายในจะส่งเจ้าหน้าที่ทางเทคนิคที่มีความเชี่ยวชาญเข้าร่วมหารือกับฝ่ายเทคนิค
ของทางบริษัทฯ ต่อไป
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กรมการค้าต่างประเทศได้นําข้อมูลที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้เสียทุ กฝ่าย รวมทั้ งความเห็ นและ
ข้อโต้แย้งต่อร่างผลการทบทวนมาประกอบการจัดทําผลการทบทวนนําเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนเพื่อพิจารณาวินิจฉัย ดังนี้
9.1 ผลการพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะมีการทุ่มตลาดต่อไป หรือทําให้การทุ่มตลาดฟื้นคืนมาอีก
การพิจารณาส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็น ชนิดม้วน แผ่น และ
แผ่นแถบ ที่มีแหล่งกําเนิดจากประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน และสาธารณรัฐเกาหลี
สํ า หรั บ ผู้ ที่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ ในการตอบแบบสอบถามจะพิ จ ารณาจากข้ อ มู ล ตาม
แบบสอบถามที่ได้รับของแต่ละราย ส่วนผู้ที่ไม่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจะพิจารณาโดยใช้
ข้อมูลข้อเท็จจริงเท่าที่มีอยู่ (Best Information Available : BIA) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 27
แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดฯ พ.ศ. 2542 และบทบัญญัติตาม Article 6.8 และ Annex II (1)
ของความตกลงว่าด้วยการตอบโต้การทุ่มตลาดภายใต้ WTO
จากการส่งแบบสอบถามไปยังผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน และสาธารณรัฐ
เกาหลีที่ทราบชื่อจํานวน 26 ราย ปรากฏว่า มีผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากประเทศญี่ปุ่นเพียงรายเดียว คือ Myodo
Metal Co., Ltd. ที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามภายในระยะเวลาที่กําหนด แต่เนื่องจากข้อมูลที่ใช้
สําหรับการพิ จารณาส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดของผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากประเทศที่ ถูกพิ จารณาไม่ครบถ้วน
สมบู ร ณ์ จึงใช้ ข้ อ มู ล ข้ อ เท็ จ จริ งเท่ าที่ มี อ ยู่ (Best Information Available: BIA) โดยใช้ ข้ อ มู ล ตามคํ าขอ
เปิดทบทวนฯ ดังนี้
มูลค่าปกติ
คํานวณตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและ
การอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 โดยคํานวณจากข้อมูลราคาขายภายในประเทศตามคําขอ
ซึ่งเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน
ราคาส่งออก
คํานวณตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและ
การอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 โดยคํานวณจากข้อมูลราคาส่งออกมายังประเทศไทย
ตามคําขอ ซึ่งเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน
ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด
คํานวณตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและ
การอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 โดยการเปรียบเทียบมูลค่าปกติกับราคาส่งออก ซึ่งเป็น
ราคา ณ ระดับการค้าเดียวกัน คือ ราคา ณ หน้าโรงงานและในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งปรากฏส่วนเหลื่อม
การทุ่มตลาดจากประเทศญี่ปุ่นในอัตราร้อยละ 28.85 ไต้หวันร้อยละ 37.26 และสาธารณรัฐเกาหลีร้อยละ
19.29 ของราคา ซี ไอ เอฟ
๙.๒ ผลการพิจารณาความเสียหาย
คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนได้พิจารณาวินิจฉัยความเสียหาย
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดตามมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การ
ทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยนําข้อมูลที่ได้รับตามแบบสอบถามของ
อุตสาหกรรมภายในจํานวน ๑ ราย คือ บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จํากัด (มหาชน) โดยเมื่อพิจารณาปริมาณ
และราคาของสิ น ค้ าทุ่ ม ตลาดรวมทั้ ง ผลของการทุ่ ม ตลาดที่ มี ต่ อ ราคาของสิ น ค้ า ชนิ ด เดี ย วกั น ในตลาด
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มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดจะเกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายในได้ ดังนี้
9.2.1 ปริมาณการนําเข้าสินค้าทุ่มตลาดและผลของการทุ่มตลาดที่มีต่อราคาของสินค้า
ชนิดเดียวกันในตลาดภายในประเทศ
(1) ปริมาณการนําเข้าสินค้าทุ่มตลาด
จากสถิติกรมศุลกากรปรากฏว่า แม้ว่ามีการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
กับสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นชนิดม้วน แผ่น และแผ่นแถบจากประเทศญี่ ปุ่น ไต้หวัน และสาธารณรัฐ
เกาหลี แต่ปริมาณการนําเข้าสินค้าดังกล่าวจากทั้งสามประเทศยังคงมีทิศทางเพิ่มขึ้น
(2) ผลของการทุ่ ม ตลาดที่ มี ต่ อ ราคาของสิ น ค้ า ชนิ ด เดี ย วกั น ในตลาด
ภายในประเทศ
จากการเปรี ย บเที ย บราคาสิ น ค้ า ทุ่ ม ตลาดจากประเทศญี่ ปุ่ น ไต้ ห วั น และ
สาธารณรัฐเกาหลีกับราคาขายของอุตสาหกรรมภายใน ณ ระดับการค้าเดียวกัน พบว่ายังคงมีการกดราคา
และยั บยั้งการขึ้นราคาขายสิ นค้าในประเทศไทย จึงพิ จารณาได้ว่าการนําเข้ าสินค้ าทุ่ มตลาดจากทั้ งสาม
ประเทศยังคงก่อให้เกิดผลกระทบต่อราคาสินค้าชนิดเดียวกันของอุตสาหกรรมภายใน
9.2.2 ผลกระทบของการทุ่มตลาดที่มีต่อสถานะของอุตสาหกรรมภายใน
เมื่อพิจารณาสถานะของอุตสาหกรรมภายในจากปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ปริมาณและ
มูลค่าการขายในประเทศ ราคาขาย กําไร/ขาดทุนจากการขายในประเทศ กําลังการผลิตและอัตราการใช้
กํ า ลั ง การผลิ ต ปริ ม าณการผลิ ต ผลิ ต ภาพ ส่ ว นแบ่ งตลาด ผลตอบแทนการลงทุ น กระแสเงิ น สดจาก
การดําเนินงาน สินค้าคงคลัง การจ้างงาน ค่าจ้างแรงงาน อัตราการเจริญเติบโตของกิจการและความสามารถ
ในการเพิ่มทุนหรือการลงทุนของอุตสาหกรรมภายใน ปรากฏดังนี้
ปริมาณและมูลค่าการขายในประเทศ
ปริม าณและมู ล ค่ าการขายในประเทศของอุ ต สาหกรรมภายในในปี 2558 –
2562 มีทิศทางเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลในปี 2561 และ 2562
พบว่าปี 2562 อุตสาหกรรมภายในมีปริมาณการขายและมูลค่าขายในประเทศลดลง
ราคาขาย
ราคาขายของอุตสาหกรรมภายในแปรผันตามราคาวัตถุดิบในตลาดโลก โดยลดลง
ในปี 2559 และปรับสูงขึ้นในปี 2560 – 2561 ก่อนลดลงในปี 2562
กําไร/ขาดทุนจากการขายในประเทศ
ในช่ ว งปี 2558 - 2562 ผลประกอบการกํ า ไรจากการขายในประเทศของ
อุตสาหกรรมภายในมีความผันผวน โดยในปี 2562 ผลประกอบการกําไรสุทธิจากการขายในประเทศลดลงจาก
ปี 2561
กําลังการผลิตและอัตราการใช้กําลังการผลิต
อุตสาหกรรมภายในมีกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2559 แต่อัตราการใช้กําลัง
การผลิตกลับมีทิศทางลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 - 2562
ปริมาณการผลิต
ปริมาณการผลิตมีทิศทางเพิ่มขึ้นในปี 2558 - 2560 และลดลงในปี 2561 2562
ผลิตภาพ
ผลิตภาพของอุตสาหกรรมภายในอยู่ในระดับคงที่
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ส่วนแบ่งตลาดของอุตสาหกรรมภายในมีทิศทางลดลง
ผลตอบแทนจากการลงทุน
ผลตอบแทนการลงทุนมีความผันผวน โดยในปี 2562 ผลตอบแทนการลงทุนของ
อุตสาหกรรมภายในลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับปี 2561
กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากการดํ าเนิ นงานของอุ ตสาหกรรมภายในมี ความผั นผวน โดยใน
ปี 2562 กระแสเงินสดจากการดําเนินงานติดลบ
สินค้าคงคลัง
ปี 2558 – 2561 สินค้าคงคลังมีทิศทางลดลง แต่ในปี 2562 อุตสาหกรรม
ภายในมีสินค้าคงคลังเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561
การจ้างงาน
การจ้างงานของอุตสาหกรรมภายในค่อนข้างคงที่
ค่าจ้างแรงงาน
ค่าจ้างแรงงานของอุตสาหกรรมภายในมีทิศทางเพิ่มขึ้น
อัตราการเจริญเติบโต
ปริมาณการขายในประเทศเพิ่มขึ้นได้ไม่มากเมื่อเทียบกับการเพิ่มขึ้นของปริมาณ
ความต้องการใช้ในประเทศ
ความสามารถในการเพิ่มทุนหรือการลงทุน
ในช่วงปี 2558 – 2560 อุตสาหกรรมภายในมีสัดส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ของ
กิจการเพิ่มขึ้น โดยลดลงเล็กน้อยในช่วงระยะเวลาการทบทวน
ความมากน้อยของส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด
เมื่อเปรียบเทียบมูลค่าปกติและราคาส่งออก ณ ระดับการค้าเดียวกันตามข้อมูล
ในคําขอ พบส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดของสินค้าจากประเทศญี่ปุ่นในอัตราร้อยละ 28.85 ไต้หวันร้อยละ
37.26 และสาธารณรัฐเกาหลีร้อยละ 19.29 ของราคา ซี ไอ เอฟ
แม้จะมีการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่ มตลาดสินค้าเหล็กกล้าไร้ส นิ มรีดเย็น ชนิดม้ วน แผ่น
และแผ่นแถบจากประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน และสาธารณรัฐเกาหลี แต่ก็ยังคงมีการทุ่มตลาดจากทั้ง 3 ประเทศ
มีการนําเข้าสินค้าดังกล่าวในปริมาณมาก ยังคงพบการกดราคา และยับยั้งการขึ้นราคา ทําให้ส่วนแบ่งตลาด
ของอุตสาหกรรมภายในลดลง นอกจากนี้ ผู้ส่งออกทั้ง 3 ประเทศยังมีการส่งออกสินค้านี้มายังภูมิภาคเอเชีย
มากเป็นอันดับหนึ่งของการส่งออกทั้งหมด โดยหากพิจารณาเฉพาะภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไทยคือ
หนึ่งในตลาดหลักของการส่งออกสินค้าดังกล่าว รวมถึงยังมีกําลังการผลิตส่วนเกินในปริมาณสูงในขณะที่
ความต้ อ งการใช้ ในประเทศเหล่ านั้ น ค่ อ นข้ างคงที่ ประกอบกั บ หลายประเทศซึ่ งเป็ น ตลาดส่ งออกหลั ก
มีการบังคับใช้มาตรการทางการค้ากับสินค้าดังกล่าวจากประเทศที่ถูกพิจารณา ส่งผลให้ต้องระบายสินค้า
ดังกล่าวโดยการส่งออกมายังประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศที่ยังไม่มีการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
ดั งนั้ น หากยุ ติ ก ารเรี ย กเก็ บ อากรตอบโต้ ก ารทุ่ ม ตลาดจะทํ าให้ ยั งคงมี ก ารทุ่ ม ตลาดจากสิ น ค้ าดั งกล่ าว
และทําให้มีความเสียหายต่อไป

- 13/13 ข้อ ๑๐ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน
คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนได้พิจารณาผลการทบทวนความจําเป็น
ในการใช้มาตรการตอบโต้ การทุ่ม ตลาดสินค้ าเหล็กกล้าไร้ส นิ ม รีดเย็น ชนิ ดม้ วน แผ่ น และแผ่ น แถบ ที่ มี
แหล่งกําเนิดจากประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน และสาธารณรัฐเกาหลีต่อไป ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่
21 มกราคม พ.ศ. 2564 โดยมีมติ ดังนี้
1. ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็น ชนิดม้วน แผ่น และ
แผ่นแถบ ที่มีแหล่งกําเนิดจากประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน และสาธารณรัฐเกาหลีต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 5 ปี
เนื่ อ งจากมี ข้ อ มู ล และหลั ก ฐานเพี ย งพอว่ า หากยุ ติ ก ารเรี ย กเก็ บ อากรตอบโต้ ก ารทุ่ ม ตลาดจะทํ า ให้
มีการทุ่มตลาดต่อไป หรือทําให้การทุ่มตลาดฟื้นคืนมาอีก โดยให้เรียกเก็บอากรฯ ในอัตราเดิม ดังนี้
(1) สินค้าที่มีแหล่งกําเนิดจากประเทศญี่ปุ่น
(ก) อัตราร้อยละ 14.88 ของราคา ซี ไอ เอฟ สําหรับสินค้าที่ผลิตหรือส่งออกจาก
บริษัท Sumitomo Metal Industries, Ltd. และบริษัท Sumitomo Metal (Naoetsu), Ltd.
(ข) อัตราร้อยละ 19.82 ของราคา ซี ไอ เอฟ สําหรับสินค้าที่ผลิตหรือส่งออกจาก
บริษัท JFE Steel Corporation
(ค) อัตราร้อยละ 37.04 ของราคาซี ไอ เอฟ สําหรับสินค้าที่ผลิตหรือส่งออกจาก
บริษัท Nisshin Steel Co., Ltd.
(ง) อั ต ราร้ อ ยละ 0 ของราคา ซี ไอ เอฟ สํ า หรั บ สิ น ค้ า ที่ ผ ลิ ต หรื อ ส่ ง ออกจาก
บริษัท Nippon Kinzoku Co., Ltd.
(จ) อัตราร้อยละ 11.56 ของราคา ซี ไอ เอฟ สําหรับสินค้าที่ผลิตหรือส่งออกจาก
บริษัท Nippon Steel and Sumikin Stainless Steel Corporation
(ฉ) อัตราร้อยละ 50.92 ของราคา ซี ไอ เอฟ สําหรับสินค้าที่ผลิตหรือส่งออกจาก
ผู้ผลิตรายอื่น
(2) สินค้าที่มีแหล่งกําเนิดจากไต้หวัน
(ก) อั ต ราร้ อ ยละ 0 ของราคา ซี ไอ เอฟ สํ า หรั บ สิ น ค้ า ที่ ผ ลิ ต หรื อ ส่ ง ออกจาก
บริษัท Chia Far Industrial Factory
(ข) อัตราร้อยละ 33.99 ของราคา ซี ไอ เอฟ สําหรับสินค้าที่ผลิตหรือส่งออกจาก
ผู้ผลิตรายอื่น
(3) สินค้าที่มีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลีอัตราร้อยละ 50.99 ของราคา ซี ไอ เอฟ
--------------------------------------

