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ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
เรื่อง เปิดการไต่สวนการทุม่ ตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน
ที่มีแหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
พ.ศ. 2563
ด้ว ยคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุด หนุนตามพระราชบัญญัติการตอบโต้
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้มีคาวินิจฉัยในการประชุม
ครั้งที่ ๖/256๓ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. 256๓ ว่า คาขอของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
จากัด (มหาชน) ซึ่งกระทาการแทนอุตสาหกรรมภายในผู้ผลิตสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วน
และไม่เป็นม้วนอีก ๓ บริษัท คือ บริษัท จี สตีล จากัด (มหาชน) บริษัท จี เจ สตีล จากัด
(มหาชน) และ บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จากัด (มหาชน) ที่ ได้ยื่นขอให้พิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาด
สินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
และสาธารณรั ฐ อาหรั บ อี ยิ ป ต์ ตามมาตรา 33 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารตอบโต้ ก ารทุ่ ม ตลาด
และการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการตอบโต้
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ มีพยานหลักฐาน
ที่แสดงให้เห็นว่า คาขอมีมูลเกี่ยวกับการทุ่มตลาดและความเสียหาย จึงเห็นควรให้เปิดการไต่สวน
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 37 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารตอบโต้ ก ารทุ่ ม ตลาด
และการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้
การทุ่ ม ตลาดและการอุ ด หนุ น ซึ่ ง สิ น ค้ า จากต่ า งประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารตอบโต้ ก ารทุ่ ม ตลาดและการอุ ด หนุ น ซึ่ ง สิ น ค้ า จากต่ า งประเทศ (ฉบั บ ที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศออกประกาศเปิดการไต่สวนการทุ่มตลาดไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 สินค้าที่ถูกพิจารณา
สินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีความหนา 0.9 - 100 มิลลิเมตร
และความกว้าง 100 - 3,200 มิลลิเมตร ภายใต้พิกัดอัตราศุลกากรปี 2560 ประเภทที่
72081000020, 72081000030, 72081000040, 72081000090, 72083600011,
7208360001๒, 7208360001๓, 720836000๒1, 720836000๒๒, 720836000๒๓,
72083600031, 72083600032, 72083600033, 72083600041, 72083600042,
72083600043, 72083600090, 72083700041, 72083700042, 72083700043,
72083700051, 72083700052, 72083700053, 72083700071, 72083700072,
72083700073, 72083700090, 72083800041, 72083800042, 72083800043,
72083800051, 72083800052, 72083800053, 72083800071, 72083800072,
72083800073, 72083800090, 72083990041, 72083990042, 72083990043,
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72083990051, 72083990052, 72083990053, 72083990071, 72083990072,
72083990073, 72083990081, 72083990082, 72083990083, 72083990090,
72084000020, 72084000030, 72084000040, 72084000090, 72085100011,
72085100012, 72085100013, 72085100021, 72085100022, 72085100023,
72085100031, 72085100032, 72085100033, 72085100041, 72085100042,
72085100043, 72085100051, 72085100052, 72085100053, 72085100090,
72085200011, 72085200012, 72085200013, 72085200021, 72085200022,
72085200023, 72085200031, 72085200032, 72085200033, 72085200090,
72085300011, 72085300012, 72085300013, 72085300021, 72085300022,
72085300023, 72085300090, 72085490011, 72085490012, 72085490013,
72085490021, 72085490022, 72085490023, 72085490041, 72085490042,
72085490043, 72085490051, 72085490052, 72085490053, 72085490090,
72089090090, 72111311000, 72111319000, 72111413020, 72111413030,
72111413090, 72111419020, 72111419030, 72111419090, 72111913020,
72111913030, 72111913090, 72111919020, 72111919030, 72111919090,
72253090031, 72253090032, 72253090041, 72253090042, 72254090021,
72254090022, 72254090023, 72254090024, 72254090031, 72254090032,
72254090041, 72254090042, 72269110031, 72269110032, 72269110041,
72269110042, 72269190031, 72269190032, 72269190041, 72269190042
รวม 135 พิกัด ที่มีแหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
ข้อ 2 การพิจารณาการทุ่มตลาดและความเสียหาย
คณะกรรมการพิ จ ารณาการทุ่ ม ตลาดและการอุ ด หนุ น พิ จ ารณาเห็ น ว่ า ค าขอของบริ ษั ท
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จากัด (มหาชน) ซึ่งกระทาการแทนอุตสาหกรรมภายในผู้ผลิตสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อน
ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนอีก ๓ บริษัท คือ บริษัท จี สตีล จากัด (มหาชน) บริษัท จี เจ สตีล
จากัด (มหาชน) และ บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จากัด (มหาชน) มีมูลเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่า
การส่งสินค้าที่ถูกพิจารณาดังกล่าวเข้ามาในประเทศไทยมีการทุ่มตลาดและก่อให้เกิดความเสียหาย
โดยมีข้อเท็จจริงโดยสังเขป ดังนี้
2.1 การทุ่มตลาด
(๑) สินค้าที่ถูกพิจารณาจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ทุ่มตลาดในอัตรา
ร้อยละ ๑๕.๕8 ของราคา ซี ไอ เอฟ
(๒) สิ น ค้ า ที่ ถู ก พิ จ ารณาจากสาธารณรั ฐ อาหรั บ อี ยิ ป ต์ ทุ่ ม ตลาดในอั ต รา
ร้อยละ ๙.๕๑ ของราคา ซี ไอ เอฟ
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2.2 ความเสียหาย
มีหลักฐานเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่า อุตสาหกรรมภายในได้รับความเสียหาย
หรือมีความเสียหายอย่างสาคัญที่อาจเกิดแก่อุตสาหกรรมภายในจากการนาเข้าสินค้าที่ถูกพิจารณา
โดยพิจารณาจาก
(1) ปริมาณการนาเข้าสินค้าที่ถูกพิจารณาจากประเทศที่ถูกกล่าวหามีแนวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้น
(2) ขีดความสามารถของผู้ส่งออกสินค้าที่ถูกพิจารณาได้เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชดั
และระบายสินค้าได้อย่างอิสระ
(๓) การนาเข้าสินค้าที่ถูกพิจารณามีผลกระทบต่อราคาขายภายในประเทศ
และกระทบต่อผลการดาเนินงานของอุตสาหกรรมภายใน
(4) ปริมาณคงเหลือของสินค้าที่ถูกพิจารณามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ข้อ 3 กระบวนการไต่สวน
กรมการค้ า ต่ า งประเทศจะเริ่ ม ด าเนิ น กระบวนการไต่ ส วนตั้ ง แต่ วั น ที่ ป ระกาศนี้ ป ระกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา โดยจะจัดส่งแบบสอบถามไปให้ผู้มีส่วนได้เสียเพื่อตอบข้อมูลประกอบการไต่สวน
ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่ได้รับแบบสอบถาม แต่ประสงค์จะขอตอบแบบสอบถามเพื่อเข้าร่วมในการไต่สวน
สามารถแจ้งความจานงเป็นหนังสือต่อกรมการค้าต่างประเทศเพื่อขอรับแบบสอบถามได้ภายใน 15 วัน
นับแต่วันที่ประกาศนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ทั้ ง นี้ ผู้ ที่ ไ ม่ แ จ้ ง ความประสงค์ ข อรั บ แบบสอบถามภายในเวลาที่ ก าหนดตามวรรคหนึ่ ง
กรมการค้าต่างประเทศอาจพิจารณาจากข้อเท็จจริงเท่าที่มีอยู่ประกอบการเปิดไต่สวน
ข้อ ๔ การเสนอข้อเท็จจริงและความเห็น
ให้ผู้มีส่วนได้เสียเสนอข้อเท็จจริงและความเห็นเป็นหนังสือ หรือแจ้งความจานงขอแถลงการณ์
ด้วยวาจาประกอบการไต่สวนการทุ่มตลาดและความเสียหายเป็ นหนังสือต่อกรมการค้าต่างประเทศ
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๕ การขอทราบข้อมูลการเปิดไต่สวน
ผู้ ใ ดประสงค์ จ ะขอทราบข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ การเปิ ด ไต่ ส วนดั ง กล่ า ว ให้ ยื่ น ค าขอต่ อ
กองปกป้องและตอบโต้ทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี ตาบลบางกระสอ
อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด นนทบุ รี รหั ส ไปรษณี ย์ 11000 หมายเลขโทรศั พ ท์ 0 2547 ๕๐๘๒
หมายเลขโทรสาร 0 2547 4741 ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมในการยื่นคาขอข้อมูลข่าวสารให้เป็นไป
ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2544
ลงวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2544
ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕63
กีรติ รัชโน
อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

