
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ 
เรื่อง  เปิดการไต่สวนการทุม่ตลาดสินค้าฟิล์มบรรจุภัณฑ์ไบแอคเซียลลี   

ออเรียนเตด็โพลิโพรพิลนี  (บีโอพีพี)  เกรดทั่วไป  ที่มแีหล่งก าเนดิจากสาธารณรฐัประชาชนจีน   
สาธารณรัฐอนิโดนเีซีย  และประเทศมาเลเซีย 

พ.ศ.  2563 
 
 

ด้วยคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนได้มีค าวินิจฉัยในการประชุม   
ครั้งที่  4/2563  เมื่อวันที่  15  กรกฎาคม  พ.ศ.  2563  เห็นว่า  ค าขอของบริษัท  เอ.เจ.พลาสท์  
จ ากัด  (มหาชน)  ที่ได้ยื่นขอให้พิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าฟิล์มบรรจุภัณฑ์ไบแอคเซียลลี   
ออเรียนเต็ดโพลิโพรพิลีน  (บีโอพีพี)  เกรดทั่วไป  ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน  
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  และประเทศมาเลเซีย  ตามมาตรา  33  แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้  
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ  พ.ศ.  2542  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ 
การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2562   
มีพยานหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าค าขอมีมูลเกี่ยวกับการทุ่มตลาดและความเสียหาย  จึงเห็นควร  
ให้เปิดการไต่สวน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  37  แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน 
ซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ  พ.ศ.  2542  และมาตรา  39  แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาด
และการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ  พ.ศ.  2542  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการตอบโต้
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2562  อธิบดีกรมการค้า
ต่างประเทศออกประกาศเปิดการไต่สวนการทุ่มตลาดไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 สินค้าที่ถูกพิจารณา 
สินค้าฟิล์มบรรจุภัณฑ์ไบแอคเซียลลี  ออเรียนเต็ดโพลิโพรพิลีน  (บีโอพีพี)  ภายใต้พิกัด 

อัตราศุลกากรปี  2560  ประเภทที่  3920.20.10  จ านวน  1  พิกัด  เฉพาะเกรดทั่วไป  (Common  Grade)  
ที่มีค่าความหนาแน่น  (Specific  Gravity  หรือ  Density)  อยู่ระหว่าง  0.90 - 0.91  กรัม 
ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร  (g/cm3)  และมีค่าซึมผ่านของออกซิเจน  (O2TR  Barrier)  ตามตาราง   
ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  และประเทศมาเลเซีย   
ตารางแสดงค่าซึมผ่านของออกซิเจน  (O2TR  Barrier)  ของฟิล์มบรรจุภัณฑ์ไบแอคเซียลลี  ออเรียนเต็ด
โพลิโพรพิลีน  (บีโอพีพี)  เกรดทั่วไป 
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ข้อ 2 การพิจารณาการทุ่มตลาดและความเสียหาย 
คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนพิจารณาเห็นว่า  ค าขอของบริษัท   

เอ.เจ.พลาสท์  จ ากัด  (มหาชน)  มีมูลเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่า  การส่งสินค้าที่ถูกพิจารณาดังกล่าว  
เข้ามาในประเทศไทยมีการทุ่มตลาดและก่อให้เกิดความเสียหาย  โดยมีข้อเท็จจริงโดยสังเขป  ดังนี้ 

  2.1 การทุ่มตลาด 
   (1) สินค้าที่ถูกพิจารณา  ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน   

ทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ  15.44  ของราคา  ซี  ไอ  เอฟ 
   (2) สินค้าที่ถูกพิจารณา  ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย   

ทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ  5.90  ของราคา  ซี  ไอ  เอฟ 
   (3) สินค้าที่ถูกพิจารณา  ที่มีแหล่งก าเนิดจากประเทศมาเลเซีย  ทุ่มตลาด  

ในอัตราร้อยละ  28.56  ของราคา  ซี  ไอ  เอฟ 
  2.2 ความเสียหาย 
   หลักฐานเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่า  อุตสาหกรรมภายในได้รับความเสียหาย 

อย่างส าคัญจากการน าเข้าสินค้าที่ถูกพิจารณา  โดยพิจารณาจาก 
   (๑) ปริมาณการน าเข้าสินค้าที่ถูกพิจารณาจากประเทศที่ถูกกล่าวหา 

มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น   
   (๒) การน าเข้าสินค้าที่ถูกพิจารณามีผลกระทบต่อราคาขายภายในประเทศ  

และมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของอุตสาหกรรมภายใน 
ข้อ 3 กระบวนการไต่สวน 
กรมการค้าต่างประเทศจะเริ่มด า เนินกระบวนการไต่สวนตั้งแต่วันที่ประกาศนี้ประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา  โดยจะจัดส่งแบบสอบถามไปให้ผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือตอบข้อมูลประกอบการไต่สวน  
ทั้งนี้  ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่ได้รับแบบสอบถาม  แต่ประสงค์จะขอตอบแบบสอบถามเพ่ือเข้าร่วมในการไต่สวน  
สามารถแจ้งความจ านงเป็นหนังสือต่อกรมการค้าต่างประเทศเพ่ือขอรับแบบสอบถามได้  ภายใน  15  วัน 
นับแต่วันที่ประกาศนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ทั้งนี้  ผู้ที่ไม่แจ้งความประสงค์ขอรับแบบสอบถามภายในเวลาที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง   
กรมการค้าต่างประเทศอาจพิจารณาจากข้อเท็จจริงเท่าที่มีอยู่ประกอบการเปิดการไต่สวน 

ข้อ 4 การเสนอข้อเท็จจริงและความเห็น 
ให้ผู้มีส่วนได้เสียเสนอข้อเท็จจริงและความเห็นเป็นหนังสือ  หรือแจ้งความจ านงขอแถลงการณ์

ด้วยวาจาประกอบการไต่สวนการทุ่มตลาดและความเสียหายเป็นหนังสือต่อกรมการค้าต่างประเทศ  
ภายใน  30  วัน  นับแต่วันที่ประกาศนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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ข้อ 5 การขอทราบข้อมูลการเปิดไต่สวน 
ผู้ใดประสงค์จะขอทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเปิดไต่สวนดังกล่าว  ให้ยื่นค าขอต่อกองปกป้อง

และตอบโต้ทางการค้า  กรมการค้าต่างประเทศ  เลขที่  563  ถนนนนทบุรี  ต าบลบางกระสอ   
อ าเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  รหัสไปรษณีย์  11000  หมายเลขโทรศัพท์  0 -2547-4739   
และหมายเลขโทรสาร  0-2547-4741  ทั้งนี้  ค่าธรรมเนียมในการยื่นค าขอข้อมูลข่าวสารให้เป็นไป
ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง  การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน  (ฉบับที่  6)  พ.ศ.  2544   
ลงวันที่  26  มีนาคม  พ.ศ.  2544 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  11  สงิหาคม  พ.ศ.  ๒๕63 

กีรต ิ รชัโน 
อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ 
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