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แบบค ำขอให้ด ำเนินกำรพจิำรณำตอบโต้กำรทุ่มตลำดหรือกำรอุดหนุน 

ตำมมำตรำ33วรรคหนึ่งท้ำยประกำศกระทรวงพำณิชย์ 

เร่ืองกำรตอบโต้กำรทุ่มตลำดและกำรอุดหนุน(ฉบับที่3)พ.ศ.2543 
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ส่วนท่ี4มูลค่าปกติ 

ส่วนท่ี5ราคาส่งออก 
ส่วนท่ี6ส่วนเหล่ือมการทุ่มตลาด 
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วิธีกรอกค ำขอ 

ก.ในกรณีท่ีขอใหไ้ต่สวนการทุ่มตลาดใหก้รอกส่วนท่ี1ถึง6และ8เวน้แต่ในกรณีท่ีขอให ้

ไต่สวนการอุดหนุนใหก้รอกส่วนท่ี1ถึง3และ7ถึง8 
ข.ในส่วนท่ี4ถึง6ใหร้ะบุสกุลเงินเป็นหน่วยเดียวกนัพร้อมแสดงอตัราแลกเปล่ียนและท่ีมา 

ของขอ้มูลส าหรับขอ้มูลในส่วนท่ี8ใหร้ะบุสกุลเงินเป็นบาท 
ค.ใหผู้ย้ืน่ค  าขอแสดงขอ้มูลของอตุสาหกรรมและใหแ้ยกขอ้มูลเป็นรายผูผ้ลิตดว้ย 

ง.ใหแ้นบส าเนางบการเงินของผูย้ืน่ค  าขอในปีปัจจุบนัและยอ้นหลงั3ปีท่ีไดรั้บการตรวจสอบแลว้ 

พร้อมกบัรับรองส าเนาถูกตอ้งจ านวน2ชุด 
จ.ขอ้มูลข่าวสารใดท่ีระบุวา่เป็นขอ้มูลข่าวสารท่ีตอ้งปกปิดตอ้งเป็นไปตามมาตรา26แห่ง 

พระราชบญัญติัการตอบโตก้ารทุ่มตลาดและการอุดหนุนซ่ึงสินคา้จากต่างประเทศพ.ศ.2542 
ใหผู้ย้ืน่ค  าขอยืน่แบบค าขอฉบบัท่ีปกปิด1ชุดและฉบบัท่ีเปิดเผยได1้ชุด 

ฉ.หากมีการร้องขอใหด้ าเนินการไต่สวนผูส่้งออกมากกวา่1ประเทศใหร้ะบรุายละเอียดขอ้มูล 
พร้อมหลกัฐานเป็นรายประเทศดว้ย 
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ช.หากผูย้ืน่ค  าขอไม่สามารถใหข้อ้มูลตามท่ีระบุในแบบค าขอขอใหแ้สดงเหตุผลดว้ย 
ซ.ในการกรอกขอ้มูลขอใหดู้ค าอธิบายรายละเอียดในแต่ละส่วนประกอบดว้ย 

ฌ.หากเน้ือท่ีส าหรับกรอกไม่เพียงพอใหใ้ชก้ระดาษเพิม่ 

ญ.สอบถามวิธีกรอกค าขอเพิ่มเติมไดท่ี้ส านกัปกป้องและรักษาผลประโยชน์ทางการคา้ 
กรมการคา้ต่างประเทศกระทรวงพาณิชยเ์ลขท่ี44/100ถนนสนามบินน ้า-นนทบุรี 

ต าบลบางกระสออ าเภอเมืองจงัหวดันนทบุรี11000โทร.5474738-40โทรสาร547-4741 
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ส่วนท่ี1ข้อมูลท่ัวไป 
 
 ผูย้ืน่ค  าขอจะตอ้งเป็นผูผ้ลิตสินค้าชนิดเดียวกันกบัสินคา้น าเขา้ท่ีผูย้ืน่ค  าขอกล่าวหาวา่ 
มีการทุ่มตลาด(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่สินค้าท่ีถูกพิจารณา) 
 สินค้าชนิดเดียวกันหมายถึงสินคา้ท่ีมีลกัษณะเหมือนกนัทุกประการกบัสินค้าท่ี 
ถูกพิจารณาในกรณีท่ีไมมี่สินคา้ดงักล่าวใหห้มายความวา่สินคา้ท่ีคลา้ยคลึงกนัอยา่งมาก 
กบัสินค้าท่ีถูกพิจารณา 
1.1ผูย้ืน่ค  าขอ 
ช่ือ บริษทั เอ.เจ.พลาสท ์จ ากดั (มหาชน) 
สัญชาติ ไทย 
ท่ีอยู ่95 ถนนท่าขา้ม แขวงแสมด า  
เขตบางขนุเทียน กรุงเทพฯ 10150  
โทรศพัท ์02-415-0035 
โทรสาร 02-415-1211 
 

ช่ือบคุคลนิติบุคคลสมาคมหรือกลุ่มอุตสาห- 
กรรมซ่ึงผูย้ืน่ค  าขอไดรั้บมอบอ านาจใหย้ืน่ 
ค าขอแทน........................................................ 
.......................................................................... 
ท่ีอยู.่................................................................ 
โทรศพัท.์........................................... 
โทรสาร............................................. 

ยืน่ค  าขอโดยล าพงัใหแ้สดงหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลรายงานงบการเงินท่ี 
ผูส้อบบญัชีรับรองและรายการสินคา้ท่ีผลิตและ/หรือจ าหน่าย 
- บริษทั เอ.เจ. พลาสท ์จ ากดั (มหาชน) ยืน่ค  าขอน้ีคิดเป็นสัดส่วน 100% ของการผลิตสินคา้ใน
ประเทศ 
ยืน่ค าขอโดยกระท าแทนผูผ้ลิตทั้งหมดในอุตสาหกรรมภายในประเทศ 
ในกรณีน้ีใหร้ะบุรายช่ือท่ีอยูห่มายเลขโทรศพัทโ์ทรสารและแสดงหนงัสือรับรอง 
การจดทะเบียนนิติบุคคลรายงานงบการเงินท่ีผูส้อบบญัชีรับรองรายการและปริมาณสินคา้ท่ี 
ผลิตและ/หรือจ าหน่ายของผูผ้ลิตทุกรายตามเอกสารผนวกก. 
ยืน่ค าขอโดยกระท าการแทนผูผ้ลิตบางส่วนในอุตสาหกรรมภายใน 
ในกรณีน้ีใหร้ะบุรายช่ือท่ีตั้งหมายเลขโทรศพัทโ์ทรสารและแสดงหนงัสือรับรอง 
การจดทะเบียนนิติบุคคลรายงานงบการเงินท่ีผูส้อบบญัชีรับรองและรายการสินคา้ท่ีผลิต 
และ/หรือจ าหน่ายของผูผ้ลิตท่ีไดข้อใหก้ระท าการแทนในส่วนท่ีหน่ึงของเอกสารผนวกข. 
และระบรุายช่ือท่ีอยูห่มายเลขโทรศพัทโ์ทรสารรายการและปริมาณสินคา้ท่ีผลิตและ/หรือ 
จ าหน่ายของผูผ้ลิตท่ีมิไดข้อใหก้ระท าการแทนทุกรายในส่วนท่ีสองของเอกสารผนวกข. 
ผูย้ืน่ค  าขอไดรั้บความเสียหายตามมาตรา 19 อนุมาตรา (1) ความเสียหายอยา่งส าคญัท่ีเกิดแก่
อตุสาหกรรมภายใน 
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1.2ผูผ้ลิตสินค้าชนิดเดียวกันรายใดเป็นผูน้ าเขา้สินค้าท่ีถูกพิจารณาหรือมีความเก่ียวขอ้ง 
กบัผูน้ าเขา้สินค้าท่ีถูกพิจารณาหรือเก่ียวขอ้งกบัผูส่้งออกสินค้าท่ีถูกพิจารณาจากต่างประเทศ 
ใหแ้จง้ช่ือท่ีอยูห่มายเลขโทรศพัทแ์ละโทรสารของผูผ้ลิตผูน้ าเขา้ผูส่้งออกและ 
ความเก่ียวขอ้งรวมทั้งปริมาณการน าเขา้ 

- บริษทั เอ.เจ.พลาสท ์จ ากดั (มหาชน) เป็นผูผ้ลิตสินคา้ท่ีถูกพิจารณาแต่เพียงผูเ้ดียว และเรา
ไม่น าเขา้สินคา้ท่ีเก่ียวขอ้ง  

- บริษทั ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี จ ากดั (มหาชน) เป็นผูผ้ลิตสินคา้ท่ีถูกพิจารณา แต่หยดุการผลิตใน
ปี 2562 และเราทราบอยา่งดีท่ีสุดวา่  บริษทั ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี จ ากดั (มหาชน) ไดห้ยดุการซ้ือขาย
ดว้ย ดงันั้นจึงไมไ่ดถู้กรวมเขา้มาเป็นผูผ้ลิตสินคา้ท่ีถูกพิจารณา 
1.3ในช่วง1ปีก่อนหนา้น้ีผูย้ืน่ค  าขอหรือผูผ้ลิตรายอ่ืนท่ีใหผู้ย้ืน่ค  าขอกระท าการแทน 
ไดย้ืน่ค  าขอใหรั้ฐบาลก าหนดมาตรการช่วยเหลือตอ่การผลิตของผูย้ืน่ค  าขอและผูผ้ลิตรายอ่ืน 
หรือไมอ่ยา่งไรเช่นการขอใหใ้ชม้าตรการทางภาษีหรือมาตรการท่ีมิใช่ภาษีซ่ึงไดแ้ก่ 
การจ ากดัปริมาณการน าเขา้สินค้าท่ีถูกพิจารณาการก าหนดค่าธรรมเนียมพิเศษฯลฯถา้มีให ้
แจง้วา่มีค าขอเม่ือใดถึงหน่วยงานใดใหก้ าหนดมาตรการช่วยเหลืออยา่งไรรัฐบาลไดด้ าเนิน 
การช่วยเหลือหรือไม่อยา่งไรและเม่ือใด 

- ไม่มีการยืน่ค าขอ 
................................................................................................................................................ 
ภาพรวมบริษทัฯ 
บริษทั เอ.เจ พลาสท ์จ ากดั (มหาชน) ผูผ้ลิตฟิลม์พลาสติกส าหรับอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ ์ชนิด 
Biaxially Oriented ดว้ยคุณภาพและมาตรฐานระดบัสากล ก่อตั้งเม่ือปี พ.ศ. 2530 โดยมีฐานการ
ผลิตในนิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั บนเน้ือท่ี 40 ไร่ และไดรั้บสิทธ์ิการส่งเสริมการลงทุน
อุตสาหกรรม (BOI) บริษทัสามารถผลิตสินคา้ไดค้รบวงจรส าหรับอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑช์นิด
อ่อน ประกอบดว้ยฟิลม์ BOPP, BOPET, BOPA, CPP และฟิลม์เคลือบผิวอลมิูเนียม เป็นแผน่ฟิลม์
ท่ีใชก้นัแพร่หลายใน อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ ์อุตสาหกรรมอาหาร เช่น อาหารสด อาหารแปรรูป 
ขนมขบเค้ียว ฯลฯ สินคา้อปุโภคบริโภค เช่น ผลิตภณัฑท์ าความสะอาด ฯลฯ โดยมีสัดส่วนการขาย
ในประเทศ 40%-50% และส่งออก 50%-60%  
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ส่วนท่ี2รำยละเอยีดของสินค้ำ 

 
2.1เปรียบเทียบสินค้าท่ีถูกพิจารณากบัสินค้าชนิดเดยีวกันท่ีผูย้ืน่ค  าขอผลิตไดใ้นประเทศ 
และไดรั้บผลกระทบตามรายการต่อไปน้ี 

 สินคา้ชนิดเดียวกนั สินคา้ท่ีถูกพิจารณา 
2.1 .1 ช่ือสินคา้ 
-ช่ือทางการคา้   

 
   -   ฟิลม์บรรจุภณัฑไ์บแอคเซียลลี 
ออเรียนเตด็โพลิโพรพิลีน 
(บีโอพีพี)  
   -   Biaxially Oriented 
Polypropylene (BOPP) Film 

 
   -   Biaxially Oriented 
Polypropylene (BOPP) Film 

-ช่ือทางวิทยาศาสตร์    -   ฟิลม์บรรจุภณัฑไ์บแอคเซียลลี 
ออเรียนเตด็โพลิโพรพิลีน 
(บีโอพีพี)  
   -   Biaxially Oriented 
Polypropylene (BOPP) Film 

   -   ฟิลม์บรรจุภณัฑไ์บแอคเซียลลี 
ออเรียนเตด็โพลิโพรพิลีน 
(บีโอพีพี)  
   -   Biaxially Oriented 
Polypropylene (BOPP) Film 

-จ าแนกอยูใ่นพิกดัอตัราศุลกากร  39202010  
(เฉพาะสินคา้ท่ีเป็นเกรดทัว่ไป หรือ 
Common grade ภายใตพ้ิกดัน้ี) 

 39202010 
(เฉพาะสินคา้ท่ีเป็นเกรดทัว่ไป หรือ 
Common grade ภายใตพ้ิกดัน้ี) 

-อตัราอากรขาเขา้ 
5% ส าหรับอตัราอากรปกติ และ  0% ส าหรับอตัราอากรภายใตค้วามตกลงการคา้สินคา้อาเซียน 
และความตกลงการคา้สินคา้อาเซียน-จีน 
 
โดยภายใตพ้ิกดั 39202010 ประกอบดว้ยพิกดัยอ่ยดงัน้ี  
พกิดั 3920201001 ฟิลม์ BOPP เฉพาะท่ีมีความหนาไม่เกิน 10 ไมครอน 
พิกดั 3920201002 ฟิลม์ BOPP เฉพาะเทปส าหรับใชใ้นอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศพัทห์รือสายไฟ 
พิกดั 3920201029 ฟิลม์ BOPP อ่ืนๆ  และ พิกดั 3920201000 ฟิลม์ BOPP 
ซ่ึงผูย้ืน่ค  าขอตอ้งการยืน่ค  าขอรวมพิกดัยอ่ยทั้งหมดภายใตพ้ิกดั 8 หลกั 39202010 (เฉพาะสินคา้ท่ี
เป็นเกรดทัว่ไป หรือ Common grade ภายใตพ้ิกดัน้ี) เน่ืองจากพิกดัยอ่ยทั้งหมดทางผูย้ืน่ค  าขอ
สามารถผลิตสินคา้พิกดัยอ่ยเหล่านั้นไดแ้ละมีก าลงัการผลิตเพียงพอต่อผูใ้ชง้าน 
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2.1.2 ลกัษณะทางกายภาพลกัษณะทางเคมีและโครงสร้างของสินคา้โดยใหแ้สดงตวัอยา่ง
แคต็ตาลอ็กเอกสารโฆษณาหรือเอกสารอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง(ถา้มี) 

- ฟิลม์ BOPP (Biaxially Oriented Polypropylene) เป็นฟิลม์โพรพีลีนท่ีไดม้าจาก
กระบวนการผลิตปิโตรเคมี ซ่ึงถูกดึงยดืทั้งในทิศทางของเคร่ืองจกัรและแนวขวาง ผลลพัธ์ท่ีไดคื้อ
วสัดุท่ีมีความเหนียวเพิ่มข้ึน   เพิ่มความแขง็แรง  เพิม่ความใส เพิ่มความตา้นทานต่อน ้ามนัท่ีดีข้ึน 
และเพิม่คุณสมบติัป้องกนัการซึมผา่นของไอน ้าและออกซิเจน 

- ฟิลม์ BOPP แบ่งเป็นประเภททัว่ไปและประเภทเกรดพเิศษ โดยแบง่ประเภทจากคา่ความ
หนาแน่นและคา่ซึมผา่นของออกซิเจน (O2TR Barrier)    

- ฟิลม์ BOPP เกรดทัว่ไป มีคา่ความหนาแน่น อยูร่ะหวา่ง 0.90 – 0.91 g/cm3  และมีค่าซึม
ผา่นออกซิเจนตามตารางดงัน้ี 

 
 
 วตัถุประสงคใ์นการน าไปใช ้ประกอบดว้ย การน าไปพิมพสี์และข้ึนรูปเป็นบรรจุภณัฑ ์ 
- ฟิลม์ BOPP เกรดพเิศษ มีคา่ความหนาแน่น อยูร่ะหวา่ง 0 – 0.89 g/cm3 หรือ มากกวา่ 0.91 

g/cm3  เป็นตน้ไป (เป็นค่าปลายเปิด ไม่สามารถระบุคา่สูงสุดได ้ข้ึนกบัวสัดุท่ีน ามาผลิตฟิลม์ 
BOPP เกรดพิเศษ หรือเป็นฟิลม์ท่ีมีการประกบกบัวสัดุชนิดอ่ืนๆ)  และมีค่าซึมผา่นออกซิเจนไม่อยู่
ในช่วงค่าตามตารางขา้งตน้  วตัถุประสงคใ์นการน าไปใช ้ประกอบดว้ย การน าไปพิมพสี์และข้ึน
รูปเป็นบรรจุภณัฑท่ี์ตอ้งการการป้องกนัการซึมผา่นออกซิเจนท่ีดีกวา่เกรดทัว่ไป เช่น บรรจุภณัฑ์
อาหารท่ีตอ้งการรักษากล่ิน และยดือายอุาหารไดย้าวนานกวา่เกรดทัว่ไป 

- ฟิลม์ BOPP เหมาะส าหรับงานพิมพแ์ละการใชง้านส่วนใหญ่จะเป็นชั้นนอกของบรรจุ
ภณัฑอ์าหาร ความหนาของฟิลม์ BOPP มีตั้งแต่ 15 ถึง 50 ไมครอน  
 
2.1.3 มาตรฐานทางอุตสาหกรรม(ใหร้ะบุวา่ตรงกบัของประเทศผูผ้ลิตผูส่้งออก 
ประเทศไทยหรือประเทศท่ีสามมาตรฐานใดเกรดใด) 

ไม่มีมาตรฐานกลาง   
มาตรฐานจากผูผ้ลิตมีดงัน้ี 

- ฟิลม์ BOPP เกรดทัว่ไป (Common grade) หมายถึง ฟิลม์ BOPP ท่ีมีค่าความหนาแน่น 
(Specific gravity หรือ Density) มีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.90 – 0.91 g/cm3  ซ่ึงผูย้ืน่ค  าขอผลิตเป็นหลกัและ
สินคา้เกรดทัว่ไปมีความตอ้งการท่ีกวา้งขวาง  เป็นท่ีนิยมของตลาดตลอดเวลา 



7 
 

 นอกจากน้ีค่าซึมผา่นของออกซิเจน (O2TR Barrier)  ของฟิลม์ BOPP เกรดทัว่ไป มีค่าตาม
ตารางท่ี 2.1.3  โดยมกัจะไม่มีการระบุในเอกสารใบรายงานผลการตรวจวิเคราะหฟิ์ลม์ (Certificate 
of Analysis) หรือ เอกสารท่ีใชส้ าหรับบอกคุณสมบติั (Technical Data Sheet) 

ตารางท่ี 2.1.3  ค่าซึมผา่นของออกซิเจน (O2TR Barrier หน่วยเป็น ลูกบาศกเ์ซนติเมตร ต่อ
ตารางเมตร ต่อวนั ท่ีความดนับรรยากาศ) ของฟิลม์ BOPP เกรดทัว่ไป 

 
 

 
ฟิลม์ BOPP เกรดพเิศษ (High Value grade) หมายถึง ฟิลม์ BOPP ท่ีมีค่าความหนาแน่น 

(Specific gravity หรือ Density) มีค่าไมอ่ยูใ่นระหวา่ง 0.90 – 0.91 g/cm3  นอกจากน้ีฟิลม์ BOPP 
เกรดพิเศษ จะมีการระบคุุณสมบติัอ่ืนๆ ในใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ฟิลม์ (Certificate of 
Analysis) หรือ เอกสารท่ีใชส้ าหรับบอกคุณสมบติั (Technical Data Sheet)  ท่ีแตกต่างไปจาก ฟิลม์ 
BOPP เกรดทัว่ไป เช่น ค่าซึมผา่นของออกซิเจน (O2TR Barrier)  โดยค่าซึมผา่นของออกซิเจนจะมี
คา่แตกต่างจากฟิลม์ BOPP เกรดทัว่ไป  ฟิลม์ BOPP เกรดพิเศษ รวมถึงฟิลม์ BOPP ท่ีมีการพิมพสี์
หรือเคลือบอะลูมิเนียม ซ่ึงสามารถสังเกตุเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า 
 เอกสารรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ฟิลม์ (Certificate of Analysis) และเอกสารท่ีใช้
ส าหรับบอกคุณสมบติั (Technical Data Sheet)  สามารถออกไดโ้ดยผูผ้ลิตฟิลม์ในทุกคร้ังของการ
ผลิตฟิลม์ โดยไมมี่ค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมแก่ลูกคา้ และสามารถออกเอกสารไดภ้ายในระยะเวลา 1 วนัท า
การ เน่ืองจากผูผ้ลิตฟิลม์จะตอ้งเชค็คุณภาพของสินคา้ก่อนการส่งมอบเป็นปกติทกุคร้ัง และแนบมา
พร้อมกนักบัเอกสารในการจดัส่ง ผูย้ืน่ค  าขอเม่ือส่งออกสินคา้ไปยงัลูกคา้ต่างประเทศก็จะแนบ
เอกสารรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ฟิลม์ (Certificate of Analysis) และเอกสารท่ีใชส้ าหรับบอก
คุณสมบติั (Technical Data Sheet)  ทุกคร้ังของการส่งออก  เป็นส่วนหน่ึงของเอกสารส่งออก หรือ 
shipping documents 
 ทั้งน้ีผูน้ าเขา้ยงัสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารรายงานผลการตรวจวิเคราะห์
ฟิลม์ (Certificate of Analysis) และเอกสารท่ีใชส้ าหรับบอกคุณสมบติั (Technical Data Sheet)  ได้
โดยการส่งฟิลม์ไปตรวจวิเคราะห์กบั ศูนยก์ารบรรจุหีบห่อไทย สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย 

2.1.4ขั้นตอนและกระบวนการผลิต 

ขั้นตอนและกระบวนการผลิตฟิลม์บีโอพพีี เกรดทัว่ไป (Common grade) 
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เมด็พลาสติก PP และวสัดุเสริม ผา่นเคร่ืองหลอมและอดัพลาสติก (Extruders) เพือ่ท าใหเ้มด็
หลอมเหลวเป็นของเหลว เม่ือทั้งเมด็พลาสติกและวสัดุเสริมมาหลอมรวมกนั ผา่นเคร่ืองท าแผน่
พลาสติก (Casting unit) ออกมาเป็นแผน่พลาสติก ผา่นเคร่ืองดึงแผน่ฟิลม์ตามแนวยาว (Machine 
Direction Oriented) และเคร่ืองดึงแผน่ฟิลม์ตามแนวขวาง (Transverse Direction Oriented) เพื่อจดั
ระเบียบฟิลม์ทั้งสองแนว ตามแนวยาวและแนวขวาง ควบคุมความหนาของฟิลม์โดยผา่นเคร่ือง
ควบคุมความหนา (Thickness Gauge) ผา่นเคร่ืองดึงแผน่ฟิลม์ใหตึ้ง (Pull roll) เขา้มว้นฟิลม์ ดว้ย
เคร่ืองมว้นแผน่ฟิลม์ (Winder) และตดัฟิลม์ตามขนาดท่ีตอ้งการ ดว้ยเคร่ืองตดัฟิลม์ (Slitter) 
 
ขั้นตอนและกระบวนการผลิตฟิลม์บีโอพพีี เกรดพเิศษ (High value grade) 
การผลิตแผน่ฟิลม์เบ้ืองตน้ เหมือนกบัการผลิตฟิลม์บีโอพีพี เกรดทัว่ไป (Common grade) โดยจะมี
การใชว้ตัถุดิบท่ีมีการปรุงแต่ง หรือวตัถุดิบโพลิเมอร์ชนิดอ่ืนๆมาผสม  หรือมีขั้นตอนเพิ่มจากการ
ผลิตฟิลม์เกรดทัว่ไป ต่อจากขั้นตอนการตดัฟิลม์ดว้ยเคร่ืองตดัฟิลม์ (Slitter)  โดยท าการคลายมว้น
ฟิลม์ออก โดยลูกกล้ิง (Unwinder) ผา่นเคร่ืองปรับสภาพพื้นผิวฟิลม์ (Corona Treatment) เพื่อเตรียม
พื้นผิวส าหรับกระบวนการเคลือบต่อไป โดยเคลือบดว้ยเคร่ืองเคลือบตวัประสาน (Primer Coating) 
ผา่นเคร่ืองอบ (Dryer) ลูกกล้ิงหล่อเยน็เพือ่ปรบัสภาพสภาพแผน่ฟิลม์ และเขา้มว้นฟิลม์โดยลูกกล้ิง 
(Winder) 

 
2.1.5ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

สินคา้ของบริษทัจ าหน่ายใหใ้นลกูคา้ในและต่างประเทศดงัน้ี 
- ตลาดในประเทศ : บริษทัฯ จดัจ าหน่ายโดยตรงใหก้บัลูกคา้ 
- ตลาดต่างประเทศ : โดยส่วนใหญ่เป็นการจดัจ าหน่ายผา่นตวัแทน 
 

2.1.6ผูใ้ชสิ้นคา้ขั้นสุดทา้ย ไดแ้ก่ โรงพมิพ ์/ โรงงานผลิตถุง Side Seal / และบรรจุภณัฑอ่ื์นๆ (เพื่อ
น าไปแปรรูปเป็นซองบรรจุส่ิงของ อาหารและขนม ฯลฯ) 
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2.1.7มาตรการในการน าเขา้ประเทศไทยซ่ึงมิใช่มาตรการทางภาษเีช่นการขออนุญาตใน 
การน าเขา้การก าหนดโควตา้น าเขา้การก าหนดค่าธรรมเนียมพิเศษฯลฯถา้มีใหร้ะบ ุ
เฉพาะสินค้าท่ีถูกพิจารณา 

- ไม่มี 
2.1.8ประเทศแหล่งก าเนิด   ประเทศจีน, ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย 
 
2.1.9ประเทศผูส่้งออก         ประเทศจีน, ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย 
 
2.1.10ขอ้เปรียบเทียบอ่ืนๆระหวา่งสินค้าท่ีถูกพิจารณาและสินค้าชนิดเดียวกันท่ีผลิต 
ภายในประเทศ 
สินคา้ท่ีถูกพิจารณาและสินคา้ท่ีมีความคลา้ยคลึงกนัหรือเหมือนกนันั้น สินคา้ BOPP ฟิลม์ ถกูผลิต
มาในหลายเกรด  เกรด Common หรือเกรดฟิลม์ทัว่ไปนั้นเป็นสัดส่วนหลกัของการน าเขา้และขาย
ในประเทศ  โดยสินคา้ BOPP ฟิลม์ เกรดอ่ืนๆ มีการขายตามความตอ้งการของตลาดดว้ย  
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ส่วนท่ี3ข้อมูลเกีย่วกบัผู้ผลติและ/หรือผู้ส่งออกและผู้น ำเข้ำโดยใชข้อ้มูลล่าสุด 
 
3.1ใหแ้จง้รายช่ือท่ีอยูห่มายเลขโทรศพัทโ์ทรสารของผู้ผลติสินค้าท่ีถูกพิจารณา 
ประเทศจีน 
1.Gettle Group 
金田集团 
http://www.gettel.cn/en/index.jsp?id0=z0haoxwcma&aid=z0haoxwcma&id1=z0haoy1wxo 
ท่ีอยู ่  Economy developing Zone, Panshan, Panjin, Liaoning, China 

A Area Economy developing Zone, Yunyang, Chongqing, China 
Huishui, Qiannan, Guizhou, China 

โทรศพัท ์ (+86)577-64288462/26661201   
โทรสาร  (+86)577-26658662 
 
2.Anshan Modern Times Flexible Packaging., Ltd. 
鞍山现代软包装有限公司，辽宁省鞍山市立山区东环路106号 

ท่ีอยู ่  No. 106 Donghuan Rd., Lishan area, Anshan City, Liaoning, China 
โทรศพัท ์ (+86)412-5555029 
โทรสาร (+86)412-5555029 
 
3.Dalian Kaiwei Plastic Industry Co., Ltd. 
大连凯威塑胶工业有限公司，辽宁省大连经济技术开发区铁山东路106号 

http://www.kinlead.cn/index.php/Index/show/tid/266 
ท่ีอยู ่ No. 106 East Tieshan Rd., Economy technology developing zone, Dalian, 

Liaoning, China 
โทรศพัท ์ (+86)411-39267888 
โทรสาร  (+86)411-39267809 
 
4.Chengdu Yuede Packaging Material Co., Ltd. 
成都悦得包装材料有限公司, 四川省成都市新都卫星城工业区君跃路839号 

ท่ีอยู ่  No. 839 Junyue Rd., Xindu Weixingcheng Industry zone, Chengdu, China 
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5.Yunnan HongChuang Packaging Co., Ltd.  
云南红塔 

http://www.ejxcl.com/list/cxjthongtasujiaowapCH/49/1046/auto/20/0.html 
ท่ีอยู ่  14 Xiushan Rd, Hongta, Yuxi, Yunnan, China, 653100 
โทรศพัท ์ (+86)28-69285077 
 
6.Shandong Sishui Kangdexin Composite material Co., Ltd. 
山东泗水康得新复合材料有限公司，地址：山东济宁泗水县经济开发区泉兴路西首 

ท่ีอยู ่ Beginning West Quanxin Rd., Economy developing Zone, Sishui, Jining, 
Shandong, China 

โทรศพัท ์ (+86)537-3903903 
 
7.Shandong Tianchen Plastic Co., Ltd. 
山东天宸塑业有限公司，山东省聊城经济开发区 

ท่ีอยู ่  Economy developing Zone, Liao City, Shandong, China 
โทรศพัท ์ (+86)539-5728412 
 
8.Tengzhou Zhongsu Packaging Material Co., Ltd. 
滕州中塑包装材料有限公司，山东滕州经济开发区 

ท่ีอยู ่  Economy developing Zone, Tengzhou, Shandong, China 
 
9.Tianjin Tiansu Science & Technology Group Technology Center 
天津天塑科技集团有限公司技术中心 

http://tjtsjt.net/ 
ท่ีอยูบ่ริษทั  No.52 Street, Xihu Village,Nankai District, Tianjin City 
ท่ีอยูโ่รงงาน  No.11 2rd Keda Road,Taida Technology Industrial Park, South Balitai Street, 

Jinnan District, Tianjin City, China 
โทรศพัท ์ (+86)022-23395971 
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10.Tianjin Huaheng Packaging Material Co., Ltd. 
天津华恒包装材料有限公司, 天津市滨海新区（大港）轻纺经济区纺四路1号1-4 

http://tjhhbz.com/cn/content.php 
ท่ีอยู ่ 1-4 No.1 China Textile Economic Zone, Binhai New Zone(Dagang), Tianjin, 

China 
โทรศพัท ์ (+86)40-08678687 
โทรสาร  (+86)22-59795500 
 
11.Haiwei Group 
河北海伟 
http://www.haiweigroup.net/en/About.asp?id=8 
ท่ีอยู ่  Jingxin Street,, East Renmin Road, Hengshui City, Hebei, China 
โทรศพัท ์ (+86)318-4312963 
โทรสาร  (+86)318-4311858 
 
12.Heibei Kaida New type Packaging Material Co., Ltd. 
河北凯达新型包装材料有限公司, 河北省霸州市信安镇霸杨路高桥村对过 

www.boppbaomo.com 
ท่ีอยู ่  Opposite Gaoqiao Village, Bayang Rd., Xinan Town, Bazhou City, Hebei, China 
โทรศพัท ์ (+86)316-3292266 
โทรสาร  (+86)316-3292277 
 
13.Hubei Youfa Packaging Technology Co., Ltd. 
湖北友发包装科技有限公司，武汉市东西湖区新沟镇街革新大道东 

ท่ีอยู ่  East Gexin Dadao, Xingouzhen Street, Dongxihu Area, Wuhan, China 
 
14.Jiangxi Guande New Material Stock Co., Ltd. 
江西冠德新材料股份有限公司, 吉安市井开区深圳大道286号 

ท่ีอยู ่  No. 286 Shenzhen Rd., Jingkai Area, Ji’an City, Jiangxi, China 
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15.Henan Modern Times Flexible Packaging., Ltd. 
河南现代软包装材料有限公司，中国河南新乡市南环路与牧野路交叉口东南角 

ท่ีอยู ่ South east corner, cross of Muye Rd. and Nanhuan Rd., Xinxiang City, Henan, 
China 

โทรศพัท ์ (+86)0373-5862795 
โทรสาร  (+86)0373-5862771/768 
 
16.Yinjinda Group 
银金达集团, 新乡市金穗大道688号商会大厦B座9楼 

http://www.yinjinda.com/brand 
ท่ีอยู ่ 9TH Floor, Commerce building B, No. 688, Jinshui Rd., Xinxiang City, Henan, 

China 
โทรศพัท ์ (+86)373 -5896868 
 
17.Shuangliang Group 
江苏双良, 江苏省江阴市临港街道西利路88 号 

ท่ีอยู ่  No. 88 Xili Rd., Lingang Street, Jiangyin  City, Jiangsu, China 
โทรศพัท ์ (+86)0510-86818899 
โทรสาร  (+86)0510-86818777 
 
18.Jiangsu Shouyi Film Co., Ltd. 
江苏首义薄膜有限公司 

ท่ีอยู ่  No.9 Wuli jiang Road, Economy developing zone, Sihong Town, Jiangsu, China 
โทรศพัท ์ (+86)527-88573999 
โทรสาร  (+86)527-86307999 
 
19.Jiangsu Fengyuan New material Technology Co., Ltd. 
江苏丰远新材料科技有限公司 

ท่ีอยู ่ No. 26 Hengshan North Road. Economy developing zone, Sihong Town, Jiangsu, 
China 

โทรศพัท ์ (+86)527-89895999 
โทรสาร (+86)527-89889666 
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20.Jiangsu Benduo New Materials Co., Ltd. 
扬州奔多 

ท่ีอยู ่  No.1 Dazhonggang Rd, Guangling, Yangzhou, Jiangsu, China 
โทรศพัท ์ (+86)514-87288202 
 
21.Shanghai Guanhui New Material Technology Co., Ltd. 
上海冠辉新材料科技有限公司，上海市金山工业区广业路88号 

ท่ีอยู ่  No.88 Guangye Road, Jinshan Industry Area, Shanghai, China 
โทรศพัท ์ (+86)159-99898844 
 
22.Shanghai Hance Plastic Technology Co., Ltd. 
上海翰册塑料科技有限公司, 上海市金山区石化卫二路140号 

ท่ีอยู ่  No.140, Shihua wei’er Road, Jinshan Area, Shanghai, China 
 
23.Shanghai Yuede Soft Packing Co., Ltd. 
上海悦得软包装有限公司, 上海市金山工业区金流路429号 

ท่ีอยู ่  No. 429, Jinliu Road, Jinshan Industrial Zone, Shanghai, China 
 
24.Zhejiang Benduo Industry Co., Ltd. 
浙江奔多 

ท่ีอยู ่  No. 366 Binhai Main Road, Ningbo city, Zhejiang, China 
โทรศพัท ์ (+86)574-63079101 
 
25.Zhejiang Quanwei Soft Packaging New Material Co., Ltd. 
浙江权威软塑新材料有限公司 

ท่ีอยู ่  Gaoqiao Town Industry Zone, Tongxiang Jiaxing, Zhejiang, China 
โทรศพัท ์ (+86)573-88960866 
 

26.Zhejiang Kinlead Packaging Materials Co., Ltd. 
浙江凯丽新材料股份有限公司 

ท่ีอยู ่  No.889, Jingshui Road, Kedong Industry Area, Shaoxing, Zhejiang, China 
โทรศพัท ์ (+86)575-85589072 
โทรสาร  (+86)575-84816617 
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27.Zhejiang Tianpu Plastics Products Limited Company 
浙江天普 

ท่ีอยู ่  Shaosan Hwy, Yuecheng, Shaoxing, Zhejiang, China 
โทรศพัท ์ (+86)575-8039142 
 
28.Zhejiang Yimei Film Industry Group Co., Ltd. 
浙江伊美薄膜工业集团有限公司 

ท่ีอยู ่  No.377, Wangdao Road, Beiyuan Industry Zone, Yiwu, Zhejiang, China 
โทรศพัท ์ (+86)579-8526 0910, (+86)579-85423517 
 
29.Zhejiang Jinrui Film Material Co., Ltd. 
浙江金瑞薄膜材料有限公司 

ท่ีอยู ่  No.167 Jinfeng Road, Yuyao Ningbo, Zhejiang, China 
โทรศพัท ์ (+86)574-62572967 
 
30.Zhejiang Lanye Film Co., Ltd. 
浙江蓝也薄膜有限公司 

ท่ีอยู ่ No. 1 Lvhu North Road, Jindong economy developing Area, Jinhua Zhejiang, 
China 

โทรศพัท ์ (+86)579-85438456 
 
31.Hangzhou Xiaoshan Huayi Plastic Co., Ltd. 
杭州萧山华益塑料有限公司 

ท่ีอยู ่ No. 1, Lianyi Road, Suoqian Industry Zone, Xiaoshan, Hangzhou Zhejiang, 
China 

โทรศพัท ์ (+86)571-82776688 
โทรสาร  (+86)571-82775838 
 
32.Zhejiang Haibin Film Technology Co., Ltd. 
浙江海滨薄膜科技有限公司 
ท่ีอยู ่  Qiushi Road, Binhai Industry Zone, Shaoxing Taizhou Zhejiang, China 
โทรศพัท ์ (+86)576-84625522 
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33.Zhejiang Qiming New Material Public Co., Ltd. 
浙江启明新材料股份有限公司 

ท่ีอยู ่  Shiji Main Road, Xiaojiang Pingyang Zhejiang, China 
โทรศพัท ์ (+86)577-58186998 
 
34.Haining Changkun Packing Co. Ltd. 
海宁长昆包装有限公司 

ท่ีอยู ่  Qingyun Industry developing zone, Xieqiao Town, Haining, China 
โทรศพัท ์ (+86)573-87783686 
โทรสาร (+86)573-87783686 
 
35.Anhui Guofeng Plastic Industry Co., Ltd. 
安徽国风塑业股份有限公司 

ท่ีอยู ่  No. 1000 Mingchuan Road, Gaoxin Area, Hefei, Anhui, China 
โทรศพัท ์ (+86)551-68560865 
โทรสาร  (+86)551-68560801 
 
36.Zhong Shan Wing Ning Packaging Film Ltd. 
中山永宁包装薄膜制品有限公司 

ท่ีอยู ่  Wing Ning Industrial Road, Xiao Lan, Zhongshan, Guangdong, China 
โทรศพัท ์ (+86)0760-22256699 
โทรสาร  (+86)0760-22250293 
 
37.Jieyang Yuntong Plastic Packing Co., Ltd. 
揭阳运通塑料包装有限公司 

ท่ีอยู ่  No. 689 Chinese West Road Jieyang City, Guangdong, China 
โทรศพัท ์ (+86)663-8811838 
โทรสาร  (+86)663-8812838 
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38.Shantou Guanhua Membrance Industry Co., Ltd. 
汕头冠华薄膜工业有限公司 

ท่ีอยู ่ No. 8 Yanjiang North Road, Wanji Industry Park, Longhu Area, Shantou, 
Guangdong, China 

โทรศพัท ์ (+86)754-88386138 
 
39.Zhongshan Xin Yazhou Adhesive products Limited Company 
中山新亚洲胶粘制品有限公司 
ท่ีอยู ่  Lianfeng Middle Rd, Zhongshan, Guangdong, China 
โทรศพัท ์ (+86)760-22126315 
 
40.Guangzhou Hongming Material Science And Technology Co., Ltd. 
广州宏铭材料科技股份有限公司 

ท่ีอยู ่ No. 2, No. 1 Rd., Yunpu Industrial Zone, Baiyun, Luogang Town, Baiyun, 
Guangzhou, Guangdong, China 

โทรศพัท ์ (+86)020-82266188-1257 
 
41.Fujian Times Packing Material Co.,Ltd. 
福建时代包装材料有限公司 

ท่ีอยู ่  No. 468 Liuyi North Road, Fuzhou city, Fujian, China 
โทรศพัท ์ (+86)591-87569303 
 
42.Fujian FuRong technology group Co., Ltd. 
福建福融辉 

http://e.forop-group.com/a/lianxiwomen/ 
ท่ีอยู ่ Photoelectric Park, Rongqiao Economic and Technological Development Zone 

No.22, Xihuan North Road Fuqing, Fujian, China 
โทรศพัท ์ (+86)591-86090907 
โทรสาร  (+86)591-86090953 
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ประเทศอนิโดนีเซีย 
1.PT. Trias Sentosa Tbk 
ท่ีอยู ่  Desa Keboharan Km 26 Krian, Sidoarjo, 61262, Indonesia 
โทรศพัท ์ (+62)31-8975825 
โทรสาร  (+62)31-8972998 
 
2.PT. Lotte Packaging 
ท่ีอยู ่  Jl. Raya Curug Km 1.1, Ds. Kadu Jaya, Curug 15810, Tangerang, Indonesia 
โทรศพัท ์ (+62)21-5981256/ (+62)21-59894602 
โทรสาร  (+62)21-5983252 / (+62)21-5983248 
  
3.PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk 
ท่ีอยู ่ Jalan Jend Sudirman Kav 70-71 Wisma Indosemen 5th Floor Jakarta, 12910, 

Indonesia 
โทรศพัท ์ (+62)21-2510088 
โทรสาร  - 
 
4.PT Argha Karya Prima Industry Tbk 
ท่ีอยู ่  Jl Pahlawan, Karang Asem Barat, Citeureup, Bogor 16810, Indonesia 
โทรศพัท ์ (+62)21-8752707, 8750541 
โทรสาร  (+62)21-8752248, 8750542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 
 

ประเทศมำเลเซีย  
1.San Miguel Yamamura Plastic Films Sdn. Bhd. 
ท่ีอยู ่  No. 172, Jalan Usaha 5, Ayer Keroh Industrial Estate, 75450 Melaka, Malaysia 
โทรศพัท ์ (+606)2322-177/8/9 
โทรสาร  (+606)2322-523   
 
2.Scientex Great Wall Sdn Bhd 
ท่ีอยู ่ Lot 78, Lorong Sungai Pinang 4/2/KS11, Halal Hub Fasa 1, Taman Perindustrian 

Pulau Indah, 42920 Pelabuhan Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia 
โทรศพัท ์ (+603)5524-8888, (+603)5519-1325 
 
3.Stenta Films (M) Sdn Bhd 
ท่ีอยู ่ Lot No.10  Jalan P/10  Kawasan Perusahaan Seksyen 10, 43650 Bandar Baru 

Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia 
โทรศพัท ์ (+603)8924-3388 
โทรสาร  (+603)8925-4695 
 
3.2ใหแ้จง้รายช่ือท่ีอยูห่มายเลขโทรศพัทโ์ทรสารของผู้ส่งออกสินค้าท่ีถูกพิจารณา 
- เหมือนกบัขอ้ 3.1 
 
3.3ใหแ้จง้รายช่ือท่ีอยูห่มายเลขโทรศพัทโ์ทรสารของผู้น ำเข้ำสินค้าท่ีถูกพิจารณาในประเทศ 
1.บริษทั เซเวน่สตาร์ อินเตอร์โฮลด้ิง จ ากดั 
ท่ีอยู ่ 26 ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา 

กรุงเทพมหานคร 10260 
โทรศพัท ์ ............................ 
โทรสาร   ............................ 
 
 
 
 
 



20 
 

2.บริษทั น าวฒันา แพค็แอนดพ์ร้ินท ์จ ากดั 
ท่ีอยู ่ 104/1 หมู่ท่ี 19  ซ.สุขสวสัด์ิ 64 ถ.สุขสวสัด์ิ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.

สมุทรปราการ 10130 
โทรศพัท ์ ............................ 
โทรสาร   ............................ 
 
3.บริษทั พร้ินท ์มาสเตอร์ จ ากดั 
ท่ีอยู ่ 172/1 ซอยเพชรเกษม63 ถนนเพชรเกษม แขวงหลกัสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 

10160 
โทรศพัท ์ ............................ 
โทรสาร   ............................ 
 
4.บริษทั เพอร์เฟค แพคเกจจ้ิง จ ากดั 
ท่ีอยู ่ 19/9 หมู่ท่ี 6 ถนนพระรามท่ี 2 ต าบลคอกกระบือ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จงัหวดั

สมุทรสาคร 74000 
โทรศพัท ์ ............................ 
โทรสาร   ............................ 
 
5.บริษทั อินโนแพค็ อินดสัตรี จ ากดั 
ท่ีอยู ่  87 ถนนพรมแดน ต าบลบางบอน อ าเภอบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 
โทรศพัท ์ ............................ 
โทรสาร   ............................ 
 
6.บริษทั โอจิ เลเบล (ไทยแลนด)์ จ ากดั  
ท่ีอยู ่  309 หมู่ท่ี10  ต  าบลท่าตูม  อ าเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบุรี 25140 
โทรศพัท ์ ............................ 
โทรสาร   ............................ 
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7.บริษทั เฟลก็ซ์ซ่ี-แพค จ ากดั  
ท่ีอยู ่ 899/7-10 ม.20 ซ.จงศิริ ถ.บางพลี-บางต าหรุ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.

สมุทรปราการ 10540 
โทรศพัท ์ ............................ 
โทรสาร   ............................ 
 
8.บริษทั เอเซีย แพค็เกจจ้ิง เซ็นเตอร์ จ ากดั 
ท่ีอยู ่  942/165 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ ชั้น22 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ ์ 

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศพัท ์ ............................ 
โทรสาร   ............................ 
 
9.บริษทั ไดอิชิแพคเกจจ้ิง จ ากดั 
ท่ีอยู ่ เลขท่ี 139  หมู่ท่ี 5 ถนนบางนา-ตราด กม.36 ต าบลบางสมคัร อ าเภอบางปะกง 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24180 
โทรศพัท ์ ............................ 
โทรสาร   ............................ 
 
10.บริษทั หลุยส์ผลิตภณัฑก์าวเทป จ ากดั 
ท่ีอยู ่ 1070 ซอยสวนพลู ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

10120 
โทรศพัท ์ ............................ 
โทรสาร   ............................ 
 
11.บริษทั ลกัก้ีสตาร์โค๊ตติ้ง จ ากดั 
ท่ีอยู ่  155/17 หมูบ่า้นนิคมอุตสาหกรรมราชบรีุ หมู่ท่ี 4 ต าบลเจ็ดเสมียน อ าเภอโพธาราม 

จงัหวดัราชบรีุ 70120 
โทรศพัท ์ ............................ 
โทรสาร  ............................ 
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12.บริษทั โชเอะ (ประเทศไทย) จ ากดั 
ท่ีอยู ่ 9/11 หมู่ท่ี 4 ถนนเทพารักษ ์ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอบางพลี จงัหวดั

สมุทรปราการ 10540 
โทรศพัท ์ ............................ 
โทรสาร  ............................ 
 
13.บริษทั อาคเนยอ์ตุสาหกรรมบรรจุภณัฑ ์จ ากดั 
ท่ีอยู ่  116/17-18 ถนนณระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศพัท ์ ............................ 
โทรสาร  ............................ 
 
14.บริษทั ไพร์ม แพค็เกจจ้ิง จ ากดั 
ท่ีอยู ่  92 หมู่ท่ี 2 ต าบลหนองชุมพลเหนือ อ าเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี 76140 
โทรศพัท ์ ............................ 
โทรสาร  ............................ 
 
15.บริษทั เอเวอร่ี เดนนิสสัน (ประเทศไทย) จ ากดั 
ท่ีอยู ่  64/11 หมู่ท่ี 4 ต าบลปลวกแดง อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 21140 
โทรศพัท ์ ............................ 
โทรสาร  ............................ 
 
16.บริษทั ไทย เคเค อุตสาหกรรม จ ากดั 
ท่ีอยู ่29/1  หมู่ท่ี 5 ซอยธรรมศิริ ถนนเทพรัตน ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง  

จงัหวดัสมุทรปราการ 10570 
โทรศพัท ์ ............................ 
โทรสาร  ............................ 
 
17.บริษทั ไทยออ๊ฟเซท จ ากดั 
ท่ีอยู ่  1741 ถนนจนัทน์ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท ์ ............................ 
โทรสาร   ............................ 
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18.บริษทั ฟูจิ เอซ จ ากดั 
ท่ีอยู ่487/1 ถนนศรีอยธุยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท ์ ............................ 
โทรสาร  ............................ 
 
19. บริษทั เตด็ตรา แพค้ (ประเทศไทย) จ ากดั 
ท่ีอยู ่  109 หมู่ท่ี 4 ทางหลวง 331 ต าบลปลวกแดง อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 
โทรศพัท ์ ............................ 
โทรสาร  ............................ 
 
20. บริษทั นากาเซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั 
ท่ีอยู ่ 952 อาคารรามาแลนด ์ชั้น 14 ถนนพระรามท่ี 4 แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร 10150 
โทรศพัท ์ ............................ 
โทรสาร  ............................ 
 
3.4ใหแ้จง้รายช่ือท่ีอยูห่มายเลขโทรศพัทโ์ทรสารของสมำคมกลุ่มอุตสำหกรรมผู้ใช้ 
สินค้าท่ีถูกพิจารณาในประเทศ 

- (ไม่มีสมาคมจ าเพาะเจาะจงกลุ่มผูใ้ช)้ 
- สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

ท่ีอยู ่ชั้น 8 อาคารปฏิบติัการเทคโนโลยเีชิงสร้างสรรค ์เลขท่ี 2 ถนนนางล้ินจ่ี แขวงทุ่งมหาเมฆ (มท
รก.) เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท ์(+66)02 345 1000 
 

- หอการคา้ไทย 
ท่ีอยู ่150 ถนนราชบพิธ แขวงวดัราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 
โทรศพัท ์(+66)02 018 6888 
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ส่วนท่ี4มูลค่ำปกติ 
 
 กำรทุ่มตลำดได้แก่กำรส่งสินค้ำเข้ำมำในประเทศไทยในรำคำส่งออกท่ีต ่ำกว่ำมูลค่ำปกติของ
สินค้าชนดิเดยีวกนั 
 ในการหามูลค่าปกติก่อนอ่ืนใหพ้ิจารณาวา่ประเทศผูส่้งออกเป็นประเทศท่ีมีเศรษฐกิจท่ีใช้
ระบบการตลาดหรือไม่ถา้เป็นใหต้อบขอ้4.1ถึง4.3ถา้ไม่เป็นใหข้า้มไปตอบขอ้4.4 

 
4.1ใหร้ะบุมูลค่าปกติของสินค้าชนิดเดยีวกันท่ีจ าหน่ายในตลาดของประเทศผูส่้งออกโดยระบ ุ
เป็นราคาณระดบัการคา้ใด(เช่นราคาขายส่งราคาขายปลีกเป็นตน้)และใหค้  านวณหาราคา 
ณหนา้โรงงานทั้งน้ีใหแ้ยกระบรุาคาตามขนาดแบบหรือรุ่นของสินคา้รวมทั้งเง่ือนไขของ 
การจ าหน่ายในรูปของส่วนลดต่างๆระยะเวลาท่ีใหเ้ครดิตอตัราภาษีการคา้ท่ีตอ้งช าระหรือ 
อ่ืนๆพร้อมทั้งแสดงหลกัฐานท่ีมาของราคาและเง่ือนไขการจ าหน่ายดงักล่าวเช่นใบเสนอขาย 
ใบแจง้หน้ีใบเสร็จรับเงินรายการราคาสินคา้ฯลฯ 
 
สูตรกำรค ำนวน    
มูลค่าปกติ ณ หนา้โรงงาน (บาทต่อกิโลกรัม) = ราคาขายในประเทศ ณ หนา้โรงงาน * อตัราแลกเปล่ียน
เฉล่ีย (บาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

 
ประเทศจีน 
มูลคา่ปกติ ณ หนา้โรงงาน = .................................. 
 
[1]ราคาขายในประเทศ ณ หนา้โรงงาน (บาทต่อกิโลกรัม) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ 10%)  
= ................................... * [2] ............... (บาทต่อหยวน) = ...................................... 
 
แหล่งท่ีมา 
- [1] ราคาขายในประเทศ ตามเอกสาร.................... จดหมายแจง้ราคาขายในประเทศจีน 
................................................................................................................ 
- [2] อตัราแลกเปล่ียน .................................... อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย (MID RATE) จากธนาคาร
แห่งประเทศไทย 
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ประเทศอินโดนีเซีย 
มลูค่าปกติ ณ หนา้โรงงาน = ............................ 
 
[1]ราคาขายในประเทศ ณ หนา้โรงงาน (บาทต่อกิโลกรัม) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ 10%)  
= .................................. * [2] ............ (บาทต่อ1000รูเปีย) = ................................... 
  

แหล่งท่ีมา 
- [1] ราคาขายในประเทศ ตามเอกสาร.................... จดหมายแจง้ราคาขายในประเทศอินโดนีเซีย  
........................................................................................................... 
- [2] อตัราแลกเปล่ียน ................................ อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย (MID RATE) จากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 
 
ประเทศมาเลเซีย 
มลูค่าปกติ ณ หนา้โรงงาน = ............................ 
 
[1]ราคาขายในประเทศ ณ หนา้โรงงาน (ไมร่วมภาษมีูลค่าเพิ่ม 6%)   
= ..................................... * [2] ............ (บาทต่อริงกิต) = .................................... 
 
แหล่งท่ีมา  
- [1] ราคาขายในประเทศ ตามเอกสาร..................... จดหมายแจง้ราคาขายในประเทศมาเลเซีย  
............................................................................................................... 
- [2] อตัราแลกเปล่ียน ......................................... อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย (MID RATE) จากธนาคาร
แห่งประเทศไทย 
 
ตารางสรุปมูลค่าปกติ ณ หนา้โรงงาน 

(ราคาต่อหน่วย : บาทต่อกิโลกรัม) 
รายการ ประเทศจีน ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย 

มลูคา่ปกติ ณ หนา้โรงงาน     
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4.2ในกรณีท่ีสินค้าชนิดเดียวกันไม่มีจ าหน่ายในตลาดประเทศผูส่้งออกหรือมีการจ าหน่าย 
แต่ราคาดงักล่าวไม่น่าเช่ือถือใหแ้สดงราคาสินค้าชนิดเดียวกันท่ีส่งออกไปยงัประเทศท่ีสาม 
อยา่งนอ้ย2ประเทศโดยใหข้อ้มูลราคาท านองเดียวกบัท่ีระบไุวใ้นขอ้4.1 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
 
4.3ในกรณีท่ีไม่สามารถหาราคาตามขอ้4.1และขอ้4.2ไดใ้หห้ามูลค่าปกติจากตน้ทุนการผลิต 
ของสินค้าชนิดเดยีวกันในประเทศแหล่งก าเนิดหรือตน้ทุนการผลิตของสินค้าชนิดเดียวกัน 
ของผูย้ืน่ค  าขอดงัน้ี 
 4.3.1มูลค่าปกติจากราคาท่ีค านวณจากตน้ทุนการผลิตในประเทศแหล่งก าเนิดใหร้ะบ ุ
ตน้ทนุการผลิตสินค้าชนิดเดียวกันของผูผ้ลิตในประเทศแหล่งก าเนิดสินคา้นั้นโดยแยกประเภท 
รายการของตน้ทุนการผลิตและอธิบายวิธีการค านวณตน้ทุนการผลิตแต่ละรายการโดยอาจจดัท า
เป็นขอ้มูลแนบทา้ยหากเน้ือท่ีไม่พอกรอกขอ้มูลน้ีควรเป็นขอ้มูลในช่วงระยะเวลาเดียวกนักบั 
ท่ีมีการทุม่ตลาดและใหร้วมค่าใชจ่้ายท่ีเหมาะสมในการจดัการการขายและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 
รวมก าไรท่ีเหมาะสม 

ตารางแสดงมูลค่าปกติจากราคาท่ีค านวณจากตน้ทนุการผลิตต่อหน่วย 
ในช่วง............................................................ 

รายการ จ านวนเงิน % 
ก. ตน้ทุนการผลิตสินคา้ 
1.วตัถุดิบ 
2.ค่าแรงงาน 
3.ค่าโสหุย้การผลิต 

  

รวม(1+2+3)   
ข.ค่าใชจ่้ายในการจดัการการขายและอ่ืนๆ   
ค.ก าไรสุทธิ   
ราคาท่ีค านวณจากตน้ทุนการผลิตต่อหน่วย 
(ก+ข+ค) 
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4.3.2หากไม่มีขอ้มูลเก่ียวกบัตน้ทนุของผูผ้ลิตหรือผูส่้งออกในต่างประเทศใหร้ะบุขอ้มูล
เก่ียวกบัตน้ทุนและปัจจยัผลิตในประเทศไทยแต่ตอ้งปรับตน้ทุนของไทยใหเ้ขา้กบัตน้ทุนประเมิน
ของผูผ้ลิตในต่างประเทศในการค านวณวตัถุดิบค่าแรงและตน้ทุนอ่ืนๆพร้อมแสดงหลกัฐาน 
สนบัสนุนขอ้มูลดงักล่าว (เช่นตน้ทุนของผูย้ืน่ค  าขอ) 
4.4ในกรณีท่ีระบบเศรษฐกิจของประเทศแหล่งก าเนิดสินคา้ไม่ใชก้ลไกตลาดการหามูลค่าปกติ 
ใหพ้ิจารณาเทียบเคียงจากราคาสินคา้ของประเทศท่ีสามท่ีมีระบบท่ีใชก้ลไกตลาดและเหมาะสม 
กบัการเปรียบเทียบโดยใหแ้สดงเหตผุลท่ีเลือกประเทศดงักล่าวดงัน้ี 

- ไม่มี 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
 การหามูลค่าปกติโดย 
 4.4.1หาจากราคาสินค้าชนิดเดียวกันท่ีจ าหน่ายในประเทศท่ีสามใหร้ะบุขอ้มูล 
เช่นเดียวกนักบัการใหข้อ้มลูในขอ้4.1หรือ 

4.4.2ในกรณีท่ีไมมี่ขอ้มูลตามขอ้4.4.1ใหแ้สดงราคาตน้ทุนการผลิตสินคา้นั้นใน 
ประเทศท่ีสามใหร้ะบุขอ้มลูเช่นเดียวกบัการกรอกขอ้มูลในขอ้4.3.1หรือ 

4.4.3ในกรณีท่ีไมมี่ขอ้มูลตามขอ้4.4.2ใหแ้สดงตน้ทุนและปัจจยัการผลิตในประเทศไทย 
แทนโดยใหข้อ้มูลเช่นเดียวกบัการใหข้อ้มูลในขอ้4.3.2 
................................................................................................................................................. 
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ส่วนท่ี5รำคำส่งออก(ExportPrice) 
5.1ใหแ้สดงราคาส่งออกสินค้าท่ีถูกพิจารณาซ่ึงเป็นราคาท่ีจ าหน่ายใหผู้ซ้ื้ออิสระทอดแรก 
ในประเทศไทยโดยปกติคือราคาท่ีผูส่้งออกจ าหน่ายให้ผูน้ าเขา้แลว้หกัภาษีท่ีมีการช าระ 
(เช่นภาษีมลูค่าเพิม่ภาษีน าเขา้)ก าไร(เช่นก าไรขายส่งก าไรขายปลีกก าไรของผูน้ าเขา้) 
คา่นายหนา้ค่าขนส่ง(เช่นค่าขนส่งไปยงัคลงัสินคา้ค่าขนส่งทางเรือระหวา่งประเทศ) 
คา่ใชจ่้ายอ่ืนๆณระดบัท่ีมีการซ้ือขาย(เช่นค่าใชจ่้ายทางศุลกากรค่าท่าเรือค่าเช่าโกดงั) 
เพื่อค านวณกลบัไปหาราคาส่งออกณหนา้โรงงานของสินค้าท่ีถูกพิจารณาโดยแยกระบ ุ
ราคาตามขนาดแบบหรือรุ่นของสินคา้พร้อมทั้งแสดงหลกัฐานท่ีมาของขอ้มลูดงักล่าวดว้ย 
 
สูตรกำรค ำนวณ 
ราคาส่งออก ณ หนา้โรงงาน (บาทต่อกิโลกรัม) = ราคาส่งออกซี.ไอ.เอฟ (บาทต่อกิโลกรัม) – ค่าใชจ่้าย 
ในการส่งออก (บาทต่อกิโลกรัม) - ค่าขนส่งทางเรือ (บาทตอ่กิโลกรัม) - ค่าขนส่งในประเทศถึงท่าเรือ 
(บาทต่อกิโลกรัม) 

 
ประเทศจีน 
ราคาส่งออก ณ หนา้โรงงาน = ...................................... 
 
[1]ราคาส่งออกซี.ไอ.เอฟ  = .............................................................. * [2]อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 
............................................................ = ………………………. 
 
ราคาส่งออก ณ หนา้โรงงาน = ราคาส่งออก ...................................– [3]ค่าใชจ่้ายในการส่งออก 
.................................... – [3]ค่าขนส่งทางเรือ ....................................– [3]ค่าขนส่งในประเทศถึง
.......................................... = ...................................... 
แหล่งท่ีมา 
- [1] ราคาส่งออก ตามเอกสาร......................... ใบแจง้หน้ี สินคา้น าเขา้ BOPP จากประเทศจีน 
.................................... 
- [2] อตัราแลกเปล่ียน ตามเอกสาร......................... อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย (MID RATE) จาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย 
- [3] ค่าใชจ่้ายในการส่งออก ค่าขนส่งทางเรือ และค่าขนส่งในประเทศถึงท่าเรือ ตามเอกสาร.......... 
................ ใบเสนอราคาค่าขนส่ง ประเทศจีน ........................................................................ 
........................................................................................... 
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ประเทศอินโดนีเซีย 
ราคาส่งออก ณ หนา้โรงงาน = ......................................... 
 
[1]ราคาส่งออกซี.ไอ.เอฟ = .............................................................. * [2]อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 
............. (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) = ………………………. 
 
ราคาส่งออก ณ หนา้โรงงาน = ราคาส่งออก..................................... – [3]ค่าใชจ่้ายในการส่งออก
.....................................– [3]ค่าขนส่งทางเรือ ...................................... – [3]ค่าขนส่งในประเทศถึง
ท่าเรือ ..................................... = ................................... 
 
แหล่งท่ีมา 
- [1] ราคาส่งออก ตามเอกสาร.......................... ใบสัญญาซ้ือขายและใบแจง้หน้ี สินคา้น าเขา้ BOPP 
จากประเทศอินโดนีเซีย ....................................... 
- [2] อตัราแลกเปล่ียน ตามเอกสาร...................... อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย (MID RATE) จากธนาคาร
แห่งประเทศไทย 
- [3] ค่าใชจ่้ายในการส่งออก ค่าขนส่งทางเรือ และค่าขนส่งในประเทศถึงท่าเรือ ตามเอกสาร........ 
.......... ใบเสนอราคาค่าขนส่ง ประเทศอินโดนีเซีย ....................................................................... 
............................................................................................................... 
 
ประเทศมาเลเซีย 
ราคาส่งออก ณ หนา้โรงงาน = ......................................... 
 
[1]ราคาส่งออกซี.ไอ.เอฟ = .............................................................. * [2]อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 
............. (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) = ………………………. 
 
ราคาส่งออก ณ หนา้โรงงาน = [1]ราคาส่งออก ...................................– [2]ค่าใชจ่้ายในการส่งออก 
..................................... - [2]ค่าขนส่งทางเรือ ......................................... - [2]ค่าขนส่งในประเทศถึง
ท่าเรือ ..................................... = ..................................... 
แหล่งท่ีมา 
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-  [1] ราคาส่งออกเฉล่ีย ตามเอกสาร.................. ใบแจง้หน้ี สินคา้น าเขา้ BOPP จากประเทศ
มาเลเซีย ..................................... 
- [2] ค่าใชจ่้ายในการส่งออก ค่าขนส่งทางเรือ และค่าขนส่งในประเทศถึงท่าเรือ ตามเอกสาร......... 
.................... ใบเสนอราคาค่าขนส่ง ประเทศมาเลเซีย ...................................................................... 
.............................................. 
ตารางสรุปราคาส่งออก ณ หนา้โรงงาน 

(ราคาต่อหน่วย : บาทต่อกิโลกรัม) 
รายการ ประเทศจีน ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย 

(5)ราคาส่งออก ณ หนา้โรงงาน    
 
5.2ในกรณีท่ีไม่สามารถหาราคาส่งออกตามขอ้5.1หรือในกรณีท่ีมีเหตุอนัควรเช่ือวา่ผูส่้งออกและ 
ผูน้ าเขา้มีความเก่ียวขอ้งกนัหรือมีการชดเชยประโยชน์ระหวา่งกนัหรือมีเหตุอ่ืนใดท่ีท าให ้
ราคาส่งออกดงักล่าวไม่น่าเช่ือถือก็ใหแ้สดงเหตุผลพร้อมทั้งค านวณราคาส่งออกท่ีควร 
จ าหน่ายใหผู้ซ้ื้ออิสระทอดแรกในประเทศไทยข้ึนโดยหกัภาษีท่ีมีการช าระ(เช่นภาษมีูลค่าเพิม่ 
ภาษีน าเขา้)ก าไร(เช่นก าไรขายส่งก าไรขายปลีกก าไรของผูน้ าเขา้)ค่านายหนา้ค่าขนส่ง 
(เช่นค่าขนส่งไปยงัคลงัสินคา้ค่าขนส่งทางเรือระหวา่งประเทศ)ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆณระดบัท่ีมี 
การซ้ือขาย(เช่นค่าใชจ่้ายทางศุลกากรค่าท่าเรือค่าเช่าโกดงั)เพื่อค านวณกลบัไปหาราคา 
ส่งออกณหนา้โรงงานของสินค้าท่ีถูกพิจารณา 
..........................................................................................................................................…… 
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ส่วนท่ี6ส่วนเหล่ือมกำรทุ่มตลำด 
 
 จากขอ้มูลส่วนท่ี4และ5ใหเ้ปรียบเทียบมูลค่าปกติและราคาส่งออกท่ีระดบัการคา้เดียวกนั
ซ่ึงโดยปกติใหเ้ปรียบเทียบราคาณหนา้โรงงานเวน้แต่ในกรณีท่ีมูลค่าปกติและราคาส่งออกไม่ไดอ้ยู่
ในระดบัการคา้เดียวกนัก็ใหป้รับลดองคป์ระกอบต่างๆท่ีแตกตา่งกนัอนัมีผลกระทบต่อการ
เปรียบเทียบราคาส่งออกเช่นเง่ือนไขในการซ้ือขายภาษีปริมาณลกัษณะทางกายภาพของสินคา้เป็น
ตน้เพื่อใหอ้ยูใ่นระดบัการคา้เดียวกนั 
 

 (ราคาต่อหน่วย : บาทต่อกิโลกรัม) 
รายการ ประเทศจีน ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย 

(1)มูลค่าปกติ    
(2)ราคาส่งออก    
(3)ส่วนเหล่ือมการทุ่มตลาด    
(4)ราคาส่งออกซี.ไอ.เอฟ.    
(5)อตัราการทุ่มตลาด 15.29% 5.82% 28.45% 
 
หมำยเหตุ-ส่วนเหล่ือมการทุ่มตลาดเท่ากบั(1)-(2) 

-อตัราการทุ่มตลาดเท่ากบั(3)/(4)*100% 
-แสดงท่ีมาของราคาใน(4)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 
 

ส่วนท่ี7กำรอุดหนุน   
 
 ในกรณีท่ีอุตสาหกรรมภายในไดรั้บความเสียหายจากการน าเขา้สินคา้ท่ีไดรั้บการอุดหนุน
จากรัฐบาลประเทศผูส่้งออกใหผู้ย้ืน่ค  าขอใหข้อ้มูลในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาการอุดหนุน
ดงัน้ี 
 
7.1ใหแ้สดงขอ้มูลเอกสารหลกัฐานเช่นพระราชบญัญติัประกาศระเบียบค าส่ังท่ีระบุวา่รัฐบาล 
ประเทศผูส่้งออกใหก้ารอุดหนุนการผลิตสินค้าท่ีถูกพิจารณาในโครงการใดบา้งใหร้ะบุดว้ยวา่ 
แตล่ะโครงการอยูภ่ายใตค้วามรับผิดชอบของหน่วยงานใดรวมทั้งสถานท่ีตั้งเง่ือนไขในการขอ 
รับการอุดหนุนสิทธิประโยชนท่ี์ไดรั้บระยะเวลาของโครงการ 
..............ไม่มีขอ้มูล............................................................................................................…... 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
..........................................................................................................................................…… 
................................................................................................................................................. 
 
7.2ใหค้  านวณผลประโยชนท่ี์ผูส่้งออกแต่ละรายไดรั้บจากโครงการต่างๆของรัฐบาลประเทศ 
ผูส่้งออกท่ีระบุในขอ้7.1 
............ไม่มีขอ้มูล...........................................................................................................…... 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
..........................................................................................................................................…… 
................................................................................................................................................. 
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ส่วนท่ี8กำรประเมินควำมเสียหำยของอุตสำหกรรมภำยใน 

 ผูย้ืน่ค  าขอตอ้งใหข้อ้มูลและหลกัฐานเพียงพอท่ีจะแสดงใหเ้ห็นวา่ไดเ้กิดความเสียหาย 
อยา่งส าคญัแก่อุตสาหกรรมภายในหรือความเสียหายอยา่งส าคญัท่ีอาจจะเกิดข้ึนแก่อุตสาหกรรม
ภายในหรืออุปสรรคล่าชา้อยา่งส าคญัต่อการก่อตั้งหรือพฒันาอุตสาหกรรมภายในท่ีผลิตสินค้าชนิด
เดียวกัน 
8.1ปริมาณและมูลค่าการน าเขา้สินค้าท่ีถูกพิจารณาและสินค้าชนิดเดยีวกันจากประเทศท่ีถูก 
กล่าวหาและประเทศส่งออกส าคญัอ่ืนๆตามล าดบัโดยใชข้อ้มูลปัจจุบนัและขอ้มูลยอ้นหลงั 
3 ปีแยกรายไตรมาส 
 
ปริมาณและมูลค่าการน าเขา้สินคา้บีโอพีพีเกรดทัว่ไป   
หลกัเกณฑร์าคาจากรายการน าเขา้ท่ีมีราคาขายซี.ไอ.เอฟ ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 60.00 บาทต่อกิโลกรัม
จดัเป็นสินคา้ฟิลม์บีโอพีพเีกรดทัว่ไปนั้น เน่ืองจากโดยปกติเท่าท่ีมีการซ้ือขายสินคา้ฟิลม์บีโอพพีี
เกรดทัว่ไปมา 10 ปี ราคาขายต ่ากวา่ 60 บาทต่อกิโลกรัมมาโดยตลอด และสะทอ้นถึงมูลค่าของ
ฟิลม์บีโอพีพีเกรดทัว่ไป สามารถแยกไดอ้ยา่งชดัเจน   …………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..……   
 
………... 
………………………………………………………………………………………………………
…………… 
…………………………………………………………………………………………………
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หน่วย : ปริมาณ (กิโลกรัม), มูลค่า (บาท) 

น าเขา้ 
จากประเทศ 

ปี 2559 

รวม 

 ปริมาณ สัดส่วนปริมาณ (%) มูลค่า สัดส่วนมูลค่า (%) 

จีน 3,863,388.70 35.74% 189,191,846.94 36.00% 

อินโดนีเซีย 5,637,976.61 52.16% 274,284,325.70 52.20% 

มาเลเซีย 182,231.39 1.69% 9,175,562.92 1.75% 

รวมประเทศท่ีถูกกล่าวหา 9,683,596.70 89.59% 472,651,735.56 89.95% 

ไตห้วนั 830,067.50 7.68% 36,901,871.16 7.02% 

เกาหลีใต ้ 166,113.41 1.54% 8,601,053.75 1.64% 

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 73,253.80 0.68% 4,276,061.70 0.81% 

รวมทุกประเทศ 10,808,420.25 100.00% 525,482,103.19 100.00% 

 
หน่วย : ปริมาณ (กิโลกรัม), มูลค่า (บาท) 

น าเขา้ 
จากประเทศ 

ปี 2560 

รวม 

ปริมาณ สัดส่วนปริมาณ (%) มูลค่า สัดส่วนมูลค่า (%) 
จีน 3,700,826.62 29.39% 183,886,094.81 29.30% 

อินโดนีเซีย 5,458,668.63 43.35% 273,227,358.93 43.53% 

มาเลเซีย 1,333,502.95 10.59% 66,414,364.77 10.58% 

รวมประเทศท่ีถูกกล่าวหา 10,492,998.20 83.32% 523,527,818.51 83.40% 

เวียดนาม 912,066.50 7.24% 43,993,118.89 7.01% 

เกาหลีใต ้ 611,623.69 4.86% 31,992,586.29 5.10% 

ไตห้วนั 533,050.10 4.23% 25,718,503.35 4.10% 

รวมทุกประเทศ 12,593,083.79 100.00% 627,694,305.54 100.00% 
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หน่วย : ปริมาณ (กิโลกรัม), มูลค่า (บาท) 

น าเขา้ 
จากประเทศ 

ปี 2561 

รวม 

ปริมาณ สัดส่วนปริมาณ (%) มูลค่า สัดส่วนมูลค่า (%) 

จีน 4,931,094.47 33.66% 259,848,777.66 33.46% 

อินโดนีเซีย 2,022,943.07 13.81% 108,783,019.38 14.01% 

มาเลเซีย 5,845,344.51 39.90% 315,392,205.76 40.62% 

รวมประเทศท่ีถูกกล่าวหา 12,799,382.05 87.38% 684,024,002.80 88.09% 

เวียดนาม 1,388,576.00 9.48% 70,157,981.28 9.04% 

ไตห้วนั 386,217.40 2.64% 18,384,962.89 2.37% 

เกาหลีใต ้ 63,250.74 0.43% 3,517,962.90 0.45% 

รวมทุกประเทศ 14,648,639.07 100.00% 776,496,096.56 100.00% 

 
หน่วย : ปริมาณ (กิโลกรัม), มูลค่า (บาท) 

น าเขา้ 
จากประเทศ 

ปี 2562 

รวม 

ปริมาณ สัดส่วนปริมาณ (%) มูลค่า สัดส่วนมูลค่า (%) 

จีน 4,511,356.39 27.42% 215,174,025.45 26.99% 

อินโดนีเซีย 1,683,576.13 10.23% 88,303,858.42 11.08% 

มาเลเซีย 9,730,723.32 59.15% 468,272,586.51 58.75% 

รวมประเทศท่ีถูกกล่าวหา 15,925,655.84 96.80% 771,750,470.38 96.82% 

เวียดนาม 461,844.90 2.81% 22,411,511.39 2.81% 

ไตห้วนั 48,615.38 0.30% 2,079,119.68 0.26% 

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 10,496.60 0.06% 561,391.02 0.07% 

รวมทุกประเทศ 16,452,314.58 100.00% 797,117,789.72 100.00% 
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หน่วย : ปริมาณ (กิโลกรัม), มูลค่า (บาท) 

น าเขา้ 
จากประเทศ 

ปี 2563 

ม.ค.-มี.ค. 

ปริมาณ สัดส่วนปริมาณ(%) มูลค่า สัดส่วนมูลค่า(%) 

จีน  1,166,833.80  25.26%  52,515,564.17  24.52% 

อินโดนีเซีย  756,617.83  16.38%  36,653,172.50  17.11% 

มาเลเซีย  2,610,116.46  56.51%  120,742,918.86  56.37% 

รวมประเทศท่ีถูกกล่าวหา  4,533,568.09  98.15%  209,911,655.53  98.00% 

เวยีดนาม  43,009.30  0.93%  2,068,486.35  0.97% 

ไทย  34,361.10  0.74%  1,762,130.77  0.82% 

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  4,139.20  0.09%  227,882.74  0.11% 

รวมทุกประเทศ  4,618,909.33  100.00%  214,187,783.85  100.00% 

 
อธิบายและแสดงใหเ้ห็นวา่ปริมาณและมูลค่าการน าเขา้สินค้าท่ีถูกพิจารณาเพิ่มข้ึนอยา่งไร 

- ในช่วงปี 2559-2562 การน าเขา้จากประเทศท่ีถูกกล่าวหามีปริมาณเพิ่มข้ึนอยา่ง
ชดัเจน จากปริมาณ 10,808,420.25 กก. เป็น 16,452,314.58 กก. คิดเป็น 52.22% ............................ 
............................................................................................................................................................
...............................................................ปริมาณการน าเขา้มีสัดส่วนการเพิ่มข้ึนมาก  ................... 
........................... เป็นผลเน่ืองจากการถูกตดัราคาโดยประเทศท่ีถูกกล่าวหา  ผูย้ืน่ค  าขอจ าตอ้งลด
ราคาขายอยา่งต่อเน่ือง เพื่อรักษาระดบัการผลิต 
 

- ปริมาณและมูลค่าการน าเขา้จากประเทศท่ีถูกกล่าวหามีปริมาณเพิม่ข้ึนและแนวโนม้เพิ่มข้ึน
อยา่งยิง่ในอนาคต โดยมาจากการส่งออกส่วนเกินจากประเทศท่ีถูกกล่าวหาอนัเน่ืองมาจากก าลงั
การผลิตส่วนเกิน (overcapacity)  พิจารณาจากปริมาณการบริโภคในประเทศท่ีถูกกล่าวหาและ
ก าลงัการผลิตส่วนเกินดงัน้ี 
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หน่วย : ปริมาณ (ตนั) 
ประเทศ ปี 2018 ปี 2022 (คำดกำรณ์) 
 ก าลงัการผลิต ปริมาณการ

บริโภคใน
ประเทศ 

ก าลงัการผลิต
ส่วนเกิน 

ก าลงัการผลิต ปริมาณการ
บริโภคใน
ประเทศ 

ก าลงัการผลิต
ส่วนเกิน 

[1]จีน 6,422,000 4,052,000 2,370,000 7,059,000 4,958,000 2,101,000 
[2]อินโดนีเซีย 321,000 199,100 121,900 317,000 235,200 81,800 
[3]มาเลเซีย 88,000 51,800 36,200 88,000 61,500 26,500 
รวม 6,831,000 4,302,900 2,528,100 7,464,000 5,254,700 2,209,300 

 
แหล่งท่ีมา 
-  [1] เอกสาร.................... ขอ้มูลการผลิตและตลาดสินคา้ BOPP ในประเทศจีน 
-  [2] เอกสาร....................  ขอ้มูลการผลิตและตลาดสินคา้ BOPP ในประเทศอินโดนีเซีย 
-  [3] เอกสาร....................  ขอ้มูลการผลิตและตลาดสินคา้ BOPP ในประเทศมาเลเซีย 
 เม่ือค านึงถึงตวัเลขเหล่าน้ียอ่มเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ไดท่ี้ประเทศผูส่้งออกดงักล่าวจะ
ด าเนินการต่อและเพิ่มการทุ่มตลาดโดยส่งออกก าลงัการผลิตส่วนเกินโดยเฉพาะกบัประเทศเพื่อน
บา้นเช่นประเทศไทย เน่ืองจากไดรั้บประโยชน์จากการน าเขา้ปลอดภาษีภายใตเ้ขตการคา้เสรี ซ่ึงใน
ปี 2561 ก าลงัการผลิตส่วนเกินของประเทศท่ีถูกกล่าวหามีปริมาณมากกวา่ 40 เท่าของการบริโภค
ภายในประเทศไทย 
 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
................................................................................... 
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8.2 เปรียบเทียบราคาของสินค้าท่ีถูกพิจารณาท่ีจ าหน่ายในประเทศไทยท่ีแข่งขนัโดยตรงกบัราคา
สินค้าชนิดเดียวกันท่ีผูย้ืน่ค  าขอเป็นผูผ้ลิตโดยแยกรายประเทศท่ีถูกกล่าวหาและแยกเป็นรายไตร
มาสโดยใชข้อ้มูลปัจจุบนัและขอ้มูลยอ้นหลงั3ปีทั้งน้ีใหเ้ปรียบเทียบราคาณระดบัการซ้ือขาย
เดียวกนั 
 

(หน่วย : บาทต่อกิโลกรัม) 

 
อธิบายและแสดงใหเ้ห็นวา่ปริมาณและมูลค่าการน าเขา้ตามขอ้8.1มีผลกระทบตอ่ราคาสินคา้ 
ตามขอ้8.2ในลกัษณะของการตดักดหรือชะลอการข้ึนราคาของสินคา้ภายในประเทศอยา่งไร 

- ดงัจะเห็นไดว้า่ราคาน าเขา้นั้น มีการตดัราคา กบัราคาขายภายในประเทศอยา่งต่อเน่ือง 
ส่งผลใหท้างบริษทัผูย้ืน่ค  าขอจ าตอ้งลดราคาขายลงเพือ่คงส่วนแบง่ทางตลาด และมีผลใหร้าคาขาย
ซบเซาลงดงัจะเห็นไดใ้นคร่ึงปีหลงัของปี 2561 และปี 2562  .......................................................... 
............................................................................................................................................................
................................................................. 
 

สินคา้จากประเทศ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ขอ้มูลถ่วงน ้าหนกั 

เฉล่ียปี ม.ค.-มี.ค. 

ราคาขาย 

ประเทศไทย 
-ผูย้ืน่ค  าขอ 
-อ่ืนๆ 

     

ราคาเฉล่ียประเทศไทย  54.73  56.15 57.98 52.68 49.55 
ประเทศท่ีถูกกล่าวหา      
ประเทศจีน      
ประเทศอินโดนีเซีย      
ประเทศมาเลเซีย      
ราคาเฉล่ียประเทศท่ีถูกกล่าวหา  49.43   50.51  54.06  49.08   46.92  
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8.3ระบุตน้ทุนการผลิตสินค้าชนิดเดียวกนัต่อหน่วยเป็นรายไตรมาสโดยใชข้อ้มูลปัจจุบนั 
และขอ้มูลยอ้นหลงั3ปีของผูย้ืน่ค  าขอ 
 

หมายเหตุ : ปี 2559 เป็นปีฐาน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

รายการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561  ปี 2562 
ปี 2563 

(ม.ค.-มี.ค) 

ก.ตน้ทุนการผลิต 
100.00 105.44 110.13 95.21 85.08 

1.วตัถุดิบ 

2.แรงงาน 100.00 113.15 115.20 107.25 91.90 

3.ค่าโสหุย้การผลิต 100.00 77.62 105.20 102.39 107.88 

รวม(1+2+3) 100.00 99.86 109.24 97.05 90.03 
ข.คา่ใชจ่้ายในการจดัการการ
ขายและอ่ืนๆ 

100.00 90.71 92.91 91.69 91.69 

ค.ตน้ทุนรวม(ก+ข) 100.00 99.17 108.02 96.65 90.15 

ราคาขาย (บาทต่อกิโลกรัม) 54.73 56.15 57.98 52.68 49.55 

ก าไร/ขาดทุน      

อตัราก าไร/ขาดทนุขั้นตน้(%)      

ง.ประมาณอตัราก าไรขั้นตน้ท่ี
ผูย้ืน่ค  าขอคาดวา่จะไดรั้บ(%) 
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และแสดงใหเ้ห็นวา่สินค้าท่ีถูกพิจารณามีผลกระทบต่อตน้ทุนการผลิตสินค้าชนิดเดียวกัน รวมทั้ง
ประมาณอตัราก าไรขั้นตน้ท่ีผูย้ืน่ค  าขอคาดวา่จะไดรั้บอยา่งไร 
และแสดงใหเ้ห็นวา่สินค้าท่ีถูกพิจารณามีผลกระทบต่อตน้ทุนการผลิตสินค้าชนิดเดียวกัน รวมทั้ง
ประมาณอตัราก าไรขั้นตน้ท่ีผูย้ืน่ค  าขอคาดวา่จะไดรั้บอยา่งไร 
 
ดงัจะเห็นไดว้า่ ตั้งแต่ปี 2559 – 2562 ผูย้ืน่ค  าขอไมเ่คยไดรั้บอตัราก าไรเหมาะสม …………….…… 
……………… …………… …………… …………… …………… …………… ……  ซ่ึงส่งผล
ตอ่กระแสเงินสด ความสามารถในการเพิม่ทุน ผลตอบแทนต่อการลงทุนและการเติบโตในอนาคต 
 
กำรยับยั้งในกำรปรับรำคำ 
ในช่วงท่ีตน้ทนุมีการปรับสูงข้ึน ทางผูย้ืน่ค  าขอก็ไม่สามารถ ปรับราคาขายข้ึนไดใ้นสัดส่วน
เดียวกนั ในบางช่วงตน้ทุนปรับสูงข้ึนถึง 10% แต่ราคาขายยงัคงปรับลดลงเน่ืองจากการยบัย ั้งการ
ข้ึนราคาของสินคา้น าเขา้ท่ีถกูพิจารณา 
 
กำรตัดรำคำ 

- เห็นไดว้า่ราคาขายในประเทศลดลงต ่ากวา่ตน้ทุนการผลิตในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2561 และ 
2562 ซ่ึงเป็นผลโดยตรงมาจากการตดัราคาจากการน าเขา้สินคา้ท่ีถูกพิจารณา และผูย้ืน่ค  าขอไม่
สามารถขายในราคาท่ีเหมาะสมได ้หากภายใตก้ารคา้อยา่งเป็นธรรม ราคาขายควรจะเหมาะสมกวา่
น้ี  ดงัจะเห็นไดว้า่ราคาน าเขา้ต ่ากวา่ราคาขายของผูย้ืน่ค  าขอมาโดยตลอด จนราคาเกือบเท่ากนั
เน่ืองจากผูย้ืน่ค  าขอตอ้งปรับลดลงราคาขายท่ีน าเสนอต่อลูกคา้ เพื่อความสามารถในการแข่งขนั 
และรักษาปริมาณการผลิตใหก้บัเคร่ืองจกัร 
 
กำรกดรำคำ 

- ทางผูย้ืน่ค  าขอไม่สามารถข้ึนราคาขายได ้และตอ้งเสนอขายในราคาท่ีใกลเ้คียงกบัราคา
น าเขา้ท่ีทุ่มตลาดมาโดยตลอด เพื่อไมใ่หสู้ญเสียส่วนแบ่งของตลาดและรักษาระดบัอตัราก าลงัการ
ผลิต ท าใหร้าคาขายถูกกดอยา่งต่อเน่ือง หากผูย้ืน่ค  าขอเสนอปรับราคาตามตน้ทุนการผลิตหรือใน
อตัราก าไรท่ีเหมาะสม ก็จะไม่สามารถแข่งขนัในตลาดได ้ลูกคา้ก็จะปฎิเสธการซ้ือสินคา้และหนัไป
น าเขา้สินคา้ท่ีถูกพิจารณาเร่ือยมา  
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8.4ใหร้ะบุขอ้มูลเก่ียวกบัการผลิตการจ าหน่ายการน าเขา้และสินคา้คงคลงัของผูย้ืน่ค  าขอท่ีผลิต 
สินค้าชนิดเดียวกันเป็นรายไตรมาสโดยใชข้อ้มูลปัจจุบนัและขอ้มูลยอ้นหลงั3ปีในกรณีท่ีมี 
ผูผ้ลิตหลายรายใหจ้ดัท าขอ้มูลแยกราย 
 
ก าลงัการผลิต  ในตารางเป็นก าลงัการผลิตของฟิลม์บีโอพีพี (BOPP)  และอตัราการใชก้ าลงัการ
ผลิตของฟิลม์บีโอพีพี (BOPP)  ซ่ึงก าลงัการผลิตสามารถผลิตฟิลม์บีโอพพีี (BOPP)  ไดท้ั้งเกรด
ทัว่ไปและเกรดพิเศษ 
 

รายการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ปี 2563 

(ม.ค.-มี.ค) 
 ปริมาณ 
ก าลงัการผลิต 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

ปริมาณการผลิตจริง 100.00 96.55 94.45 99.01 108.85 

อตัราการใชก้ าลงัการผลิต 100.00 96.55 94.45 99.01 108.85 

ปริมาณการน าเขา้ของผูย้ื่นค าขอ

(ระบปุระเทศหากมีหลายประเทศ

ให้แยกตาราง) 

- - - - - 

ปริมาณการขายในประเทศท่ีตั้งไว ้ 100.00 97.59 96.36 111.75 129.05 

ปริมาณการขายจริงในประเทศ 100.00 102.14 95.25 115.13 148.06 

ปริมาณการส่งออก 100.00 92.69 93.59 84.89 96.03 

สินคา้คงคลงัณวนัส้ินปี 100.00 145.41 111.07 121.76 137.33 

 มูลค่า 

มูลค่าการขายในประเทศ 100.00 104.80 100.91 110.83 135.72 

มูลค่าการส่งออก 100.00 92.12 94.86 78.39 86.61 

ราคาขายจริงในประเทศ(เฉล่ียต่อ

หน่วย)(บาทต่อกิโลกรัม) 
54.73 56.15 57.98 52.68 49.55 

ประมาณการราคาขายท่ีตั้งไว้

(เฉล่ียต่อหน่วย)(บาทต่อกิโลกรัม) 
58.64 58.16 63.34 56.67 52.86 

หมายเหตุ : ปี 2559 เป็นปีฐาน 
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อธิบายและแสดงใหเ้ห็นวา่ขอ้มูลขา้งตน้ไดรั้บผลกระทบจากการน าเขา้สินค้าท่ีถูกพิจารณา 
อยา่งไร 

- นโยบายของบริษทัคือการปกป้องส่วนแบ่งการตลาดต่อการน าเขา้สินคา้ท่ีถูกพิจารณาโดย
การปรับลดราคาเพือ่ใหส้ามารถแข่งขนัได ้ ส่งผลใหร้าคาขายซบเซาในปี 2561 และปี 2562  ดว้ย
นโยบายดงักล่าว ส่งใหผ้ลประกอบการส่วนการขายในประเทศขาดทุนในปี 2561 และปี 2562   

- จากการด าเนินนโยบายดงักล่าว ท าใหผู้ย้ืน่ค  าขอยงัสามารถคงสามารถรักษาระดบัอตัรา
การใชก้ าลงัการผลิตและปริมาณการขายในประเทศไดอ้ยา่งค่อนขา้งคงท่ี อยา่งไรก็ตามผลท่ีตามมา
คือการลดลงของรายไดจ้นด าเนินกิจการขาดทุนในปี 2561 และปี 2562 

 
8.5ระบขุอ้มลูการจา้งแรงงานในการผลิตสินค้าชนิดเดยีวกันเป็นรายไตรมาสโดยใช ้
ขอ้มูลปัจจุบนัและขอ้มูลยอ้นหลงั3ปีในกรณีท่ีมีผูผ้ลิตหลายรายใหจ้ดัท าขอ้มูลแยกราย 

รายการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ปี 2563 

(ม.ค.-มี.ค) 
จ านวนแรงงานท่ี
ใชใ้นการผลิต 

 100.00   112.87   117.28   121.69   123.05  

ชัว่โมงท างาน      
-ปกติ  100.00   99.73   99.73   99.73   100.00  
-ล่วงเวลา  100.00   99.73   99.73   99.73   100.00  
ค่าจา้ง      
-ปกติ  100.00   106.72   107.15   102.61   101.53  
-ล่วงเวลา  100.00   118.17   114.64   118.84   107.24  
คา่ชดเชยพิเศษ 
-ลาออก 
-อ่ืนๆ 

     

หมายเหตุ : ปี 2559 เป็นปีฐาน 
หมำยเหตุ กรณีการจา้งงานมีการแยกตามระดบัฝีมือการจา้งงานใหแ้ยกรายละเอียดขอ้มูลตาม 

ระดบัฝีมือแรงงานดว้ย 
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อธิบายและแสดงใหเ้ห็นวา่การจา้งงานในการผลิตสินค้าชนิดเดียวกันไดรั้บผลกระทบจาก 
การน าเขา้สินค้าท่ีถูกพิจารณาอยา่งไร 

- ระดบัการจา้งงานของแรงงานค่อนขา้งคงท่ี และเพิ่มข้ึนเลก็นอ้ย เน่ืองจากสินคา้ท่ีถูก
พิจารณาในแง่ของเกรดและการใชง้าน นั้นมีปริมาณความตอ้งการท่ีเพิม่ข้ึน ท าใหต้อ้งมีการจา้งงาน
เพิ่มข้ึน ในปี 2561 - 2562 ซ่ึงรวมถึงส่วนของพนกังานแผนกวิจยัและพฒันา และช่างเทคนิคดว้ย 
แต่หากวา่สถานการณ์มีการเปล่ียนแปลงไป เช่นถา้เราพยายามท่ีจะปรับราคาขายในประเทศเพื่อคง
สัดส่วนของก าไรท่ีสมเหตสุมผล ถา้ท าเช่นนั้นส่วนแบ่งการตลาดก็คาดวา่จะลดลงเน่ืองจากการ
น าเขา้สินคา้ท่ีถูกพิจารณามีการตดัราคาท่ีต ่ากวา่ และจะส่งผลในเชิงลบต่อการผลิตและปริมาณการ
ขายสินคา้ท่ีถูกพจิารณา ยงัผลต่อการจา้งงานในท่ีสุดหากโรงงานตอ้งปิดกิจการ  
 
8.6ระบขุอ้มลูก าไรและขาดทุนจากการจ าหน่ายสินค้าชนิดเดยีวกันในประเทศไทยเป็นราย 

ไตรมาสโดยใชข้อ้มูลปัจจุบนัและขอ้มูลยอ้นหลงั3ปีในกรณีท่ีมีผูผ้ลิตหลายรายใหจ้ดัท า 
ขอ้มูลแยกรายหากไม่สามารถแสดงขอ้มูลดงักล่าวเฉพาะรายการสินค้าชนิดเดียวกนัได ้

ใหแ้สดงขอ้มูลกลุ่มสินคา้กลุ่มเลก็ท่ีสุดท่ีรวมสินค้าชนิดเดียวกันนั้นอยูด่ว้ยและประเมิน 
สัดส่วนท่ีเป็นของสินค้าชนิดเดียวกนันั้นดว้ยหากผูผ้ลิตแสดงขอ้มูลกลุ่มสินคา้กลุ่มใหญ่ 
ใหร้ะบรุายการสินคา้อ่ืนๆท่ีรวมอยูด่ว้ยโดยใหก้รอกขอ้มูลตามตารางต่อไปน้ี 

รายการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ปี 2563 

(ม.ค.-มี.ค) 
ยอดขายสุทธิ  100.00   104.80   100.91   110.83   135.72  
ตน้ทุนสินคา้ท่ีขายได ้  100.00   102.13   104.04   111.70   133.81  
ก าไร(ขาดทุน)ขั้นตน้  100.00   136.38   64.00   100.50   160.93  
ค่าใชจ้่ายในการจดัการ
การขายและอื่นๆ 

 100.00   92.65   88.50   105.56   135.75  

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ      

หมายเหตุ : ปี 2559 เป็นปีฐาน 
 
อธิบายและแสดงใหเ้ห็นวา่การน าเขา้สินค้าท่ีถูกพิจารณามีผลกระทบต่อการจ าหน่ายสินค้า 
ชนิดเดยีวกันอยา่งไร 

- อนัเป็นผลมาจากการตดัราคาอยา่งมีนยัส าคญัและการเพิ่มข้ึนของการน าเขา้สินคา้ท่ีถูก
พจิารณา ท าใหผู้ย้ืน่ค  าขอถูกบงัคบัใหล้ดราคาขายในประเทศเพือ่รักษาส่วนแบ่งการตลาด และ
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ส่งผลใหเ้กิดความสูญเสียทางการเงินและการด าเนินงานขาดทุน ดงัท่ีเกิดข้ึนในปี 2561 และ 2562 
ซ่ึงเป็นผลโดยตรงจากการน าเขา้สินคา้ท่ีถูกพิจารณา 
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8.7ระบสุ่วนแบง่ตลาดของสินค้าชนิดเดียวกนัท่ีผลิตและจ าหน่ายภายในประเทศสินค้าท่ีถูกพิจารณาจากประเทศท่ีถูกกล่าวหาและสินคา้น าเขา้จากประเทศอ่ืน ๆโดยใช้
ปริมาณเป็นเกณฑท์ั้งน้ีใหใ้ชข้อ้มูลปัจจุบนัและขอ้มูลยอ้นหลงั3ปีแยกรายไตรมาส 

หน่วย : ปริมาณ (กิโลกรัม) 

 
รายการ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ปริมาณ 
(กิโลกรัม) 

ส่วนแบ่ง
ตลาด (%) 

ปริมาณ 
(กิโลกรัม) 

ส่วนแบ่ง
ตลาด (%) 

ปริมาณ 
(กิโลกรัม) 

ส่วนแบ่ง
ตลาด (%) 

ปริมาณ 
(กิโลกรัม) 

ส่วนแบ่ง
ตลาด (%) 

ปริมาณ 
(กิโลกรัม) 

ส่วนแบ่ง
ตลาด (%) 

รวม ม.ค.-มี.ค. 
ประเทศไทย 
-A.J. Plast 26,334,426.73 45.98% 26,898,133.72 44.97% 25,084,038.06 43.51% 30,318,660.00 52.01% 9,912,154.97 68.21% 

-บริษทัอ่ืน ๆ 20,137,032.98 35.16% 20,316,832.48 33.97% 17,923,509.28 31.09% 11,524,162.69 19.77% 952.79 0.01% 
จีน 3,863,388.70 6.74% 3,700,826.62 6.19% 4,931,094.47 8.55% 4,511,356.39 7.74% 1,166,833.80 8.03% 

อินโดนีเซีย 5,637,976.61 9.84% 5,458,668.63 9.13% 2,022,943.07 3.51% 1,683,576.13 2.89% 756,617.83 5.21% 
มาเลเซีย 182,231.39 0.32% 1,333,502.95 2.23% 5,845,344.51 10.14% 9,730,723.32 16.69% 2,610,116.46 17.96% 

รวมประเทศท่ีถูก
กล่าวหา 

9,683,596.70 16.91% 10,492,998.20 17.54% 12,799,382.05 22.20% 15,925,655.84 27.32% 4,533,568.09 31.20% 

ประเทศอ่ืน ๆ 1,124,823.55 1.96% 2,100,085.59 3.51% 1,849,257.02 3.21% 526,658.74 0.90% 85,341.24 0.59% 

รวม 57,279,879.96 100.00% 59,808,049.99 100.00% 57,656,186.41 100.00% 58,295,137.27 100.00% 14,532,017.09 100.00% 
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อธิบายและแสดงใหเ้ห็นวา่สินค้าท่ีถูกพิจารณามีผลกระทบต่อส่วนแบง่การตลาดของสินค้า 
ชนิดเดยีวกนัอยา่งไร 

- นโยบายของผูย้ืน่ค  าขอท่ีพยายามรักษาส่วนแบ่งของตลาดโดยการลดราคาเพื่อท่ีจะสามารถ
แขง่ขนักบัการน าเขา้สินคา้ท่ีถูกพิจารณาในราคาท่ีต ่ากวา่ ขณะท่ีผูย้ืน่ค  าขอสามารถท่ีจะเพิ่มส่วนแบง่ของ
ตลาด แต่นัน่เป็นเพราะการหยดุการผลิตผูผ้ลิตอ่ืนในประเทศไทย[1] ในขณะท่ีส่วนแบ่งตลาดของสินคา้
น าเขา้ท่ีถูกพจิารณา จากประเทศท่ีถูกกล่าวหารวมกนัเป็นสัดส่วนเฉล่ียมากถึง 30% ของตลาด
ภายในประเทศไทย 
 ท่ีมา: 

- [1] จดหมายแจง้หยดุการผลิต ตามเอกสาร............... จดหมายช้ีแจงผลการด าเนินงาน บริษทั ไทย
ฟิลม์อินดสัตร่ี จ ากดั (มหาชน) 
 
8.8อธิบายและแสดงใหเ้ห็นวา่สินค้าท่ีถูกพิจารณามีผลกระทบและแนวโนม้ท่ีจะมีผลกระทบ 
ต่อผูย้ืน่ค  าขอในดา้นอ่ืนๆเช่นกระแสเงินสดอตัราการเจริญเติบโตของกิจการศกัยภาพใน 
การเพิ่มทนุหรือการลงทุนเป็นตน้อยา่งไร 

- ขอ้มูลทางการเงินและตวับง่ช้ีทางการเงิน เป็นขอ้มูลในภาพรวมของบริษทั  ผลประกอบการจึง
ไม่ไดจ้ าเพาะต่อของสินคา้ท่ีถูกพจิารณาเท่านั้นหรือตลาดในประเทศ อยา่งไรก็ตาม ขอ้มูลน้ีเป็นหลกัฐาน
วา่ผลประกอบการท่ีขาดทนุต่อการขายภายในประเทศและผลก าไรท่ีลดลง อนัเน่ืองมาจากการน าเขา้
สินคา้ท่ีถูกพจิารณา ซ่ึงส่งผลต่อกระแสเงินสด ผลตอบแทนจากการลงทุน ความสามารถในการเพิ่มทนุ
และการเติบโตในแง่ของรายไดแ้ละทรัพยสิ์น ในขณะท่ีบริษทัก าลงัลงทุนในการพฒันาและวิจยั และ
ทดลองสินคา้เกรดใหม่ๆ ท่ีสามารถเพิ่มมูลค่าใหก้บัสินคา้ BOPP ฟิลม์ การวิจยัและพฒันาน้ีจะไม่
สามารถบรรลผุลไดถ้า้บริษทัไม่สามารถท่ีจะไดผ้ลตอบแทนอนัสมเหตผุลต่อตลาดในประเทศซ่ึงเป็น
ตลาดหลกัของเรา 
 
หมายเหตุ : ปี 2559 เป็นปีฐาน 
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รายการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2562 (ม.ค.-มี.ค) ปี 2563 (ม.ค.-มี.ค) 
ยอดขาย       
(1) การขายในประเทศ        
1.1 ปริมาณ (กิโลกรัม)  100.00   102.14   95.25   115.13   148.06 
1.2 มูลค่า (ลา้นบาท)  100.00   104.80   100.91   110.83   135.72 
(2) การส่งออก         
2.1 ปริมาณ (กิโลกรัม)  100.00   92.69   93.59   84.89   96.03 
2.2 มูลค่า (ลา้นบาท)  100.00   92.12   94.86   78.39   86.61 
ก าไร (ลา้นบาท)       
(1) ก าไรสุทธิจากการขายในประเทศ (ไม่รวม
ก าไร/ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน) 

      

(2) ก าไรสุทธิจากการส่งออก (ไม่รวมก าไร/
ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน) 

      

(3) ก าไร/ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน       
ผลผลิต (ตนั)  100.00   96.55   94.45   99.01   108.85 
ส่วนแบ่งตลาด (%)  
(ส่วนแบ่งตลาดของกิจการ) 

45.98% 44.97% 43.51% 52.01%  68.21% 

ผลิตภาพ       
(1) % yield = output/input 100.00 99.87 98.75 100.32   
(2) ผลผลิต/ 1 ช.ม. แรงงาน (ตนัต่อชัว่โมง) หรือ 100.00 96.55 94.45 99.01   
(3) ตน้ทนุการผลิตต่อหน่วย (บาทต่อกิโลกรัม) 
เป็นตน้ 

100.00 99.86 109.24 97.05   
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** เป็นขอ้มูลโดยรวมของกิจการ

รายการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2562 (ม.ค.-มี.ค) ปี 2563 (ม.ค.-มี.ค) 
ผลตอบแทนการลงทุน ROA** 100.00 243.02 44.57 147.29   
อตัราการใชก้ าลงัการผลิต (%) 100.00 96.55 94.45 99.01   
กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน (Cash 
Flow)** (ลา้นบาท) 

100.00 432.33 237.60 243.95   

สินคา้คงคลงั (กิโลกรัม) 100.00 145.41 111.07 121.76  137.33 

การจา้งงาน       
(1) จ านวนแรงงาน (คน) หรือ 100.00 112.87 117.28 121.69  123.05 
(2) ชัว่โมงท างาน (ชัว่โมง) เป็นตน้ 100.00 99.73 99.73 99.73  100.00 
ค่าจา้งแรงงาน (บาท)        
(1) อตัราค่าจา้ง/ชัว่โมง (บาทตอ่ชัว่โมง) หรือ 100.00 104.00 108.16 112.50  116.98 
(2) อตัราค่าจา้งต่อหน่วยการผลิต (บาทต่อ
กิโลกรัม) เป็นตน้ 

100.00 113.15 115.20 107.25  94.41 

อตัราการเจริญเติบโตของกิจการและ
ความสามารถในการระดมทุนหรือการลงทุน 

      

(1) ปริมาณขายของกิจการ (กิโลกรัม) 100.00 96.36 94.23 96.63   
(2) ความตอ้งการใชภ้ายในประเทศ (กิโลกรัม) 100.00 104.41 100.66 101.77   
(3) รายไดท้ั้งหมดของกิจการ (ลา้นบาท)** 100.00 112.04 112.66 100.73   
(4) สินทรัพยข์องกิจการ (ลา้นบาท)** 100.00 100.63 107.30 102.08   
(5) หน้ีสิน (ลา้นบาท)** 100.00 96.80 109.65 97.54   
(6) ส่วนของผูถื้อหุน้ (ลา้นบาท)** 100.00 106.68 103.58 109.24   
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8.9ระบขุอ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืนๆนอกจากการน าเขา้สินค้าท่ีถูกพิจารณาท่ีก่อให ้
เกิดความเสียหายแก่ผูย้ืน่ค  าขอในช่วงระยะเวลาเดียวกนัเช่นปริมาณและราคาของสินคา้น าเขา้ 
ท่ีไมข่ายในราคาท่ีมีการทุ่มตลาดความตอ้งการของตลาดลดลงการเปล่ียนแปลงรูปแบบการ 
บริโภคพฤติกรรมการจ ากดัทางการคา้การแข่งขนัระหวา่งผูผ้ลิตในต่างประเทศและผูผ้ลิต 
ภายในประเทศการพฒันาทางดา้นเทคโนโลยปีระสิทธิภาพในการส่งออกและความสามารถ 
ในการผลิตผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนไวใ้นขอ้น้ีดว้ยคือ 

- ไม่มีปัจจยัอ่ืนเท่าท่ีทราบท่ีจะมีผลต่อความเสียหายแก่ผูย้ืน่ค  าขอนอกไปจากสินคา้น าเขา้ท่ีถูก
พิจารณา ผูย้ืน่ค  าขอเป็นหน่ึงในผูผ้ลิตท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียและก าลงัการผลิตก็
สอดคลอ้งกบัตลาด ซ่ึงมัน่ใจไดว้า่ไม่ไดมี้ก าลงัการผลิตเกินความจ าเป็น ผูย้ืน่ค  าขอยงัคงด าเนินงานใน
อตัราการใชก้ าลงัการผลิตท่ีสูง  

- การบริโภคสินคา้ BOPP ฟิลม์มีการเติบโตในประเทศไทย และในฐานะผูผ้ลิตในประเทศ เราควร
ท่ีจะสามารถไดรั้บผลประโยชนจ์ากความตอ้งการท่ีเพิม่ข้ึนนั้น ในขณะท่ีการส่งออกไดล้ดลง
...............................  นัน่เป็นเหตุการณ์ชัว่คราวและผลอนัเน่ืองมาจากการขายในประเทศเพิม่ข้ึนซ่ึงเพราะ
การหยดุการผลิตของผูผ้ลิตในประเทศรายหน่ึงในช่วงเวลาเดียวกนั 
 
8.10สรุปใหเ้ห็นวา่สินค้าท่ีถูกพิจารณาก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูย้ืน่ค  าขออยา่งไร 
-    การน าเขา้สินคา้น าเขา้ท่ีถูกพิจารณานั้นเพิม่ข้ึนอยา่งมาก มากข้ึนถึง 40 กวา่เปอร์เซ็นตใ์นเวลา 2 ปี 
ในขณะท่ีการผลิตในประเทศและการบริโภคก็เพิ่มข้ึน  ส่วนเหล่ือมการทุ่มตลาดจากประเทศท่ีถูก
กล่าวหามีนยัส าคญั และผูย้ืน่ค  าขอตอ้งเผชิญกบัการตดัราคาอยา่งมาก โดยเฉพาะในปี 2561 และปี 2562 
ผูย้ืน่ค  าขอถูกบงัคบัใหต้อ้งลดราคาขาย ส่งผลต่อราคาซบเซา ผลประกอบการขาดทุน และผลตอบแทนท่ี
ไม่เพยีงพอ ของการขายสินคา้ท่ีถกูพิจารณาในประเทศ   
-   เหตปัุจจยัน้ีส่งผลอยา่งมากต่อกระแสเงินสด ความสามารถในการเพิ่มทุน ผลตอบแทนตอ่การลงทุน 
และการเติบโต  
-   ในการตอบสนองต่อสินคา้น าเขา้ท่ีถูกพิจารณา เราด าเนินนโยบายในการลดราคาสินคา้เพื่อปกป้อง
ส่วนแบง่ของตลาดเพือ่ใหย้งัคงสามารถคงปริมาณการผลิตและปริมาณการขาย  ถึงแมว้า่เราจะไม่สามารถ
ท่ีจะคงราคาขายในระดบัน้ีต่อไป และเม่ือเราพยายามจะข้ึนราคาสินคา้เราทราบดีวา่เราคงจะสูญเสียลูกคา้
ใหก้บัสินคา้น าเขา้ท่ีถูกพิจารณา  ซ่ึงจะส่งผลต่อปริมาณการผลิตและปริมาณการขายจนท าใหต้อ้งหยดุ
การผลิต ...................................................................................................................................................... 
.................................. 
 
8.11ระบรุายช่ือท่ีอยูห่มายเลขโทรศพัทแ์ละโทรสารของผูซ้ื้อท่ีผูย้ืน่ค  าขอจะขายสินคา้ให้ 
หรือผูย้ืน่ค  าขอจะขายสินคา้ใหแ้ต่ไม่สามารถขายในราคาดงักล่าวไดเ้น่ืองจากมีการแยง่ตลาด 
โดยให ้
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(1) แสดงหลกัฐานเอกสาร(เช่นส าเนาใบเรียกเก็บเงินรายงานของพนกังานขายหรือ 
จดหมายจากลูกคา้เป็นตน้)ยนืยนัวา่ไดสู้ญเสียยอดขายใหก้บัสินค้าท่ีถูกพิจารณา 
ตั้งแตเ่ม่ือไรดงัตารางต่อไปน้ี 
 

ช่ือผูซ้ื้อ ชนิดสินคา้ วนัท่ีท่ีผูย้ื่นค า ปริมาณขาย ราคาเสนอของ ขอ้เสนอท่ีผูซ้ื้อยอมรับ 
  ขอเสนอราคา  ผูย้ืน่ค าขอท่ีได ้

รับการปฏิเสธ 
ราคาสินคา้ 
ท่ีซ้ือจริง 

จากประเทศ 

 BOPP Film  ................... 
กิโลกรัม 

……… บาท
ต่อกิโลกรัม 

…...… บาท
ต่อกิโลกรัม 

 

 BOPP Film  ................... 
กิโลกรัม 

……… บาท
ต่อกิโลกรัม 

…...… บาท
ต่อกิโลกรัม 

 

 BOPP Film  ................... 
กิโลกรัม 

……… บาท
ต่อกิโลกรัม 

…...… บาท
ต่อกิโลกรัม 

 

 
(2) แสดงหลกัฐานเอกสาร(เช่นส าเนาใบเรียกเก็บเงินรายงานของพนกังานขายจดหมาย 

จากลกูคา้เป็นตน้)ยนืยนัวา่ไดด้ าเนินการลดราคายกเลิกหรือปรับเปล่ียนแผนการข้ึนราคา 
สินคา้เพื่อรักษาตลาดใหส้ามารถแข่งขนักบัสินค้าท่ีถูกพิจารณาตั้งแตเ่ม่ือไรดงัตารางต่อไปน้ี 
 
ผูซ้ื้อ ชนิดสินคา้ ราคาเสนอของผูย้ืน่ค าขอ ราคาเสนอขายของสินคา้ 

น าเขา้ 
  วนัท่ีเสนอ 

ราคา 
คร้ังแรก 

ปริมาณ ราคาเดิม 
ท่ีถูก 

ปฏิเสธ 

ราคาท่ี 
ผูซ้ื้อ 
ยอมรับ 

วนัท่ีเสนอ 
ขาย 

คร้ังแรก 

ปริมาณ ราคาท่ี 
ผูซ้ื้อ 
ยอมรับ 

จาก 
ประเทศ 

          
          
          
          
 
8.12ถา้เห็นวา่อาจจะมีความเสียหายเกิดข้ึนในอนาคตใหร้ะบขุอ้มูลปัจจุบนัและขอ้มูลยอ้นหลงั 
3ปีพร้อมทั้งหลกัฐานสนบัสนุนเช่น 
 (1)การน าเขา้สินค้าท่ีถกูพิจารณาเพิ่มสูงข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั  
 (2)ความสามารถในการผลิตของผูผ้ลิตต่างประเทศท่ีมีอยูห่รือหลกัฐานแสดงวา่ 
ความสามารถในการผลิตนั้นจะเพิ่มข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดัโดยค านึงถึงตลาดต่างประเทศอ่ืนๆ 
ดว้ยวา่พร้อมท่ีจะรองรับการเพิม่ข้ึนของความสามารถในการผลิตดงักล่าวหรือไม ่
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 (3)สินค้าท่ีถูกพิจารณาไดก้ดราคาสินค้าชนิดเดียวกนัในประเทศใหล้ดลงหรือท าใหไ้ม ่
สามารถข้ึนราคาไดต้ามปกติและมีแนวโนม้วา่จะมีความตอ้งการน าเขา้สินค้าท่ีถูกพิจารณา 
เพิ่มข้ึนอีก 

(4) ปริมาณสินคา้คงคลงัของสินค้าท่ีถูกพิจารณาในประเทศท่ีถูกกล่าวหา 
(5)ปัจจยัอ่ืนๆ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 
 
8.13ถา้เห็นวา่สินค้าท่ีถูกพิจารณาเป็นผลใหเ้กิดอุปสรรคล่าชา้อยา่งส าคญัต่อการก่อตั้งหรือ 
การพฒันาอุตสาหกรรมภายในใหอ้ธิบายพร้อมทั้งแสดงหลกัฐานสนบัสนุน 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
 
 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความขา้งตน้น้ีตลอดจนขอ้ความในเอกสารภาคผนวกท่ีแนบและเอกสาร
หลกัฐานท่ีน ามาประกอบค าขอฉบบัน้ีเป็นความท่ีจริงและถูกตอ้งทุกประการและไดรั้บมอบหมายให้
ด าเนินการแทนผูร้้องเรียนรายอ่ืนดงักล่าวในฐานะผูย้ืน่ค  าขอ 
 
 
 
  วนัท่ี 27 สิงหาคม 2563       ............................................................. 
           (กิตติภตั สุทธิสัมพทัน์) 
                                                              กรรมการผูจ้ดัการ 
 
vm/vol.xvi/แบบค าขอทุ่มตลาด
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เอกสำรผนวกก. 
รำยช่ือผู้ผลติท้ังหมดท่ีผู้ย่ืนค ำขอกระท ำแทน 

 
รายช่ือผูผ้ลิต ท่ีอยู ่ หมายเลข 

โทรศพัท ์
หมายเลข 
โทรสาร 

ลายมือช่ือผูมี้อ  านาจลงช่ือ 
ผกูพนัผูผ้ลิตซ่ึงมอบอ านาจให้
ผูย้ืน่ค  าขอกระท าการแทน 

หมายเหต ุ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตใุหแ้นบส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลรายงานงบการเงินท่ีผูส้อบบญัชีรับรองและรายการและปริมาณสินคา้ท่ีผลิตและ/หรือจ าหน่าย 
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เอกสำรผนวกข. 
ส่วนท่ี1รำยช่ือผู้ผลติท่ีผู้ย่ืนค ำขอกระท ำกำรแทน 

รายช่ือผูผ้ลิต ท่ีอยู ่ หมายเลข 
โทรศพัท ์

หมายเลข 
โทรสาร 

ลายมือช่ือผูมี้อ  านาจลงช่ือ 
ผกูพนัผูผ้ลิตซ่ึงมอบอ านาจให้ 
ผูย้ืน่ค  าขอกระท าการแทน 

หมายเหต ุ
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตใุหแ้นบส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลรายงานงบการเงินท่ีผูส้อบบญัชีรับรองและรายการสินคา้และปริมาณท่ีผลิตและ/หรือจ าหน่าย 
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ส่วนท่ี2รำยช่ือผู้ผลติท่ีมิได้ขอให้กระท ำกำรแทน 
รายช่ือผูผ้ลิต ท่ีอยู ่ หมายเลข 

โทรศพัท ์
หมายเลข 
โทรสาร 

 
 

   

 
 

   

    
    
    
    
    
    
    

 
หมายเหตใุหแ้นบรายการและปริมาณสินคา้ท่ีผลิตและ/หรือจ าหน่าย 
 
vm/vol.xvi/แบบค าขอทุ่มตลาด



55 
 

 
 
 


