
รายละเอียดข้อมูลข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาร่างผลการไต่สวนชั้นที่สุด 
การไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าฟิล์มบรรจุภัณฑ์ไบแอคเซียลลี ออเรียนเต็ดโพลิโพรพิลีน (บีโอพีพี) เกรดทั่วไป  

ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย 
(ฉบับเปิดเผย) 

 
 การไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าฟิล์มบรรจุภัณฑ์ไบแอคเซียลลี ออเรียนเต็ดโพลิโพรพิลีน (บีโอพีพี)  
เกรดทั่วไป ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย  
เป็นการด าเนินการภายใต้พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ 
พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนสินค้าจากต่างประเทศ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดและข้อเท็จจริง
ทีค่ณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน (ทตอ.) ใช้เป็นพ้ืนฐานในการพิจารณาวินิจฉัย ดังนี้ 

1. ความเป็นมา 
1.1 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าฟิล์มบรรจุภัณฑ์ 

ไบแอคเซียลลี ออเรียนเต็ดโพลิโพรพิลีน (บีโอพีพี) ได้ยื่นค าขอฯ ต่อกรมการค้าต่างประเทศ เพ่ือขอให้
ด าเนินการพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าฟิล์มบีโอพีพี เกรดทั่วไป ภายใต้พิกัดอัตราศุลกากร 3920.20.10 
จ านวน 1 พิกัด ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย 
เนื่องจากมีการน าเข้าสินค้าดังกล่าวเข้ามาขายในราคาทุ่มตลาดและก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ผลิตสินค้า
ดังกล่าวในประเทศ โดยผู้ยื่นค าขอฯ ได้ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลและส่งเอกสารประกอบค าขอฯ ฉบับสมบูรณ์ให้
กรมฯ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 

1.2 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 คณะอนุกรรมการพิจารณาการไต่สวนได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 
4/2563 เห็นควรรับค าขอให้เปิดการไต่สวนการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าดังกล่าว เนื่องจากค าขอฯ มีรายละเอียด
และหลักฐานครบถ้วนถูกต้องตามมาตรา 34 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ พ.ศ. 2542 และเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน (ทตอ.) วินิจฉัยว่าค าขอฯ มีมูลเกี่ยวกับการทุ่มตลาดและ
ความเสียหายเพื่อเปิดการไต่สวนการทุ่มตลาดต่อไป 

1.3 เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการ ทตอ. มีมติในการประชุมครั้งที่ 4/2563 
รับทราบการรับค าขอฯ และเห็นว่าค าขอฯ ดังกล่าวมีมูลเกี่ยวกับการทุ่มตลาดและความเสียหาย จึงให้เปิด 
การไต่สวนการทุ่มตลาดและความเสียหายสินค้าฟิล์มบรรจุภัณฑ์ไบแอคเซียลลี ออเรียนเต็ดโพลิโพรพิลีน  
(บีโอพีพี) เกรดทั่วไป ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย  

1.4 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการ ทตอ. มีมติการประชุมครั้งที่ 4/2564 เห็นชอบให้ม ี
การขยายระยะเวลาการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าฟิล์มบรรจุภัณฑ์ไบแอคเซียลลี ออเรียนเต็ดโพลิโพรพิลีน  
(บีโอพีพี) เกรดทั่วไป ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย 
ออกไปอีก 6 เดือน จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เป็นสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 ตามมาตรา 54 
แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดฯ พ.ศ. 2542 
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2. การด าเนินการของกรมการค้าต่างประเทศ  
2.1 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 กรมฯ ได้มีหนังสือแจ้งสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน

ประจ าประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจ าประเทศไทย และสถานเอกอัครราชทูต
มาเลเซียประจ าประเทศไทย ในฐานะตัวแทนรัฐบาลของประเทศผู้ส่งออกสินค้าที่ถูกพิจารณาให้ทราบว่ารัฐบาลไทย
จะเปิดการไต่สวนการทุ่มตลาดฯ ตามข้อกฎหมายตามมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ  
พ.ศ. 2542 และ Article 5.5 ของความตกลงว่าด้วยการตอบโต้การทุ่มตลาดภายใต้ WTO (Agreement on 
Implementation of Article VI of GATT 1994) ที่ก าหนดว่าเมื่อคณะกรรมการ  ทตอ. ได้รับค าขอฯ  
ตามมาตรา 32 แล้ว ให้กรมการค้าต่างประเทศแจ้งให้รัฐบาลของประเทศผู้ส่งออกที่เกี่ยวข้องทราบถึงการมี  
ค าขอดังกล่าว 

2.2 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 กรมฯ ได้ออกประกาศเปิดการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าฟิล์มบรรจุภัณฑ์ 
ไบแอคเซียลลี ออเรียนเต็ดโพลิโพรพิลีน (บีโอพีพี) เกรดทั่วไป ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย พ.ศ. 2563 ตามมติคณะกรรมการ ทตอ. ซึ่งประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 รวมทั้งได้ลงโฆษณาประกาศเปิดการไต่สวนดังกล่าวใน
หนังสือพิมพ์รายวันฉบับวันที่ 22 กันยายน 2563 ได้แก่ ฉบับภาษาไทย คือ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ  
และฉบับภาษาอังกฤษ คือ หนังสือพิมพ์ Bangkok Post 

2.3 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 กรมฯ ได้เปิดเผยข้อมูลประกาศเปิดการไต่สวนการทุ่มตลาดฯ ค าขอ 
ฉบับเปิดเผย และแบบสอบถาม ผ่านทางเว็บไซต์ของกองปกป้องและตอบโต้ทางการค้า และกรมฯ ได้แจ้งให้ 
ผู้มีส่วนได้เสียทราบถึงข้อมูลดังกล่าว ดังนี้ 

2.3.1 ผู้ผลิตสินค้าชนิดเดียวกันในประเทศตามค าขอฯ จ านวน 1 ราย คือ บริษัท เอ.เจ.พลาสท์  
จ ากัด (มหาชน) 

2.3.2 ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจาก 3 ประเทศตามค าขอฯ คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
และประเทศมาเลเซีย จ านวน 49 ราย ได้แก่ 

2.3.2.1 สาธารณรัฐประชาชนจีน จ านวน 42 ราย ได้แก่ 
(1) Gettle Group 
(2) Anshan Modern Times Flexible Packaging Ltd. 
(3) Dalian Kaiwei Plastic Industry Co., Ltd. 
(4) Chengdu Yuede Packaging Material Co., Ltd. 
(5) Yunnan Hong Chuang Packaging Co., Ltd.  
(6) Shandong Sishui Kangdexin Composite Material Co., Ltd. 
(7) Shandong Tianchen Plastic Co., Ltd. 
(8) Tengzhou Zhongsu Packaging Material Co., Ltd. 
(9) Tianjin Tiansu Science & Technology Group Technology Center 
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(10) Tianjin Huaheng Packaging Material Co., Ltd. 
(11) Haiwei Group 
(12) Heibei Kaida New Type Packaging Material Co., Ltd. 
(13) Hubei Youfa Packaging Technology Co., Ltd. 
(14) Jiangxi Guande New Material Stock Co., Ltd. 
(15) Henan Modern Times Flexible Packaging Ltd. 
(16) Yinjinda Group 
(17) Shuangliang Group 
(18) Jiangsu Shouyi Film Co., Ltd. 
(19) Jiangsu Fengyuan New Material Technology Co., Ltd. 
(20) Jiangsu Benduo New Materials Co., Ltd. 
(21) Shanghai Guanhui New Material Technology Co., Ltd. 
(22) Shanghai Hance Plastic Technology Co., Ltd. 
(23) Shanghai Yuede Soft Packing Co., Ltd. 
(24) Zhejiang Benduo Industry Co., Ltd. 
(25) Zhejiang Quanwei Soft Packaging New Material Co., Ltd. 
(26) Zhejiang Kinlead Packaging Materials Co., Ltd. 
(27) Zhejiang Tianpu Plastics Products Limited Company 
(28) Zhejiang Yimei Film Industry Group Co., Ltd. 
(29) Zhejiang Jinrui Film Material Co., Ltd. 
(30) Zhejiang Lanye Film Co., Ltd. 
(31) Hangzhou Xiaoshan Huayi Plastic Co., Ltd. 
(32) Zhejiang Haibin Film Technology Co., Ltd. 
(33) Zhejiang Qiming New Material Public Co., Ltd. 
(34) Haining Changkun Packing Co. Ltd. 
(35) Anhui Guofeng Plastic Industry Co., Ltd. 
(36) Zhong Shan Wing Ning Packaging Film Ltd. 
(37) Jieyang Yuntong Plastic Packing Co., Ltd. 
(38) Shantou Guanhua Membrance Industry Co., Ltd. 
(39) Zhongshan Xin Yazhou Adhesive Products Limited Company 
(40) Guangzhou Hongming Material Science and Technology Co., Ltd. 
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(41) Fujian Times Packing Material Co., Ltd. 
(42) Fujian FuRong Technology Group Co., Ltd. 

2.3.2.2 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จ านวน 4 ราย ได้แก่ 
(1) PT Trias Sentosa Tbk 
(2) PT Lotte Packaging 
(3) PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk 
(4) PT Argha Karya Prima Industry Tbk 

2.3.2.3 ประเทศมาเลเซีย จ านวน 3 ราย ได้แก่  
(1) San Miguel Yamamura Plastic Films Sdn. Bhd. 
(2) Scientex Great Wall Sdn Bhd 
(3) Stenta Films (M) Sdn Bhd 

2.3.3 ผู้น าเข้าในประเทศไทยตามค าขอฯ จ านวน 20 ราย ได้แก่ 
(1) บริษัท เซเว่นสตาร์ อินเตอร์โฮลดิ้ง จ ากัด 
(2) บริษัท น าวัฒนา แพ็คแอนด์พริ้นท์ จ ากัด 
(3) บริษัท พริ้นท์ มาสเตอร์ จ ากัด 
(4) บริษัท เพอร์เฟค แพคเกจจิ้ง จ ากัด 
(5) บริษัท อินโนแพ็ค อินดัสตรี จ ากัด 
(6) บริษัท โอจิ เลเบล (ไทยแลนด์) จ ากัด 
(7) บริษัท เฟล็กซ์ซี-่แพค จ ากัด 
(8) บริษัท เอเซีย แพ็คเกจจิ้ง เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(9) บริษัท ไดอิชิแพคเกจจิ้ง จ ากัด 
(10) บริษัท หลุยส์ผลิตภัณฑ์กาวเทป จ ากัด 
(11) บริษัท ลักกี้สตาร์โค๊ตติ้ง จ ากัด 
(12) บริษัท โชเอะ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(13) บริษัท อาคเนย์อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จ ากัด 
(14) บริษัท ไพร์ม แพ็คเกจจิ้ง จ ากัด 
(15) บริษัท เอเวอรี่ เดนนิสสัน (ประเทศไทย) จ ากัด 
(16) บริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จ ากัด 
(17) บริษัท ไทยอ๊อฟเซท จ ากัด 
(18) บริษัท ฟูจิ เอซ จ ากัด 
(19) บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จ ากัด 
(20) บริษัท นากาเซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด 
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2.3.4 กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ใช้ และสมาคมที่เก่ียวข้องตามค าขอฯ จ านวน 2 ราย ได้แก่  
(1) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
(2) หอการค้าไทย 

2.3.5 สถานเอกอัครราชทูต ในฐานะตัวแทนรัฐบาลประเทศผู้ส่งออกสินค้าที่ถูกพิจารณา จ านวน 3 
ประเทศ ได้แก่ 

(1) สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ าประเทศไทย 
(2) สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจ าประเทศไทย 
(3) สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจ าประเทศไทย 

ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่ได้รับแบบสอบถาม แต่ประสงค์จะขอรับแบบสอบถามเพ่ือเข้าร่วมกระบวนการ
ไต่สวนสามารถแจ้งความจ านงเป็นหนังสือต่อกรมฯ เพ่ือขอรับแบบสอบถามได้ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่
ประกาศเปิดการไต่สวนฯ ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา (ภายในวันที่ 4 กันยายน 2563) 

2.4 ก่อนครบก าหนดส่งข้อมูลตามแบบสอบถาม (วันที่ 30 กันยายน 2563) ปรากฏว่ามีผู้มีส่วนได้เสีย
จ านวนมากแสดงความประสงค์ในการเข้าร่วมกระบวนการไต่สวน และขอขยายระยะเวลาตอบแบบสอบถาม
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 สรุปรายชื่อผู้มีส่วนได้เสียที่จัดส่งข้อมูลตาม
แบบสอบถามให้กรมฯ ดังนี้ 

2.4.1 ผู้ผลิตสินค้าชนิดเดียวกันในประเทศ จ านวน 1 ราย คือ บริษัท เอ.เจ. พลาสท์ จ ากัด (มหาชน) 
2.4.2 ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจาก 3 ประเทศ คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  

และประเทศมาเลเซีย จ านวน 10 ราย ได้แก่ 
2.4.2.1 สาธารณรัฐประชาชนจีน จ านวน 5 ราย ได้แก่ 

(1) Yunnan Hongta Plastic Co., Ltd. 
(2) ZhongShan Wing Ning Film Ltd. 
(3) Zhejiang Kinlead Group 
(4) Suzhou Kunlene Film Industry Co., Ltd. 
(5) Suqian Gettel Plastic Industry Co., Ltd. 

2.4.2.2 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จ านวน 3 ราย ได้แก่ 
(1) PT Trias Sentosa Tbk 
(2) PT Argha Karya Prima Industry Tbk 
(3) PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk 

2.4.2.3 ประเทศมาเลเซีย จ านวน 2 ราย ได้แก่  
(1) Scientex Great Wall SDN. BHD. 
(2) Stenta Films (M) SDN. BHD. 
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2.4.3 ผู้น าเข้าในประเทศไทย จ านวน 4 ราย ได้แก่  
(1) บริษัท ไดอิชิ แพคเกจจิ้ง จ ากัด 
(2) บริษัท เมร์ด็อกเอเชีย จ ากัด 
(3) บริษัท นากาเซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(4) บริษัท น าวัฒนา แพ็คแอนด์พริ้นท์ จ ากัด 

2.5 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 กรมการค้าต่างประเทศได้จัดการประชุมหารือเพ่ือพิจารณาแนวทาง 
การจ าแนกประเภทสินค้าฟิล์มบีโอพีพีระหว่างเกรดทั่วไปและเกรดพิเศษ เพ่ือสร้างความชัดเจนต่อผู้ปฏิบัติ 
ในการพิจารณาเรียกเก็บอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดตามมติของคณะอนุกรรมการพิจารณาการไต่สวน  
และข้อสังเกตของคณะกรรมการ ทตอ.   

2.6 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 กรมการค้าต่างประเทศได้จัดการจัดประชุมหารือเพ่ือพิจารณา
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และแนวทางเยียวยาหากมีการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าฟิล์มบีโอพีพี 
เกรดทั่วไป ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย    

2.7 การขยายระยะเวลาการไต่สวน 
2.7.1 มติคณะอนุกรรมการพิจารณาการไต่สวน ครั้งที่ 4/2564 

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 คณะอนุกรรมการพิจารณาการไต่สวนได้พิจารณาขยายระยะเวลา
การไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าฟิล์มบรรจุภัณฑ์ไบแอคเซียลลี ออเรียนเต็ดโพลิโพรพิลีน (บีโอพีพี) เกรดทั่วไป  
ที่มแีหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย แล้วมีมติ ดังนี้ 

เห็นสมควรให้มีการขยายระยะเวลาการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าฟิล์มบรรจุภัณฑ์ไบแอคเซียลลี 
ออเรียนเต็ดโพลิโพรพิลีน (บีโอพีพี) เกรดทั่วไป ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย ออกไปอีก 6 เดือน จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เป็นสิ้นสุดวันที่ 
20 กุมภาพันธ์ 2565 ตามมาตรา 54 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจาก
ต่างประเทศ พ.ศ. 2542 เนื่องจากในกระบวนการไต่สวนฯ พบว่าสินค้าที่ถูกพิจารณามีความซับซ้อน อีกทั้งมี 
ผู้มีส่วนได้เสียหลายฝ่ายและยังมีผู้ผลิต/ผู้ส่งออกสินค้าที่ถูกพิจารณาที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม 
จ านวนมาก ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ส่งผลให้ไม่สามารถด าเนิน 
การไต่สวนฯ ตามก าหนดการเดิมได้ ซึ่งกรมฯ ยังคงมีขั้นตอนที่ต้องด าเนินการไต่สวนฯ ก่อนมีผลชั้นที่สุด  
จึงจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาอย่างรอบคอบเพ่ือค านึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นและเพ่ือ  
ความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ก่อนน าเสนอคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน 
เพ่ือพิจารณาต่อไป 

2.7.2 มติคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน ครั้งที่ 4/2564 
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนได้พิจารณา

ขยายระยะเวลาการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าฟิล์มบรรจุภัณฑ์ไบแอคเซียลลี ออเรียนเต็ดโพลิโพรพิลีน (บีโอพีพี)  
เกรดทั่วไป ที่มแีหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย แล้วมีมติ ดังนี้ 
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เห็นชอบให้มีการขยายระยะเวลาการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าฟิล์มบรรจุภัณฑ์ไบแอคเซียลลี  
ออเรียนเต็ดโพลิโพรพิลีน (บีโอพีพี) เกรดทั่วไป ที่มแีหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
และประเทศมาเลเซีย ออกไปอีก 6 เดือน จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เป็นสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 
2565 ตามมาตรา 54 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 
เนื่องจากในกระบวนการไต่สวนฯ พบว่าสินค้าที่ถูกพิจารณามีความซับซ้อน อีกทั้งมีผู้มีส่วนได้เสียหลายฝ่าย 
และยังมีผู้ผลิต/ผู้ส่งออกสินค้าที่ถูกพิจารณาที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามจ านวนมาก ประกอบกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินการไต่สวนฯ ตามก าหนดการเดิมได้ 
ซึ่งกรมฯ ยังคงมีขั้นตอนที่ต้องด าเนินการไต่สวนฯ ก่อนมีผลชั้นที่สุด จึงจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณา 
อย่างรอบคอบเพ่ือค านึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นและเพ่ือความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  

3. ขอบเขตการไต่สวน 
3.1 สถานะของอุตสาหกรรมภายใน 

มาตรา 24 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ พ.ศ. 2542 ก าหนดว่า “อุตสาหกรรมภายใน 
ตามพระราชบัญญัตินี้ ได้แก่ ผู้ผลิตสินค้าชนิดเดียวกันภายในประเทศที่มีผลผลิตรวมกันได้เกินกึ่งหนึ่งของ
ปริมาณการผลิตรวมภายในประเทศของสินค้าชนิดนั้น…” 

ผู้ผลิตภายในประเทศที่ให้ความร่วมมือในกระบวนการไต่สวนโดยการตอบแบบสอบถามครบถ้วน 
ถูกต้องตามระยะเวลาที่ก าหนดมีจ านวน 1 ราย คือ บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จ ากัด (มหาชน) มีปริมาณการผลิต 
คิดเป็นร้อยละ 94.61 ของปริมาณการผลิตทั้งหมดภายในประเทศ ซึ่งเกินกึ่งหนึ่งของปริมาณการผลิตรวม
ภายในประเทศ จึงถือว่ามีสถานะเป็นอุตสาหกรรมภายในตามมาตรา 24 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ 
พ.ศ. 2542 

3.2 ผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ 
(1) อุตสาหกรรมภายในผู้ผลิตสินค้าฟิล์มบีโอพีพี เกรดทั่วไป  
(2) ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกสินค้าที่ถูกพิจารณาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  

และประเทศมาเลเซีย  
(3) ผู้น าเข้า/ผู้ใช้สินค้าที่ถูกพิจารณาและสินค้าชนิดเดียวกันภายในประเทศ 
(4) รัฐบาลประเทศผู้ส่งออกสินค้าที่ถูกพิจารณา ได้แก่ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน

ประจ าประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจ าประเทศไทย และสถานเอกอัครราชทูต
มาเลเซียประจ าประเทศไทย  

(5) กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ใช้และสมาคมที่เก่ียวข้อง  
3.3 สินค้าที่ถูกพิจารณา/สินค้าชนิดเดียวกัน (Product under consideration/ Like product)  

มาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ.การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ.การตอบโต้
การทุ่มตลาดฯ  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ก าหนดว่า สินค้าที่ถูกพิจารณา หมายถึง สินค้ารายที่ถูกกล่าวหาว่า 
มีการทุ่มตลาดหรือได้รับการอุดหนุน หรือสินค้ารายที่ถูกกล่าวหาว่ามีการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้ 
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การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน และสินค้าชนิดเดียวกัน หมายถึง สินค้าที่มีคุณสมบัติเหมือนกันทุกประการกับสินค้า
ที่ถูกพิจารณา แต่ในกรณีที่ไม่มีสินค้าดังกล่าวให้หมายความว่าสินค้าท่ีคล้ายคลึงกันอย่างมากกับสินค้าดังกล่าว 

3.3.1 สินค้าที่ถูกพิจารณา คือ สินค้าฟิล์มบรรจุภัณฑ์ไบแอคเซียลลี ออเรียนเต็ดโพลิโพรพิลีน  
(บีโอพีพี) ภายใต้พิกัดอัตราศุลกากรปี 2560 จ านวน 1 พิกัด คือ 3920.20.10 เฉพาะเกรดทั่ว ไป  
(Common Grade) ที่มีลักษณะทางกายภาพ (Appearance) ของฟิล์มที่ใสและไม่มีสี มีค่าความหนาแน่น 
(Specific Gravity หรือ Density) อยู่ระหว่าง 0.90 – 0.91 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร (g/cm3) และมี 
ค่าซึมผ่านของออกซิเจน (O2TR Barrier) ตามตารางท่ี 1 ในข้อ 3.3.3 ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชน
จีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย (ภายใต้พิกัดอัตราศุลกากร 3920.20.10 ประกอบด้วยสินค้า
ฟิ ล์ มบี โ อ พี พี  เ ก รดทั่ ว ไป  และ ฟิล์ มบี โ อ พี พี  เ ก รด พิ เ ศษ )  โ ดยคุณลั กษณะของ ฟิล์ มดั ง กล่ า ว 
สามารถพิจารณาได้จากใบแสดงคุณลักษณะของฟิล์มที่ออกให้โดยผู้ผลิต 

3.3.2 สินค้าชนิดเดียวกัน คือ สินค้าฟิล์มบรรจุภัณฑ์ไบแอคเซียลลี ออเรียนเต็ดโพลิโพรพิลีน (บีโอพีพี) 
เกรดทั่วไป ที่ผู้ยื่นค าขอฯ ผลิตและจ าหน่ายซึ่งมีลักษณะเหมือนกันกับสินค้าที่ถูกพิจารณา 

3.3.3 ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะทางเคมีและโครงสร้างของสินค้า คือ ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ 
ไบแอคเซียลลี ออเรียนเต็ดโพลิโพรพิลีน (บีโอพีพี) หมายถึง ฟิล์มโพรพีลีนที่ได้มาจากกระบวนการผลิตปิโตรเคมี 
ซึ่งถูกดึงยืดทั้งในทิศทางของเครื่องจักรตามแนวยาวและแนวขวาง ส่งผลให้ได้วัสดุที่มีความเหนียว ความแข็งแรง 
ความใส และความต้านทานต่อน้ ามันเพ่ิมขึ้น รวมถึงเพ่ิมคุณสมบัติป้องกันการซึมผ่านของไอน้ าและออกซิเจน 
โดยฟิล์มบีโอพีพีถูกน ามาใช้ส าหรับงานพิมพ์และใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ชั้นนอกของผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งมีความหนา
ของฟิล์มตั้งแต่ 15 – 50 ไมครอน 

ฟิล์มบีโอพีพีแบ่งเป็น 2 เกรด คือ เกรดทั่วไป (Common Grade) และเกรดพิเศษ (High 
Value Grade) โดยแบ่งประเภทได้จาก (1) ค่าความหนาแน่น (Specific Gravity หรือ Density) (2) ค่าซึมผ่าน
ของออกซิเจน (O2TR Barrier) และ (3) ลักษณะทางกายภาพ (Appearance) ซึ่งผู้ยื่นค าขอฯ ได้ขอให้พิจารณา
เฉพาะสินค้าที่เป็นเกรดทั่วไปเท่านั้น โดยลักษณะทางกายภาพของฟิล์มบีโอพีพี แบ่งได ้ดังนี้ 

1) ฟิล์มบีโอพีพีเกรดทั่วไป (Common Grade) หมายถึง ฟิล์มบีโอพีพีที่มีค่าความหนาแน่น  
อยู่ระหว่าง 0.90 – 0.91 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร มีค่าซึมผ่านของออกซิเจน รายละเอียดตามตารางที่ 1 
และมีลักษณะทางกายภาพที่ใสและไม่มีสี 
ตารางท่ี 1 ค่าซึมผ่านของออกซิเจน (O2TR Barrier) ของฟิล์มบีโอพีพ ีเกรดทั่วไป 

Barrier 
ความหนาของฟิล์ม (Micron) 

15 - 20 21 - 25 26 - 30 31 - 35 36 - 40 41 - 45 46 - 50 
O2TR Barrier 

(cm3/m2.day.bar) 
1,900 – 2,600 1,300 – 1,899 1,150 – 1,299 1,000 – 1,149 850 - 999 800 - 849 690 - 799 

อย่างไรก็ตาม ค่าซึมผ่านของออกซิเจนดังกล่าวของฟิล์มบีโอพีพี เกรดทั่วไป มักจะ 
ไม่ระบุในเอกสารใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ฟิล์ม (Certificate of Analysis: COA) หรือเอกสารที่ใช้ส าหรับ
บอกคุณสมบัติ (Technical Data Sheet: TDS) 
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2) ฟิล์มบีโอพีพี เกรดพิเศษ (High Value Grade) หมายถึง ฟิล์มบีโอพีพีที่มีค่าความหนาแน่น
น้อยกว่า 0.90 หรือมากกว่า 0.91 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร และมีค่าซึมผ่านของออกซิเจนน้อยกว่าหรือ
มากกว่าฟิล์มบีโอพีพี เกรดทั่วไป ที่ระบุในตารางที่ 1 และการผลิตฟิล์มบีโอพีพี เกรดพิเศษ เป็นการน า 
ฟิล์มบีโอพีพี เกรดทั่วไป มาผ่านกระบวนการผลิตเพ่ิมเติม เช่น การเคลือบด้วยสารเคมี การเคลือบด้วยโลหะ 
และการพิมพ์สี ท าให้เกิดสีหรือลักษณะทางกายภาพที่ต่างกัน เช่น มีสี มีความขุ่น หรือมีความเงากว่า  
ฟิล์มบีโอพีพี เกรดทั่วไป เป็นต้น ซึ่งสามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่า อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีฟิล์มบีโอพีพี 
เกรดพิเศษ ที่มีการผ่านกระบวนการผลิตเพ่ิมเติมแล้วแต่ยังมีลักษณะใสและไม่มีสีอยู่ โดยฟิล์มบีโอพีพี  
เกรดพิเศษ มีวัตถุประสงค์ในการน าไปใช้พิมพ์สีและขึ้นรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการการป้องกันการซึมผ่านของ
ออกซิเจนที่ดีกว่าเกรดทั่วไป เช่น บรรจุภัณฑ์อาหารที่ต้องการรักษากลิ่น และยืดอายุอาหารได้ยาวนานกว่า
ฟิล์มบีโอพีพี เกรดทั่วไป  

ทั้งนี้ ฟิล์มบีโอพีพี เกรดพิเศษ จะมีการระบุคุณสมบัติอ่ืน ๆ ในใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์
ฟิล์มหรือเอกสารที่ใช้ส าหรับบอกคุณสมบัติร่วมด้วย เช่น ค่าซึมผ่านของออกซิเจน 

3.3.4 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผู้ยื่นค าขอฯ ระบุว่าสินค้าฟิล์มบีโอพีพีไม่มีมาตรฐานกลาง 
มีเพียงมาตรฐานจากผู้ผลิตในการแบ่งเกรดสินค้าฟิล์มบีโอพีพีเป็นเกรดทั่วไปและเกรดพิเศษ 

3.3.5 ขั้นตอนและกระบวนการผลิตสินค้าฟิล์มบีโอพีพ ี
 การผลิตสินค้าฟิล์มบีโอพีพี เกรดทั่วไป มีข้ันตอนการผลิตหลัก ดังนี้ 

(1) การหลอมและอัดพลาสติก เม็ดพลาสติก PP (PP Resin) และวัสดุเสริมจะถูกน าเข้า 
เครื่องหลอมและอัดพลาสติก (Extruders) เพ่ือหลอมเม็ดพลาสติกและวัสดุเสริมให้เป็นของเหลว  

(2) การท าแผ่นพลาสติก เมื่อทั้งเม็ดพลาสติกและวัสดุเสริมหลอมรวมกันแล้วจะถูกส่งผ่าน 
เครื่องท าแผ่นพลาสติก (Casting Unit) เพ่ือผลิตเป็นแผ่นพลาสติก  

(3) การดึงพลาสติก แผ่นพลาสติกที่ได้จะถูกน าเข้าเครื่องดึงแผ่นฟิล์มตามแนวยาว  
(Machine Direction Oriented) และเครื่องดึงแผ่นฟิล์มตามแนวขวาง (Transverse Direction Oriented) 
เพ่ือจัดระเบียบฟิล์มทั้งสองแนว  

(4) การก าหนดความหนา ฟิล์มที่ได้จะถูกควบคุมความหนาของฟิล์มโดยเครื่องควบคุม 
ความหนา (Thickness Gauge)  

(5) การดึงฟิล์ม ม้วนฟิล์ม และซอยฟิล์ม ฟิล์มที่มีความหนาตามต้องการจะถูกดึงให้ตึง 
ด้วยเครื่องดึงแผ่นฟิล์ม (Pull Roll) และถูกม้วนด้วยเครื่องม้วนแผ่นฟิล์ม (Winder) ก่อนจะถูกตัดตามขนาดที่
ต้องการด้วยเครื่องตัดฟิล์ม (Slitter)  

3.3.6 ช่องทางการจัดจ าหน่าย ได้แก่ จ าหน่ายโดยตรงให้แก่ลูกค้าในประเทศ และจ าหน่ายผ่าน
ตัวแทนให้แก่ลูกค้าต่างประเทศ 

3.3.7 ผู้ใช้สินค้าขั้นสุดท้าย คือ โรงพิมพ์และโรงงานผลิตถุงประเภท Side Seal และบรรจุภัณฑ์อ่ืน ๆ 
เพ่ือน าไปแปรรูปเป็นซองบรรจุสิ่งของ (Converter) เช่น อาหารและขนม เป็นต้น  
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 เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลรายละเอียดของสินค้าที่ถูกพิจารณาและสินค้าที่ผู้ยื่นค าขอฯ ผลิต  
สรุปได้ว่า ไม่พบความแตกต่างทั้งลักษณะทางกายภาพ ลักษณะทางเคมีและโครงสร้างของสินค้า มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระบวนการผลิต ช่องทางการจัดจ าหน่าย และผู้ใช้สินค้าข้ันสุดท้าย 

3.4 ระยะเวลาของข้อมูลที่ใช้ในการไต่สวน 
3.4.1 การพิจารณาการทุ่มตลาด คือ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563 
3.4.2 การพิจารณาความเสียหาย คือ ปี 2560 - 30 มิถุนายน 2563 

3.5 ข้อมูลที่ใช้ในการไต่สวน  
3.5.1 ข้อมูลตามค าขอของผู้ยื่นค าขอฯ 
3.5.2 ข้อมูลที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้เสียที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม  
3.5.3 สถิติการน าเข้าจากกรมศุลกากร 
3.5.4 ข้อมูลจากการแสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย 
3.5.5 ข้อมูลจากเว็บไซต์ขององค์การการค้าโลกและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

4. ข้อคิดเห็นและข้อโต้แย้งของผู้มีส่วนได้เสียในระหว่างการด าเนินการไต่สวนฯ  
ในระหว่างด าเนินการไต่สวนฯ กรมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นข้อคิดเห็น/ข้อโต้แย้งในระหว่าง 

การด าเนินการไต่สวนเพ่ือเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อคิดเห็น/ข้อโต้แย้ง  
จ านวน 7 ราย สรุปได้ดังนี้  

4.1 ประเด็นการแสดงข้อมูลสถานะอุตสาหกรรมภายในของผู้ยื่นค าขอฯ ตามแบบค าขอที่ขาด 
ความน่าเชื่อถือและไม่สามารถตรวจสอบได้  

 กระทรวงการค้าแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Ministry of Trade of Republic of Indonesia) 
การแสดงข้อมูลสถานะอุตสาหกรรมภายในของผู้ยื่นค าขอฯ ตามแบบค าขอขาดความน่าเชื่อถือ

และไม่สามารถตรวจสอบได้ เนื่องจากผู้ยื่นค าขอฯ แสดงข้อมูลว่าเป็นผู้ผลิตสินค้าชนิดเดียวกันในประเทศ  
คิดเป็นร้อยละ 100 ของปริมาณการผลิตรวม ในขณะที่ข้อมูลแสดงส่วนแบ่งการทุ่มตลาดระบุว่ามี ผู้ผลิตไทย
รายอื่นที่มีส่วนแบ่งตลาดในปี 2559 - 2562 อยู่ท่ีร้อยละ 19.77-35.16 

ข้อชี้แจง 
ในการพิจารณาสถานะของอุตสาหกรรมภายใน ในช่วงที่มีการพิจารณาเพ่ือรับค าขอฯ และเปิด 

ไต่สวนการทุ่มตลาดฯ กรมการค้าต่างประเทศได้มีหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือสอบถามรายชื่อผู้ผลิต
สินค้าฟิล์มบีโอพีพีและได้ส่งแบบสอบถามเบื้องต้นให้ผู้ผลิตตามรายชื่อที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว 
แต่ไม่มีผู้ร่วมตอบแบบสอบถามเบื้องต้น นอกจากนี้ ในเดือนกันยายน 2562 บริษัทไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ ากัด 
(มหาชน) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตสินค้าฟิล์มบีโอพีพีได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการหยุด 
การผลิตชั่วคราว เนื่องจากบริษัทฯ ไม่สามารถแข่งขันด้านราคาขายสินค้าดังกล่าวทั้งตลาดในประเทศและ
ต่างประเทศได้ท าให้ปริมาณขายลดลง การพิจารณาสถานะของอุตสาหกรรมภายในจึงพิจารณาจากข้อมูล
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ข้อเท็จจริงเท่าที่มีอยู่ ซึ่งจากข้อเท็จจริงดังกล่าว ผู้ยื่นค าขอฯ มีสถานะเป็นอุตสาหกรรมภายในโดยมีปริมาณ
การผลิตรวมคิดเป็นร้อยละ 100 ของปริมาณการผลิตสินค้าชนิดเดียวกันทั้งหมดภายในประเทศ  

4.2 ประเด็นผู้ย่ืนค าขอฯ เป็นผู้ผลิตสินค้าฟิล์มบีโอพีพีภายในประเทศเพียงรายเดียวจะส่งผลให้ผู้ยื่นค าขอฯ 
มีอ านาจผูกขาด (Monopoly)  

 ผู้น าเข้า/ผู้ใช้ในประเทศ 
ผู้ยื่นค าขอฯ เป็นผู้ผลิตสินค้าฟิล์มบีโอพีพีภายในประเทศเพียงรายเดียวจะส่งผลให้ผู้ยื่นค าขอฯ  

มีอ านาจผูกขาด (Monopoly) ซึ่งอาจส่งผลกระทบ ดังนี้ 
(1) อาจขัดกับ พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 มาตรา 50 ว่าด้วยการใช้อ านาจเหนือตลาด

อย่างไม่เป็นธรรม และมาตรา 57 ว่าด้วยการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม  
(2) อาจมีการผูกขาดด้านราคาและก าหนดราคาได้อย่างอิสระเพียงรายเดียว ซึ่งจะส่งผลกระทบ

ต่อการพัฒนาคุณภาพสินค้าและการก าหนดราคาที่เหมาะสม รวมทั้งอาจมีการผูกขาดด้านปริมาณการผลิต 
นอกจากนี้ มีความเสี่ยงที่จะเกิดการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตของอุตสาหกรรมต่อเนื่อง หากผู้ยื่นค าขอฯ 
ผลิตล่าช้าหรือหยุดผลิตจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น สายการผลิตเสีย เป็นต้น 

ข้อชี้แจง 
(1) จากการสอบถามส านักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าพบว่า การเป็นผู้มีอ านาจเหนือตลาด

ไม่ได้เป็นความผิดตาม พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 แต่จะเป็นความผิดเมื่อมีการกระท าอันเป็น
พฤติกรรมต้องห้ามตามท่ีระบุไว้ในมาตรา 50 หรือพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามที่ระบุไว้ในมาตรา 57 
แห่ง พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ หากผู้มีส่วนได้เสียเห็นว่า ผู้ยื่นค าขอฯ มีพฤติกรรม
ต้องห้ามสามารถขอให้ส านักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าพิจารณาวินิจฉัยได้   

(2) ผู้ยื่นค าขอฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ด าเนินการเพ่ิมคู่ค้าของบริษัทฯ เพ่ือจัดเก็บสินค้าส าเร็จรูป
และเพ่ือจ าหน่ายต่อให้กับลูกค้าในประเทศ และผู้ยื่นค าขอฯ มีก าลังการผลิตฟิล์มบีโอพีพี เกรดทั่วไป เพียงพอ
ต่อความต้องการภายในประเทศ นอกจากนั้น ผู้ยื่นค าขอฯ แสดงหลักฐานว่าบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ ากัด 
(มหาชน) หนึ่งในผู้ผลิตฟิล์มบีโอพีพี ที่เคยแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการหยุดการผลิต
ชั่วคราวตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 ได้กลับมาผลิตและจ าหน่ายสินค้าฟิล์ม บีโอพีพีเกรดทั่วไปแล้ว ดังนั้น 
ปัจจุบันผู้ยื่นค าขอฯ จึงไม่ใช่ผู้ผลิตรายเดียวในตลาด  

4.3 ประเด็นความไม่ชอบธรรมในการเปิดไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าฟิล์มบีโอพีพี เกรดทั่วไป เนื่องจากเป็น 
การเปิดไต่สวนฯ ตามค าขอฯ ของผู้ผลิตภายในประเทศเพียงรายเดียว  

 ผู้น าเข้า/ผู้ใช้ในประเทศ 
ไม่มีความชอบธรรมในการเปิดไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าฟิล์มบีโอพีพี เกรดทั่วไป เนื่องจากเป็น 

การเปิดไต่สวนฯ ตามค าขอฯ ของผู้ผลิตภายในประเทศเพียงรายเดียว แต่การใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมต่อเนื่องและผู้บริโภคเป็นจ านวนมาก  
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ข้อชี้แจง 
การยื่นค าขอฯ เป็นไปตามมาตรา 33 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนฯ  

พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 แล้ว คือ “เป็นค าขอ
ที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ผลิตสินค้าชนิดเดียวกันในประเทศซึ่งมีการผลิตรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของปริมาณ  
การผลิตสินค้าชนิดเดียวกันของผู้ที่ได้แสดงความเห็นทั้งส่วนที่สนับสนุนและส่วนที่คัดค้านรวมกัน ทั้งนี้  
ไม่ว่ากรณีใดปริมาณการผลิตของฝ่ายสนับสนุนนั้นต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของปริมาณการผลิตสินค้า  
ชนิดเดียวกันทั้งหมดในประเทศ” ในส่วนของผลกระทบ การก าหนดมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดจะค านึงถึ ง
ประโยชน์ของอุตสาหกรรมภายใน ผู้บริโภคและประโยชน์สาธารณะประกอบกัน นอกจากนี้ ยังมีผู้แทนจาก
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ร่วมเป็นคณะกรรมการ ทตอ. และมีผู้แทนจากส านักงาน
คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการพิจารณาการไต่สวนด้วย และกรมก ารค้า
ต่างประเทศได้ด าเนินการไต่สวนโดยรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพ่ือให้การพิจารณาของ
คณะกรรมการ ทตอ. เป็นไปอย่างรอบคอบและรอบด้าน  

4.4 ประเด็นขอบเขต (Scope) ของสินค้าที่ถูกพิจารณา 

 กระทรวงการค้าแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Ministry of Trade of Republic of Indonesia) 
ขอให้พิจารณาข้อมูลขอบเขต (Scope) ของสินค้าที่ถูกพิจารณาโดยละเอียด และขอให้ยกเว้น

สินค้าท่ีไม่สามารถผลิตได้ภายในประเทศไทยออกจากการไต่สวนฯ 

 กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ใช้และสมาคมที่เก่ียวข้อง 
สินค้าฟิล์มบีโอพีพี เกรดทั่วไป และเกรดพิเศษ อยู่ภายใต้พิกัดศุลกากรเดียวกัน ดังนั้น อาจท าให้

เกิดปัญหาในทางปฏิบัติเมื่อมีการเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดได้ 
ข้อชี้แจง 
ขอบเขตของ “สินค้าที่ถูกพิจารณา” ได้พิจารณาอย่างครบถ้วนและรอบด้าน ตามที่มาตรา 4  

แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดแล้ว นอกจากนี้ ผู้ยื่นค าขอฯ  
ได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ขอให้พิจารณาเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการน าเข้าสินค้าฟิล์มบีโอพีพี 
เกรดทั่วไป ในอัตราร้อยละ 0 ของราคา ซี ไอ เอฟ ในกรณี (1) การน าเข้าสินค้าฟิล์มบีโอพีพี เกรดทั่วไป  
ชนิด BOPP Tobacco Film หรือ BOPP Cigarette Film และ (2) การน าสินค้าดังกล่าวเข้ามาเ พ่ือใช้ 
ในการผลิตสินค้าเพ่ือการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการลงทุน และกฎหมายว่าด้วยศุลกากร  

นอกจากนี้ กรมฯ ได้จัดประชุมหารือร่วมกับกรมศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงแนวทางและ
วิธีการตรวจสอบคุณลักษณะของฟิล์มบีโอพีพีแล้ว พบว่าการตรวจสอบและการจ าแนกฟิล์มบีโอพีพี เกรดทั่วไป 
สามารถปฏิบัติได้โดยใช้เกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ (1) ค่าความหนาแน่น (Specific Gravity หรือ Density)  
(2) ค่าซึมผ่านของออกซิเจน (O2TR Barrier) และ (3) ลักษณะทางกายภาพ (Appearance) ประกอบกัน  
โดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรสามารถใช้ใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ฟิล์ม (Certificate of Analysis: COA)  
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หรือเอกสารระบุคุณสมบัติของฟิล์ม (Technical Data Sheet: TDS) ที่ออกโดยผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากประเทศ
ต้นทาง ประกอบการพิจารณาตรวจสอบและจ าแนกฟิล์มบีโอพีพีได้ 

4.5 ประเด็นความไม่ชัดเจนของระยะเวลาการไต่สวน (Period of Investigation: POI)  

 กระทรวงการค้าแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Ministry of Trade of Republic of Indonesia) 
ช่วงระยะเวลาการไต่สวน (Period of Investigation: POI) ไม่ชัดเจน โดย POI อยู่ระหว่างวันที่  

1 กรกฎาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563  
ข้อชี้แจง 
ช่วงระยะเวลาที่น าข้อมูลมาใช้เพ่ือการไต่สวนก าหนดไว้ชัดเจนแล้ว ดังนี้ (1) ช่วงระยะเวลา 

ที่น าข้อมูลมาใช้เพ่ือพิจารณาความเสียหาย คือ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และช่วงระยะเวลาการไต่สวน 
(Investigation Period: IP) คือ 1 กรกฎาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563 และช่วงเดียวกันก่อนช่วงระยะเวลา
การไต่สวน (Period Prior to Investigation Period: PP) คือ 1 กรกฎาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562  
และ (2) ช่วงระยะเวลาที่น าข้อมูลมาใช้เพ่ือพิจารณาการทุ่มตลาด คือ 1 กรกฎาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563 

4.6 ประเด็นความไม่ชัดเจนและไม่น่าเชื่อถือของข้อมูลตามแบบค าขอฯ ของอุตสาหกรรมภายใน 

 กระทรวงการค้าแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Ministry of Trade of Republic of Indonesia) 
อุตสาหกรรมภายในปกปิดข้อมูลในแบบค าขอฯ มากเกินไป ซึ่งตาม WTO AD Agreement 

Article 6.5.1 ระบุว่า ข้อมูลฉบับเปิดเผยจะต้องแสดงรายละเอียดที่เพียงพอ และขอให้อุตสาหกรรมภายใน
ทบทวนและปรับปรุงแบบค าขอฉบับเปิดเผย อีกทั้ง การค านวณมูลค่าปกติและราคาส่งออกตามแบบค าขอฯ  
ไม่โปร่งใสและไม่น่าเชื่อถือ อีกท้ัง ไม่ได้แสดงแหล่งที่มาของข้อมูลอย่างชัดเจนและเพียงพอ (Cherry-Picking) 

ข้อชี้แจง 
ข้อมูลค าขอของอุตสาหกรรมภายในเป็นไปตามมาตรา 26 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ 

พ.ศ. 2542 ซึ่งสอดคล้องกับหลักการภายใต้ Article 6.5.1 ของ WTO AD Agreement ซึ่งกรมฯ ได้พิจารณา
ข้อมูลตามค าขอให้ด าเนินการไต่สวนเพ่ือใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดแล้ว  โดยในเบื้องต้นพบว่า ค าขอฯ 
มีรายละเอียดและพยานหลักฐานครบถ้วนและถูกต้องที่แสดงให้เห็นถึงการทุ่มตลาดและความเสียหาย จึงได้
น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน (ทตอ.) พิจารณา ซึ่งคณะกรรมการ ทตอ. 
พิจารณาแล้วว่าค าขอฯ มีมูลเกี่ยวกับการทุ่มตลาดและความเสียหายที่เกิดจากการทุ่มตลาดฯ จึงมีมติให้เปิด
การไต่สวน ดังนั้น การด าเนินการจึงเป็นไปตามที่มาตรา 34 และมาตรา 37 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้ 
การทุ่มตลาดฯ พ.ศ. 2542 ก าหนดแล้ว 

4.7 ประเด็นความไม่ชัดเจนของความเสียหายของอุตสาหกรรมภายในตามแบบค าขอฯ 

 กระทรวงการค้าแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Ministry of Trade of Republic of Indonesia) 
ปริมาณน าเข้าสินค้าที่ถูกพิจารณาตามค าขอฯ จากอินโดนีเซียลดลงอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้ 

ตามข้อมูลตามแบบค าขอฯ อุตสาหกรรมภายในไม่มีความเสียหายอย่างส าคัญ (Material Injury) ตาม WTO 
AD Agreement Article 3.4 อาทิ ก าลังการผลิตของอุตสาหกรรมภายในคงที่ การใช้ก าลังการผลิ ตของ
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อุตสาหกรรมภายในลดลงเพียงเล็กน้อย ปริมาณส่งออกลดลงมากกว่าปริมาณขายในประเทศ และการจ้างงาน
และส่วนแบ่งตลาดของผู้ยื่นค าขอฯ ที่เพ่ิมข้ึน  

 ผู้น าเข้า/ผู้ใช้ในประเทศ 
ข้อมูลตามค าขอฯ ไม่แสดงให้เห็นว่าผู้ยื่นค าขอฯ ได้รับความเสียหายจากการทุ่มตลาด ได้แก่ 
(1) ผลประกอบการของผู้ยื่นค าขอฯ ไม่ขาดทุน และมีแนวโน้มดีขึ้นโดยเฉพาะปี พ.ศ. 2563 
(2) ความเสียหายของผู้ยื่นค าขอฯ ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลมาจากการบริหารจัดการของผู้ยื่นค าขอฯ 

ไม่ใช่ผลกระทบจากการทุ่มตลาดแต่อย่างใด 
(3) ผู้ยื่นค าขอฯ มียอดขายและผลผลิตที่เพ่ิมขึ้นตลอด 5 ปี  ประกอบกับผู้ยื่นค าขอฯ มีผล

ประกอบการที่ดีและไม่มีการลดการจ้างงาน 
(4) ผู้ยื่นค าขอฯ มีการซื้อท่ีดินและเครื่องจักรเพ่ือขยายก าลังการผลิตอีกประมาณ 50,000 ตัน/ปี 
(5) ราคาซื้อขายสินค้าฟิล์มบีโอพีพี เกรดทั่วไป ของผู้ยื่นค าขอฯ ลดลง ไม่ได้เป็นผลจากการทุ่มตลาด

แต่เปน็การเปลี่ยนแปลงตามราคาวัตถุดิบในตลาดโลก 
ข้อชี้แจง 
แม้ปริมาณน าเข้าสินค้าที่ถูกพิจารณาจากอินโดนีเซียตามข้อมูลค าขอฯ จะลดลงแต่ยังคงมากกว่า

ร้อยละ 3 ของสินค้าน าเข้าชนิดเดียวกันในประเทศ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ าที่จะต้องยุติการไต่สวนตาม 
มาตรา 28 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ พ.ศ.2542 และกฎกระทรวง ก าหนดเกณฑ์ในการยุติ 
การพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน พ.ศ. 2545 ก าหนด  

ส าหรับประเด็นความเสียหายของอุตสาหกรรมภายในข้อเท็จจริงและหลักฐานเบื้องต้น  
(Prima facie) เกี่ยวกับความเสียหายตามที่ปรากฏในค าขอฯ แสดงให้เห็นว่า มีมูลความเสียหายที่เกิดจาก 
การทุ่มตลาดจากประเทศที่ถูกกล่าวหาตามที่มาตรา 19 (1) และมาตรา 20 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้  
การทุ่มตลาดฯ พ.ศ. 2542 ก าหนด 

4.8 ประเด็นผู้ยื่นค าขอฯ ไม่สามารถผลิตสินค้าฟิล์มบีโอพีพีบางรายการได้หรือผลิตได้แต่ไม่เพียงพอต่อ 
ความต้องการของตลาดภายในประเทศ 

 กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ใช้และสมาคมที่เก่ียวข้อง 
ผู้ยื่นค าขอฯ ไม่สามารถผลิตสินค้าฟิล์มบีโอพีพีบางรายการได้หรือผลิตได้แต่ไม่เพียงพอต่อ  

ความต้องการของตลาดภายในประเทศ นอกจากนี้ หากมีการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดจะเป็นการเพ่ิม
ต้นทุนให้กับผู้ประกอบการที่น าสินค้าที่ถูกพิจารณาเข้ามาผลิตเพ่ือส่งออก  

ข้อชี้แจง 
ยื่นค าขอฯ ได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ขอให้คณะกรรมการ ทตอ. พิจารณาการเรียกเก็บอากร

ตอบโต้การทุ่มตลาดจากการน าเข้าสินค้าฟิล์มบีโอพีพี เกรดทั่วไป ในอัตราร้อยละ 0 ของราคา ซี ไอ เอฟ ใน
กรณีดังนี้ (1) การน าเข้าสินค้าฟิล์มบีโอพีพี เกรดทั่วไป ชนิด BOPP Tobacco Film หรือ BOPP Cigarette 
Film (เนื่องจากในปัจจุบันผู้ยื่นค าขอฯ ยังไม่สามารถผลิตสินค้าชนิดนี้ได้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด
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ภายในประเทศ) และ (2) การน าเข้าสินค้าฟิล์มบีโอพีพี เกรดทั่วไป เพ่ือใช้ในการผลิตสินค้าเพ่ือการส่งออก
ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน  
และกฎหมายว่าด้วยศุลกากร  

4.9 ประเด็นผลกระทบต่อผู้น าเข้า (Converter) สินค้าฟิล์มบีโอพีพี เกรดทั่วไป หากมีการใช้มาตรการ
ตอบโต้การทุ่มตลาด  

 ผู้น าเข้า/ผู้ใช้ในประเทศ 
การใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดอาจส่งผลกระทบต่อผู้น าเข้า (Converter) สินค้าฟิล์มบีโอพีพี

เกรดทั่วไป เพ่ือน ามาผลิตฟิล์มส าเร็จรูปหรือกึ่งส าเร็จรูป (เกรดพิเศษ) ให้กับผู้ใช้/อุตสาหกรรมต่อเนื่อง
ภายในประเทศ เนื่องจากผู้ส่งออกในต่างประเทศอาจเปลี่ยนจากการส่งออกฟิล์มบีโอพีพี เกรดทั่วไป  
มาเป็นการส่งออกฟิล์มส าเร็จรูปหรือกึ่งส าเร็จรูป (เกรดพิเศษ) และอาจก่อให้เกิดกา รน าเข้าสินค้าที่มี 
การดัดแปลงในรูปแบบอื่น (Circumvention) เพ่ือหลบเลี่ยงอากรตอบโต้การทุ่มตลาดได ้

ข้อชี้แจง 
หากผู้มีส่วนได้เสียพบว่า มีการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Circumvention) สามารถ

ยื่นค าขอฯ ต่อกรมการค้าต่างประเทศเพ่ือให้ไต่สวนและใช้มาตรการตอบโต้การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้ 
การทุ่มตลาด (Anti - Circumvention: AC) ตาม พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ได้  

4.10 ผู้ย่ืนค าขอฯ มีปัญหาด้านการด าเนินการ อาทิ ปัญหาด้านความสามารถในการผลิต การควบคุม
คุณภาพสินค้า การบริการหลังการขาย การส่งมอบล่าช้าและการส่งไม่ครบจ านวน และการเข้าถึงสินค้า
ของลูกค้ารายย่อย 

 ผู้น าเข้า/ผู้ใช้ในประเทศ 
(1) ปัญหาด้านความสามารถในการผลิต ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอฯ เกิดเหตุการณ์สายการผลิตเสีย  

การหยุดผลิตจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ซึ่งอาจท าให้ไม่สามารถผลิตสินค้าได้ตามความต้องการของลูกค้า  
หรือท าให้ลูกค้าไม่ได้รับสินค้าตามก าหนดได้ 

(2) ปัญหาด้านการควบคุมคุณภาพของสินค้าของผู้ยื่นค าขอฯ ซ่ึงปัจจุบันสินค้าของบริษัทผู้ยื่นค าขอฯ 
ไม่ได้มาตรฐานตามท่ีลูกค้าของผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ก าหนด  

(3) ปัญหาด้านการบริการหลังการขาย ผู้ยื่นค าขอฯ มักจะเร่งผลิตเพ่ือส่งออกเม่ือตลาดต่างประเทศ
มีความต้องการสินค้าสูง เนื่องจากได้ราคาดีกว่าการผลิตเพ่ือใช้ในประเทศ ประกอบกับหากไม่สามารถส่งมอบ
ให้ผู้ซื้อในต่างประเทศได้ทันก าหนดเวลาจะถูกเรียกเก็บค่าปรับในอัตราที่สูงกว่า  

(4) ปัญหาการส่งมอบล่าช้าและการส่งมอบไม่ครบจ านวน  
(5) ข้อจ ากัดในการเข้าถึงสินค้าของผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ซึ่งเป็นลูกค้ารายย่อย ซึ่งปัจจุบันผู้ผลิต 

รายย่อยไม่สามารถสั่งซื้อสินค้าจากผู้ยื่นค าขอฯ ได้  เนื่องจากปัญหาเรื่องปริมาณการสั่งขั้นต่ าและราคา 
ที่ไม่สามารถแข่งขันได้ 
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ข้อชี้แจง 
ผู้ยื่นค าขอฯ ชี้แจง ดังนี้ 
(1) บริษัทฯ มีสายการผลิตฟิล์มบีโอพีพีที่สามารถผลิตฟิล์มบีโอพีพี เกรดทั่วไป โดยเป็นเครื่องจักร

ที่มีมาตรฐานจากประเทศเยอรมนี และมีการซ่อมบ ารุงและเปลี่ยนแปลงอะไหล่อย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานของ
เครื่องจักร เพ่ือให้เครื่องจักรมีประสิทธิภาพในการผลิตอย่างดีสม่ าเสมอ ท าให้ไม่เคยเกิดเหตุการณ์สายการผลิต
เสียพร้อมกัน ซึ่งหากสายการผลิตใดจ าต้องหยุดซ่อมบ ารุง บริษัทฯ สามารถใช้ก าลังการผลิตจากสายการผลิต 
ที่เหลือส่งจ าหน่ายให้ลูกค้าในประเทศได้อย่างต่อเนื่องและจะจ ากัดปริมาณส่งออก เพ่ือให้มีปริมาณสินค้า
เพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศเป็นอันดับต้น 

(2) บริษัทฯ ได้ด าเนินการเพ่ิมคู่ค้าของบริษัทฯ เพ่ือจัดเก็บสินค้าส าเร็จรูปและเพ่ือจ าหน่ายต่อ
ให้กับลูกค้าในประเทศ ท าให้สามารถจัดส่งสินค้าตามต้องการได้ในระยะเวลาที่รวดเร็วขึ้น  รวมทั้ง บริษัทฯ ได้
ด าเนินการเช่าโกดังสินค้า และด าเนินการติดตั้งเครื่องตัดฟิล์มจ านวน 1 เครื่อง เพ่ือรองรับการตัดฟิล์ม 
จากม้วนฟิล์มขนาดใหญ่ให้ได้ขนาดที่ผู้ใช้งานต้องการในเวลาเร่งด่วน 

(3) บริษัทฯ มีก าลังการผลิตฟิล์มบีโอพีพี เกรดทั่วไป เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ
ทั้งหมด ดังจะเห็นได้จากในช่วงสภาวะที่การขนส่งทางเรือประสบปัญหาค่าขนส่งทางเรือเพ่ิมสูงมาก และ  
ความไม่แน่นอนต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ท าให้ผู้น าเข้าไม่สามารถน าเข้าฟิล์ม 
บีโอพีพี เกรดทั่วไป ได้ บริษัทฯ สามารถจ าหน่ายและจัดส่งฟิล์มบีโอพีพี เกรดทั่วไป ให้กับลูกค้าในประเทศได้
โดยไม่เกิดปัญหาด้านการขาดแคลนสินค้าภายในประเทศแต่อย่างใด 

(4) บริษัทฯ มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าอย่างต่อเนื่อง และได้รับมาตรฐานคุณภาพ
เกี่ยวกับการออกแบบและผลิตฟิล์มพลาสติก ได้แก่ ISO9001:2015 Administration Support for Design 
and Manufacture of Plastic Film และ  ISO9001 :2015  Design and Manufacture of Plastic Film  
ซึ่งคุณภาพสินค้าของบริษัทฯ เป็นที่ยอมรับทั้งตลาดในประเทศและตลาดโลก 

(5) บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนและให้ความส าคัญต่อความต้องการของลูกค้าในประเทศ 
เป็นอันดับแรก และบริษัทฯ เข้าใจว่าสินค้าฟิล์มบีโอพีพีเป็นสินค้าที่ส าคัญต่อการผลิตบรรจุภัณฑ์ส าหรับ
อุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ของประเทศที่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ โดยบริษัทฯ ได้จ ากัดปริมาณ
ส่งออกเม่ือความต้องการสินค้าภายในประเทศเพ่ิมสูงขึ้นตลอดมา 

(6) บริษัทฯ ได้ด าเนินการเพ่ือปรับปรุงการให้บริการส่งมอบสินค้า เช่น เพ่ิมจ านวนรถขนส่ง  
เช่าโกดังสินค้าเพ่ิมเติม ท าให้สามารถจัดเก็บสินค้าฟิล์มบีโอพีพีที่พร้อมจัดส่งได้เพ่ิมขึ้น ติดตั้งเครื่องตัดฟิล์ม
เพ่ิมเติม เพ่ือรองรับการตัดฟิล์มจากม้วนฟิล์มขนาดใหญ่ให้ได้ขนาดที่ผู้ใช้งานต้องการ ซึ่งสามารถท าการจัดส่ง
ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอรอบการผลิตของบริษัทฯ และเพ่ิมคู่ค้าของบริษัทฯ เพ่ือจัดเก็บและจัดส่งให้แก่ลูกค้า
ผู้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ตรงตามเวลา  

(7) บริษัทฯ มีความต้องการที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย โดยบริษัทฯ ได้เพ่ิมช่องทาง  
การติดต่อสายตรงไปยังฝ่ายขาย เบอร์โทรศัพท์ อีเมล บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้เข้าพบ
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ผู้ประกอบการรายย่อยที่ต้องการเป็นลูกค้าของบริษัทฯ เพ่ือรับทราบปัญหาพร้อมทั้งหารือแนวทางแก้ไขปัญหา
ร่วมกันด้วยแล้ว 

4.11 การคัดค้านต่อกรณีการไต่สวนเพื่อใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและขอให้ยุติการไต่สวน 

 กระทรวงการค้าแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Ministry of Trade of Republic of Indonesia) 
ขอคัดค้านต่อกรณีการไต่สวนเพื่อใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและขอให้ยุติการไต่สวน 
ข้อชี้แจง 
ข้อมูลข้อเท็จจริงของการทุ่มตลาดในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับสินค้าน าเข้าจากอินโดนีเซียและ  

ความเสียหายของอุตสาหกรรมภายในไม่เข้าเกณฑ์ในการยุติการไต่สวนตามที่มาตรา 28 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้
การทุ่มตลาดฯ พ.ศ.2542 และกฎกระทรวง ก าหนดเกณฑ์ในการยุติการพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดและ  
การอุดหนุน พ.ศ. 2545 ก าหนด 

4.12  การสนับสนุนให้ด าเนินการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าฟิล์มบีโอพีพี เกรดทั่วไป ขอให้พิจารณาถึง
ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมกลางน้ าและปลายน้ าด้วย  

 กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ใช้และสมาคมที่เก่ียวข้อง 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สนับสนุนให้ด าเนินการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าฟิล์มบีโอพีพี 

เกรดทั่วไป เนื่องจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเห็นว่าการไต่สวนดังกล่าวมีความส าคัญต่อการปกป้อง
อุตสาหกรรมภายในของประเทศ ประกอบกับบริษัทผู้ยื่นค าขอฯ เป็นผู้ผลิตฟิล์มบีโอพีพีรายเดียวของประเทศ 
ที่ยังคงด าเนินการอยู่ (ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2564) ซึ่งถือว่าเป็นจุดแข็งของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์โดยรวม
ของประเทศ อย่างไรก็ดี ขอให้พิจารณาถึงผลกระทบต่ออุตสาหกรรมกลางน้ าและปลายน้ าด้วย รวมทั้งขอให้
ค านึงถึงผลกระทบต่ออุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมการพิมพ์ และอุตสาหกรรมต่อเนื่องในภาพรวม
อย่างรอบคอบ 

ข้อชี้แจง 
กรมการค้าต่างประเทศได้ด าเนินการไต่สวนการทุ่มตลาดภายใต้หลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน  

พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวมถึงอนุบัญญัติที่ เกี่ยวข้อง  
รวมทั้งสอดคล้องกับหลักการของ WTO AD Agreement ทุกประการ โดยวัตถุประสงค์ของการใช้มาตรการ
ตอบโต้การทุ่มตลาดเป็นไปเพ่ือเยียวยาความเสียหายของอุตสาหกรรมภายในจากการค้าที่ไม่ เป็นธรรม  
และกรมการค้าต่างประเทศได้ด าเนินการไต่สวนการทุ่มตลาดโดยรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  
ทั้งอุตสาหกรรมภายใน อุตสาหกรรมต่อเนื่อง ผู้บริโภค และประโยชน์สาธารณะ เพ่ือให้การพิจารณาก าหนด
มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดเป็นไปอย่างรอบคอบและรอบด้าน 
5. การพิจารณาแนวทางการจ าแนกประเภทสินค้าฟิล์มบีโอพีพี  เพื่อใช้ในการเก็บอัตราอากร 
ตอบโต้การทุ่มตลาด  

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดการประชุมเพ่ือพิจารณาแนวทางการจ าแนกประเภท
สินค้าฟิล์มบีโอพีพี ระหว่างเกรดทั่วไปและเกรดพิเศษเพ่ือใช้ในการเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด ร่วมกับ
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หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้แทนจากกรมศุลกากร ผู้แทนจากสมาคม/สถาบัน จ านวน 
4 หน่วยงาน คือ สถาบันพลาสติก ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก (สภาอุตสาหกรรม  
แห่งประเทศไทย) สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย และบริษัท เอ.เจ. พลาสท์ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็น 
ผู้ยื่นค าขอฯ ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ ทตอ. แล้ว โดยที่ประชุมฯ มีมติการประชุม ดังนี้  

1) การตรวจสอบและการจ าแนกระหว่างฟิล์มบีโอพีพี เกรดทั่วไป และเกรดพิเศษ สามารถใช้เกณฑ์ ได้แก่
ค่าความหนาแน่น (Specific Gravity หรือ Density) ค่าซึมผ่านของออกซิเจน (O2TR Barrier) และลักษณะ
ทางกายภาพ (Appearance) ประกอบกัน  

2) การใช้ใบ COA หรือใบ TDS ที่ออกโดยผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากประเทศต้นทางเพ่ือใช้ประกอบ 
การพิจารณาตรวจสอบฟิล์มบีโอพีพีมีความน่าเชื่อถือและสามารถยอมรับได้  

3) ให้กรมการค้าต่างประเทศน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุมดังกล่าวมาประกอบการ
พิจารณาการไต่สวนการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าฟิล์มบีโอพีพี เกรดทั่วไป เพ่ือสร้างความชัดเจนต่อผู้ปฏิบัติใน
การพิจารณาเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด และจะน าเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาการไต่สวนและ
คณะกรรมการ ทตอ. พิจารณาต่อไป 
6. การพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และแนวทางเยียวยาหากมีการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้า
ฟิล์มบีโอพีพี เกรดทั่วไป ที่มีแหล่งก าเนิดจากจีน อินโดนีเซีย และมาเลเซีย 

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดการประชุมดังกล่าวร่วมกับอุตสาหกรรมภายใน 
ผู้น าเข้า/ผู้ซื้อ และสมาคมที่เกี่ยวข้องแล้ว ประกอบด้วย บริษัท เอ.เจ. พลาสท์ จ ากัด (มหาชน) (ผู้ยื่นค าขอฯ) 
ผู้น าเข้า/ผู้ซื้อ จ านวน 28 ราย และกลุ่มอุตสาหกรรมและสมาคมที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่ สถาบันพลาสติก  
ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย  กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก (สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) สมาคมอุตสาหกรรม
พลาสติกไทย จ านวน 4 ราย รวมทั้งสิ้น 60 คน โดยสรุปสาระส าคัญของการประชุมฯ ได้ ดังนี้ 

(1) ความกังวลด้านอ านาจผูกขาด (Monopoly) ในตลาดสินค้าดังกล่าว หากมีการใช้มาตรการฯ 
(2) ปัญหาด้านการส่งมอบ คุณภาพ บริการหลังการขาย และความสามารถในการผลิตของผู้ยื่นค าขอฯ  
(3) การขอยกเว้นสินค้าฟิล์มบางรายการที่ผู้ยื่นค าขอฯ ยังไม่สามารถผลิตได้ และการน าเข้ามาผลิตเพ่ือ 

การส่งออก  
(4) ความชอบธรรมในการเปิดไต่สวนการทุ่มตลาดฯ  
ทั้งนี้ ผู้ยื่นค าขอฯ และกรมฯ สามารถชี้แจงได้ทุกกรณี อีกทั้งผู้ยื่นค าขอฯ ได้รับที่จะเข้าไปพูดคุยกับ 

ผู้น าเข้า ผู้ใช้และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบในการท าการค้าระหว่างกันหากมีการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป 
7. การตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูล 

7.1 ข้อมูลตามค าตอบแบบสอบถามของอุตสาหกรรมภายใน 
 ในระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2564 กรมการค้าต่างประเทศได้ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงของ

ข้อมูลในรูปแบบ Desk Verification ผ่านระบบประชุมทางไกล (Digital Video Conference) ตามมาตรา 28 



19 

แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ พ.ศ. 2562 ของอุตสาหกรรมภายในคือ บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จ ากัด 
(มหาชน) (เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ท าให้ไม่สามารถเดินทางไปตรวจสอบข้อมูล 
ณ ที่ท าการของอุตสาหกรรมภายในได้)  
 ผลการตรวจสอบข้อมูลตามค าตอบแบบสอบถามของอุตสาหกรรมภายใน  พบว่าข้อมูลตามค าตอบ
แบบสอบถามที่บริษัทฯ รายงานและที่ได้ปรับแก้ไขสามารถตรวจสอบได้ตรงกับเอกสารต้นฉบับและหลักฐาน
บัญชีที่ผ่านการรับรองแล้ว ได้แก่ งบดุล งบก าไรขาดทุน เป็นต้น จึงสรุปได้ว่าข้อมูลตามแบบสอบถาม 
มีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ 

7.2 ข้อมูลตามค าตอบแบบสอบถามของผู้ผลิต/ผู้ส่งออกสินค้าที่ถูกพิจารณา 
กรมการค้าต่างประเทศได้ด าเนินการไต่สวนโดยส่งแบบสอบถามให้กับผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย โดยมีผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากประเทศที่ถูกพิจารณาให้
ความร่วมมือตอบแบบสอบถามจ านวนทั้งสิ้น 10 บริษัท แบ่งเป็น ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 
จ านวน 5 บริษัท ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จ านวน 3 บริษัท และผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากประเทศ
มาเลเซีย จ านวน 2 บริษัท และได้ส่งแบบสอบถามเพ่ิมเติมแก่ทั้ง 10 บริษัท อีกจ านวน 2 ครั้ง โดยผู้ผลิต/ 
ผู้ส่งออกท้ัง 10 บริษัท ได้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาดังกล่าวกลับมาภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

กรมการค้าต่างประเทศได้ตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริง และเอกสารหลักฐานดังกล่าวแล้ว พบว่าข้อมูล
ค าตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความสอดคล้องกันและมีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้  
จึงไม่มกีารตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลเพิ่มเติม  
8. ร่างผลการไต่สวนชั้นที่สุด 

การพิจารณาไต่สวนการทุ่มตลาดจะพิจารณาจากข้อมูลตามค าตอบแบบสอบถามที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้เสีย 
แต่ละรายที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม ส่วนผู้ที่ไม่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามจะพิจารณาโดยใช้
ข้อมูลข้อเท็จจริงเท่าที่มีอยู่  (Best Information Available: BIA) ซึ่ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน 
มาตรา 27 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ ประกอบกับ Article 6.8 และ Annex II (7) แห่ง WTO  
Anti-Dumping Agreement ซึ่งปรากฏรายละเอียด ดังนี้ 

8.1 ผลการไต่สวนการทุ่มตลาด 
ข้อกฎหมาย 
มาตรา 13 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ ก าหนดว่า “การทุ่มตลาดตามพระราชบัญญัตินี้ 

ได้แก่ การส่งสินค้าเข้ามาในประเทศไทยเพ่ือประโยชน์ในทางพาณิชย์ โดยมีราคาส่งออกที่ต่ ากว่ามูลค่าปกติ
ของสินค้าชนิดเดียวกัน” 

มาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ ก าหนดว่า “ราคาส่งออก ได้แก่ ราคาส่งออกจาก
ประเทศผู้ส่งออกมายังประเทศไทยตามที่ได้ช าระหรือควรจะมีการช าระกันจริง  
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ในกรณีท่ีไม่ปรากฏราคาส่งออกหรือราคาส่งออกนั้นไม่น่าเชื่อถือ เนื่องจากมีการร่วมมือกันหรือจัด
ให้มีการชดเชยประโยชน์กันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องให้ค านวณหาราคาส่งออกจากราคาสินค้านั้นที่ได้จ าหน่าย
ต่อไปทอดแรกยังผู้ซื้ออิสระ แต่ในกรณีที่สินค้านั้นไม่มีการจ าหน่ายต่อไปยังผู้ซื้ออิสระหรือไม่ได้จ าหน่ายต่อไป
ตามสภาพสินค้าท่ีเป็นอยู่ในขณะน าเข้า ให้ค านวณราคาส่งออกตามหลักเกณฑ์อย่างหนึ่งอย่างใดที่เหมาะสมแก่
กรณีดังกล่าว...” 

มาตรา 15 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ ก าหนดว่า “มูลค่าปกติ ได้แก่ ราคาที่ผู้ซื้ออิสระใน
ประเทศผู้ส่งออกได้ช าระหรือควรจะมีการช าระกันจริงในทางการค้าปกติส าหรับสินค้าชนิดเดียวกันที่ขายเพ่ือการ
บริโภคภายในประเทศนั้น ...” 

ในกรณีไม่ปรากฏราคาตามวรรคหนึ่งหรือราคานั้นไม่น่าเชื่อถือ... ให้พิจารณาหามูลค่าปกติจาก 
(1) ราคาส่งออกในทางการค้าปกติของสินค้าชนิดเดียวกันที่ส่งออกจากประเทศผู้ส่งออกไปยังประเทศท่ีสามที่
เหมาะสม... หรือ (2) ราคาที่ค านวณจากต้นทุนการผลิตในประเทศแหล่งก าเนิดรวมกับจ านวนที่เหมาะสมของ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการ การขาย และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตลอดจนก าไรต่างๆ ที่เกิดขึ้น...”   

มาตรา 18 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ ก าหนดว่า “การพิจารณาหาส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดให้มี
การเปรียบเทียบอย่างเป็นธรรมและให้กระท าที่ข้ันตอนทางการค้าเดียวกันและในเวลาเดียวกัน...” 

มาตรา 27 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ ก าหนดว่า “ในกรณีท่ีผู้มีส่วนได้เสียผู้ใดปฏิเสธที่จะน า
พยานหลักฐานมาแสดงหรือไม่น าพยานหลักฐานดังกล่าวมาแสดงภายในเวลาตามที่ ก าหนดหรือไม่ให้ความ
ร่วมมือเพ่ือให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐาน หรือขัดขวางกระบวนการพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาด การพิจารณาจะ
รับฟังเพียงข้อเท็จจริงเท่าที่มีอยู่หรืออาจรับฟังไปในทางที่ไม่เป็นคุณแก่ผู้นั้นก็ได้” 

ในการไต่สวนการทุ่มตลาดพบว่า ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
และประเทศมาเลเซีย มีการส่งสินค้าทุ่มตลาดมายังประเทศไทยในอัตราร้อยละ -5.72 – ร้อยละ 129.90 ของราคา 
ซี ไอ เอฟ โดยมีผลการค านวณส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด ดังนี้  

8.1.1 สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม  

จ านวน 5 ราย คือ คือ (1) บริษัท Yunnan Hongta Plastic Co., Ltd. (2) บริษัท ZhongShan Wing Ning Film 
Ltd. (3) กลุ่มบริษัท Zhejiang Kinlead Group ซึ่งประกอบด้วยบริษัท Zhejiang Kinlead Innovative Materials 
Co., Ltd. บริษัท Kinwin Plastic Industrial Co., Ltd. บริษัท Zhejiang Kincess Innovative Materials Co., Ltd 
และบริษัท Ultra Fast Development Limited (4) บริษัท Suzhou Kunlene Film Industry Co., Ltd. และ  
(5) บริษัท Suqian Gettel Plastic Industry Co., Ltd. โดยผลการค านวณส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด เป็นดังนี้ 

(1) บริษัท Yunnan Hongta Plastic Co., Ltd.  
1) มูลค่าปกต ิ

เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีการขายสินค้าชนิดเดียวกันภายในประเทศ ดังนั้น จึงอาศัย
อ านาจตามมาตรา 15 วรรคสอง (2) พิจารณาค านวณมูลค่าปกติขึ้นใหม่ (Constructed Normal Value)  
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โดยค านวณข้ึนจากต้นทุนการผลิตในประเทศรวมกับจ านวนที่เหมาะสมของค่าใช้จ่ายในการจัดการขาย บริหาร 
และอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้น ยกเว้นก าไรต่าง ๆ ค านวณจากอัตราก าไรที่เหมาะสมจากธุรกรรมการขายในประเทศที่มี
ก าไรของผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าที่ถูกพิจารณารายอื่นจากสาธารณรัฐประชาชนจีน  

2) ราคาส่งออก 
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ โดยใช้

ข้อมูลการขายส่งออกมายังประเทศไทยตามข้อมูลการส่งออกของบริษัทฯ และหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามค าตอบ
แบบสอบถาม เพ่ือทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน  

3) ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด 
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 18 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ  

โดยเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าปกติและราคาส่งออก ณ ระดับการค้าเดียวกัน คือ ราคา ณ หน้าโรงงาน   
พบส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 5.49 ของราคา ซี ไอ เอฟ 

(2) บริษัท Zhongshan Wing Ning Film Ltd. 
1) มูลค่าปกต ิ

พิจารณาตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 15 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ โดยใช้
ข้อมูลการขายภายในประเทศ ข้อมูลต้นทุนการผลิต ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการขาย บริหาร และอ่ืน ๆ และข้อมูลก าไร
ของบริษัทฯ และหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามค าตอบแบบสอบถามเพ่ือทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน  

2) ราคาส่งออก 
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ โดยใช้

ข้อมูลการขายส่งออกมายังประเทศไทยตามข้อมูลการส่งออกของบริษัทฯ และหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามค าตอบ
แบบสอบถาม เพ่ือทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน  

3) ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด 
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 18 แห่ง  พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ  

โดยเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าปกติและราคาส่งออก ณ ระดับการค้าเดียวกัน คือ ราคา ณ หน้าโรงงาน   
พบส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ -3.83 ของราคา ซี ไอ เอฟ 

(3) กลุ่มบริษัท Zhejiang Kinlead Group ซึ่งประกอบด้วยบริษัท Zhejiang Kinlead 
Innovative Materials Co., Ltd. บริษัท Kinwin Plastic Industrial Co., Ltd. บริษัท Zhejiang Kincess 
Innovative Materials Co., Ltd และบริษัท Ultra Fast Development Limited 

1) มูลค่าปกต ิ
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 15 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ โดยใช้

ข้อมูลการขายภายในประเทศ ข้อมูลต้นทุนการผลิต ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการขาย บริหาร และอ่ืน ๆ และข้อมูลก าไร
ของบริษัทฯ และหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามค าตอบแบบสอบถามเพ่ือทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน  
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2) ราคาส่งออก 
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ โดยใช้

ข้อมูลการขายส่งออกมายังประเทศไทยตามข้อมูลการส่งออกของบริษัทฯ และหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามค าตอบ
แบบสอบถาม เพ่ือทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน  

3) ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด 
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 18 แห่ง  พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ  

โดยเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าปกติและราคาส่งออก ณ ระดับการค้าเดียวกัน คือ ราคา ณ หน้าโรงงาน   
พบส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ -5.72 ของราคา ซี ไอ เอฟ 

(4) บริษัท Suzhou Kunlene Film Industry Co., Ltd.  
1) มูลค่าปกต ิ

พิจารณาตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 15 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ โดยใช้
ข้อมูลการขายภายในประเทศ ข้อมูลต้นทุนการผลิตข้อมูลค่าใช้จ่ายในการขาย บริหาร และอ่ืน ๆ และข้อมูลก าไร
ของบริษัทฯ และหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามค าตอบแบบสอบถามเพ่ือทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน  

2) ราคาส่งออก 
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ โดยใช้

ข้อมูลการขายส่งออกมายังประเทศไทยตามข้อมูลการส่งออกของบริษัทฯ และหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามค าตอบ
แบบสอบถาม เพ่ือทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน  

3) ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด 
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 18 แห่ง  พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ  

โดยเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าปกติและราคาส่งออก ณ ระดับการค้าเดียวกัน คือ ราคา ณ หน้าโรงงาน   
พบส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 2.05 ของราคา ซี ไอ เอฟ 

(5) บริษัท Suqian Gettel Plastic Industry Co., Ltd. 
1) มูลค่าปกต ิ

พิจารณาตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 15 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ โดยใช้
ข้อมูลการขายภายในประเทศ ข้อมูลต้นทุนการผลิตข้อมูลค่าใช้จ่ายในการขาย บริหาร และอ่ืน ๆ และข้อมูล
ก าไรของบริษัทฯ และหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามค าตอบแบบสอบถามเพ่ือทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน  

2) ราคาส่งออก 
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ โดยใช้

ข้อมูลการขายส่งออกมายังประเทศไทยตามข้อมูลการส่งออกของบริษัทฯ และหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามค าตอบ
แบบสอบถาม เพ่ือทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน  
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3) ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด 
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 18 แห่ง  พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ  

โดยเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าปกติและราคาส่งออก ณ ระดับการค้าเดียวกัน คือ ราคา ณ หน้าโรงงาน   
พบส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 0.73 ของราคา ซี ไอ เอฟ 

 (6) ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกรายอ่ืน ๆ  
พิจารณาโดยใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงเท่าที่มีอยู่ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในมาตรา 27  

แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ โดยใช้ข้อมูลของผู้ผลิต/ผู้ส่งออกที่เข้าร่วมกระบวนการไต่สวน  
คือ กลุ่มบริษัท Zhejiang Kinlead Group โดยเปรียบเทียบมูลคาปกติในสาธารณรัฐประชาชนจีนกับราคาสงออก
มายังประเทศไทยเฉลี่ย ณ ระดับการคาเดียวกัน คือ ราคา ณ หนาโรงงาน ปรากฏสวนเหลื่อมการทุมตลาด 
ในอัตรารอยละ 74.15 ของราคา ซี ไอ เอฟ 

8.1.2 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกในสาธารณรัฐเกาหลีที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม จ านวน 3 ราย  

คือ  (1 )  บริ ษัท PT Argha Karya Prima Industry Tbk (2)  บริ ษั ท PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk  
และ (3) บริษัท PT Trias Sentosa Tbk โดยผลการค านวณส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด เป็นดังนี้ 

(1) บริษัท PT Argha Karya Prima Industry Tbk 
1) มูลค่าปกต ิ

พิจารณาตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 15 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ โดยใช้
ข้อมูลการขายภายในประเทศ ข้อมูลต้นทุนการผลิตข้อมูลค่าใช้จ่ายในการขาย บริหาร และอ่ืน ๆ และข้อมูล
ก าไรของบริษัทฯ และหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามค าตอบแบบสอบถามเพ่ือทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน  

2) ราคาส่งออก 
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ โดยใช้

ข้อมูลการขายส่งออกมายังประเทศไทยตามข้อมูลการส่งออกของบริษัทฯ และหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามค าตอบ
แบบสอบถาม เพ่ือทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน  

3) ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด 
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 18 แห่ง  พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ  

โดยเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าปกติและราคาส่งออก ณ ระดับการค้าเดียวกัน คือ ราคา ณ หน้าโรงงาน   
พบส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 25.79 ของราคา ซี ไอ เอฟ 

(2) บริษัท PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk 
1) มูลค่าปกต ิ

พิจารณาตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 15 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ โดยใช้
ข้อมูลการขายภายในประเทศ ข้อมูลต้นทุนการผลิตข้อมูลค่าใช้จ่ายในการขาย บริหาร และอ่ืน ๆ และข้อมูล
ก าไรของบริษัทฯ และหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามค าตอบแบบสอบถามเพ่ือทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน  
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2) ราคาส่งออก 
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ โดยใช้

ข้อมูลการขายส่งออกมายังประเทศไทยตามข้อมูลการส่งออกของบริษัทฯ และหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามค าตอบ
แบบสอบถาม เพ่ือทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน  

3) ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด 
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 18 แห่ง  พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ  

โดยเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าปกติและราคาส่งออก ณ ระดับการค้าเดียวกัน คือ ราคา ณ หน้าโรงงาน   
พบส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 5.87 ของราคา ซี ไอ เอฟ 

(3) บริษัท PT Trias Sentosa Tbk 
1) มูลค่าปกต ิ

พิจารณาตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 15 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ โดยใช้
ข้อมูลการขายภายในประเทศ ข้อมูลต้นทุนการผลิตข้อมูลค่าใช้จ่ายในการขาย บริหาร และอ่ืน ๆ และข้อมูล
ก าไรของบริษัทฯ และหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามค าตอบแบบสอบถามเพ่ือทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน  

2) ราคาส่งออก 
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ โดยใช้

ข้อมูลการขายส่งออกมายังประเทศไทยตามข้อมูลการส่งออกของบริษัทฯ และหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามค าตอบ
แบบสอบถาม เพ่ือทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน  

3) ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด 
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 18 แห่ง  พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ  

โดยเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าปกติและราคาส่งออก ณ ระดับการค้าเดียวกัน คือ ราคา ณ หน้าโรงงาน   
พบส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 7.78 ของราคา ซี ไอ เอฟ 

(4) ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกรายอ่ืน ๆ  
พิจารณาโดยใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงเท่าที่มีอยู่ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในมาตรา 27  

แห่ง พ.ร.บ.การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ โดยใช้ข้อมูลของผู้ผลิต/ผู้ส่งออกท่ีเข้าร่วมกระบวนการไต่สวน คือ บริษัท  
PT Argha Karya Prima Industry Tbk โดยเปรียบเทียบมูลคาปกติในสาธารณรัฐอินโดนีเซียกับราคาสงออก
มายังประเทศไทยเฉลี่ย ณ ระดับการคาเดียวกัน คือ ราคา ณ หนาโรงงาน ปรากฏสวนเหลื่อมการทุมตลาด 
ในอัตรารอยละ 114.48  ของราคา ซี ไอ เอฟ 

8.1.3 ประเทศมาเลเซีย 
ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกในไต้หวันที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม จ านวน 2 ราย คือ (1) บริษัท 

Scientex Great Wall SDN. BHD. และ (2)  บริษัท Stenta Films (M) SDN. BHD. โดยผลการค านวณ 
ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด เป็นดังนี้ 

 



25 

(1) บริษัท Scientex Great Wall SDN. BHD. 
1) มูลค่าปกต ิ

พิจารณาตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 15 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ โดยใช้
ข้อมูลการขายภายในประเทศ ข้อมูลต้นทุนการผลิตข้อมูลค่าใช้จ่ายในการขาย บริหาร และอ่ืน ๆ และข้อมูล
ก าไรของบริษัทฯ และหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามค าตอบแบบสอบถามเพ่ือทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน  

2) ราคาส่งออก 
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ โดยใช้

ข้อมูลการขายส่งออกมายังประเทศไทยตามข้อมูลการส่งออกของบริษัทฯ และหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามค าตอบ
แบบสอบถาม เพ่ือทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน  

3) ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด 
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 18 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ  

โดยเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าปกติและราคาส่งออก ณ ระดับการค้าเดียวกัน คือ ราคา ณ หน้าโรงงาน   
พบส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 6.69 ของราคา ซี ไอ เอฟ 

(2) บริษัท Stenta Films (M) SDN. BHD. 
1) มูลค่าปกต ิ

พิจารณาตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 15 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ โดยใช้
ข้อมูลการขายภายในประเทศ ข้อมูลต้นทุนการผลิตข้อมูลค่าใช้จ่ายในการขาย บริหาร และอ่ืน ๆ และข้อมูล
ก าไรของบริษัทฯ และหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามค าตอบแบบสอบถามเพ่ือทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน  

2) ราคาส่งออก 
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ โดยใช้

ข้อมูลการขายส่งออกมายังประเทศไทยตามข้อมูลการส่งออกของบริษัทฯ และหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามค าตอบ
แบบสอบถาม เพ่ือทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน  

3) ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด 
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 18 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ  

โดยเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าปกติและราคาส่งออก ณ ระดับการค้าเดียวกัน คือ ราคา ณ หน้าโรงงาน   
พบส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ -5.50 ของราคา ซี ไอ เอฟ 

(3) ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกรายอ่ืน ๆ  
พิจารณาโดยใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงเท่าที่มีอยู่ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในมาตรา 27  

แห่ง พ.ร.บ.การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ โดยใช้ข้อมูลของผู้ผลิต/ผู้ส่งออกที่เข้าร่วมกระบวนการไต่สวน  
คือ บริษัท Scientex Great Wall SDN. BHD. โดยเปรียบเทียบมูลคาปกติในประเทศมาเลเซียกับราคาสงออก
มายังประเทศไทยเฉลี่ย ณ ระดับการค้าเดียวกัน คือ ราคา ณ หนาโรงงาน ปรากฏสวนเหลื่อมการทุมตลาด 
ในอัตรารอยละ 129.90 ของราคา ซี ไอ เอฟ 
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8.2 ผลการไต่สวนความเสียหาย  
ข้อกฎหมาย  
มาตรา 12 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ ก าหนดว่า “การทุ่มตลาดที่ก่อให้เกิดความเสียหาย

แก่อุตสาหกรรมภายในเป็นการกระท าอันมิชอบที่อาจตอบโต้ได้” 
 มาตรา 19 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ ก าหนดว่า “…ความเสียหาย...หมายความว่า 

(1)  ความเสียหายอย่างส าคัญที่เกิดแก่อุตสาหกรรมภายใน 
(2)  ความเสียหายอย่างส าคัญที่อาจเกิดแก่อุตสาหกรรมภายใน หรือ 
(3)  อุปสรรคล่าช้าอย่างส าคัญต่อการก่อตั้งหรือการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใน” 

 มาตรา 20 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ ก าหนดว่า “การพิจารณาว่ามีความเสียหายอย่าง
ส าคัญที่เกิดแก่อุตสาหกรรมภายในตามมาตรา 19 (1) ประกอบกับกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาความเสียหายที่เกิดแก่อุตสาหกรรมภายในจากการทุ่มตลาดหรือการ อุดหนุน พ.ศ.2545 ให้อาศัย
หลักฐานสนับสนุนและการตรวจสอบเกี่ยวกับ 

(1) ปริมาณของสินค้าน าเข้าที่ทุ่มตลาด...และผลของการทุ่มตลาด...ที่มีต่อราคาของสินค้า
ชนิดเดียวกันในตลาดภายในประเทศ... 

(2) ผลกระทบจากสินค้าน าเข้าท่ีทุ่มตลาด...ที่มีต่ออุตสาหกรรมภายใน…” 
 การพิจารณาความเสียหายได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนดโดยวิเคราะห์จากข้อมูล

อุตสาหกรรมภายในและข้อมูลของผู้น าเข้า ปรากฏข้อเท็จจริง ดังนี้ 
8.2.1 ปริมาณของสินค้าทุ่มตลาดและผลของการทุ่มตลาดที่มีต่อราคาของสินค้าชนิดเดียวกัน 

ในตลาดภายในประเทศ 
(1) ปริมาณน าเข้าสินค้าทุ่มตลาด 

ตามบทบัญญัติข้อ 2 (1) (ก) ภายใต้กฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการพิจารณาความเสียหายที่เกิดแก่อุตสาหกรรมภายในจากการทุ่มตลาดหรืออุดหนุน พ.ศ. 2545 
ก าหนดว่า “ในส่วนที่เกี่ยวกับปริมาณของสินค้าน าเข้าที่ทุ่มตลาด...ให้พิจารณาว่าได้มีการน าเข้าเพ่ิมขึ้นโดยมี
นัยส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะพิจารณาจากปริมาณน าเข้าจริงหรือปริมาณที่เทียบเคียงกับปริมาณการผลิตหรือปริมาณ
การบริโภคในประเทศ” 
ตารางที ่2 ปริมาณน าเข้าสินค้าฟิล์มบีโอพีพี เกรดทั่วไป ที่เปลี่ยนแปลง 

ประเทศ 
Δ %   

ปี 2560 - ปี 2561 

Δ %  
ปี 2561 - ปี 2562 

Δ %  
ปี 2562 - ปี 2563 

Δ %  
ช่วง PP - ช่วง IP 

ประเทศที่ถูกพิจารณา         

  ประเทศมาเลเซีย 328.59% 71.62% (10.77%) 38.95% 

  สาธารณรัฐประชาชนจีน 26.85% (6.74%) 30.14% 24.37% 

  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (62.98%) (23.99%) 13.74% 199.90% 
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ประเทศ 
Δ %   

ปี 2560 - ปี 2561 

Δ %  
ปี 2561 - ปี 2562 

Δ %  
ปี 2562 - ปี 2563 

Δ %  
ช่วง PP - ช่วง IP 

รวมประเทศที่ถูกพิจารณา 18.55% 26.45% 3.04% 44.36% 

ประเทศอื่น ๆ         

  สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม 

52.25% (66.74%) (76.20%) (77.85%) 

  อ่ืน ๆ (61.32%) (85.61%) 100.43% (14.60%) 
รวมประเทศอื่น ๆ (12.22%) (71.46%) (53.92%) (73.79%) 
รวมทุกประเทศ 13.40% 13.77% 1.19% 35.49% 

ที่มา: ข้อมูลจากสถิติกรมศุลกากร 
หมายเหตุ: * สินค้าฟิล์มบีโอพีพี เกรดทั่วไป ภายใต้พิกัดอัตราศุลกากร 3920.20.10 เฉพาะรายการที่มีราคาเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักต่ ากว่าหรือเท่ากบั 60 บาท/กิโลกรมั 
ซ่ึงเป็นราคาของสินค้าฟิล์มบีโอพีพี เกรดทั่วไป เท่านั้น 
 

ตารางที ่3 สัดส่วนปริมาณน าเข้าสินค้าฟิล์มบีโอพีพี เกรดทั่วไป ปี 2560 -  IP        

ประเทศ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
PP  

(ก.ค. 61 - มิ.ย. 62) 
IP  

(ก.ค. 62 - มิ.ย. 63) 
ประเทศท่ีถูกพิจารณา   
  ประเทศมาเลเซีย 10.58% 39.98% 60.31% 53.18% 56.08% 57.51% 
  สาธารณรัฐประชาชนจีน 29.46% 32.95% 27.01% 34.74% 30.54% 28.04% 
  สาธารณรัฐอินโดนเีซีย 43.23% 14.11% 9.43% 10.60% 5.87% 13.00% 
รวมประเทศท่ีถูก
พิจารณา 

83.26% 87.05% 96.75% 98.52% 92.49% 98.55% 

ประเทศอื่นๆ  
  สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม 

7.24% 9.71% 2.84% 0.67% 7.02% 1.15% 

  อื่นๆ 9.50% 3.24% 0.41% 0.81% 0.48% 0.30% 
รวมประเทศอื่นๆ 16.74% 12.95% 3.25% 1.48% 7.51% 1.45% 
รวมทุกประเทศ 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

 

หากพิจารณาปริมาณรวมของการน าเข้าสินค้าฟิล์มบีโอพีพี เกรดทั่วไป จากประเทศ 
ที่ถูกพิจารณาหามายังไทยพบว่ามีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นต่อเนื่องอย่างมีนัยส าคัญตั้งแต่ปี 2560 - 2563 ซึ่งลงลด
เล็กน้อยในช่วง PP และกลับมาสูงขึ้นในช่วง IP โดยปริมาณน าเข้าในช่วง 2560 - 2563 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 18.55 
26.45 และ 3.04 โดยเมื่อพิจารณาช่วง PP และ IP พบว่ามีปริมาณน าเข้าเพ่ิมสูงขึ้นจากสัดส่วนร้อยละ 92.49 
ของปริมาณน าเข้าทั้งหมดในช่วง PP และเป็นสัดส่วนร้อยละ 98.55 ในช่วง IP  
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(2) ผลของการทุ่มตลาดที่มีต่อราคาสินค้าชนิดเดียวกันในตลาดภายในประเทศ  
ตามบัญญัติข้อ 2 (1) (ข) ภายใต้กฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ

เกี่ยวกับการพิจารณาความเสียหายที่เกิดแก่อุตสาหกรรมภายในจากการทุ่มตลาดหรืออุดหนุน พ.ศ. 2545 
ก าหนดว่า “ในส่วนที่เกี่ยวกับผลของการน าเข้าสินค้าที่ทุ่มตลาด...ให้พิจารณาว่าราคาของสินค้าน าเข้าที่ทุ่ม
ตลาด...ได้มีการตัดราคาโดยมีนัยส าคัญเมื่อเทียบกับราคาของสินค้าชนิดเดียวกันในประเทศหรือไม่  
หรือมิเช่นนั้น การน าเข้าดังกล่าวจะมีผลเป็นการกดราคาหรือจะหยุดยั้งการที่ราคาจะขยับตัวสูงขึ้นโดยมี
นัยส าคัญ เนื่องจากการทุ่มตลาด...นั้นหรือไม่” 
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบราคาสินค้าทุ่มตลาดจากประเทศที่ถูกพิจารณากับราคาสินค้าชนิดเดียวกันของ
อุตสาหกรรมภายใน ณ ระดับราคาเดียวกัน คือ ราคาที่จ าหน่ายให้ผู้ซ้ืออิสระทอดแรก 

      (ฐาน : ราคาขายของอุตสาหกรรมภายในปี 2560 = 100) 

ราคาขาย ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
PP IP 

ก.ค. 61 - มิ.ย. 62 ก.ค. 62 - มิ.ย. 63 

อุตสาหกรรมภายใน (A) 100.00 103.54 93.78 100.38 88.35 

ราคาเฉลี่ยของประเทศที่
ถูกพิจารณา (B) 

90.56 96.78 88.32 94.39 85.78 

ส่วนต่างราคา (B) - (A) (9.44) (6.76) (5.46) (5.99) (2.57) 
ที่มา : ข้อมูลตามค าตอบแบบสอบถามของอุตสาหกรรมภายใน และอ้างอิงข้อมูลจากสถิติกรมศุลกากร 

1. ราคาขายในประเทศเฉลี่ยของอุตสาหกรรมภายใน 
2. ราคาขายสินค้าจากประเทศที่ถูกพิจารณาค านวณจากราคาน าเข้าของราคา CIF ตามสถิติกรมศุลกากร และบวกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่าย 

ในการน าเข้าและค่าขนส่งในประเทศ  
3. ราคาเฉลี่ยของประเทศที่ถูกพิจารณา ค านวณจากราคาสินค้าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักจาก 3 ประเทศที่ถูกพิจารณา 

การตัดราคา คือ การที่ราคาสินค้าน าเข้า (สินค้าที่ถูกพิจารณา) มีราคาขายต่ ากว่าราคา
ขายสินคา้ชนิดเดียวกันของอุตสาหกรรมภายใน 

พบว่าราคาขายของสินค้าทุ่มตลาดมีราคาขายต่ ากว่าราคาขายของสินค้าชนิดเดียวกัน
ของอุตสาหกรรมภายในตลอดช่วงปี 2560 – 2562 รวมถึงช่วง PP และ IP 

การกดราคา คือ การที่ราคาขายของสินค้าน าเข้า (สินค้าที่ถูกพิจารณา) ลดลงหรืออยู่ใน
ระดับที่ต่ ากว่าราคาสินค้าชนิดเดียวกันของอุตสาหกรรมภายใน เป็นเหตุให้อุตสาหกรรมภายในต้องท าการ  
ลดราคาขายลง 

พบว่ามีการกดราคาในปี 2562 และช่วง IP 
การยับยั้งการขึ้นราคา คือ การที่ราคาขายสินค้าชนิดเดียวกันของอุตสาหกรรมภายใน

เพ่ิมข้ึนน้อยกว่าการเพ่ิมข้ึนของต้นทุน 
ไมพ่บการยับยั้งการขึ้นราคาตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา   
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ตารางท่ี 5 เปรียบเทียบราคาขายกับต้นทุนของอุตสาหกรรมภายใน   
%∆ ปี 2560 - ปี 2561 ปี 2561 - ปี 2562 ช่วง PP - ช่วง IP 

ราคาขาย 1 3.53% (9.42%) (11.98%) 

ต้นทุนรวม 2 2.49% (14.33%) (17.10%) 
ที่มา : ข้อมูลตามค าตอบแบบสอบถาม  
หมายเหตุ  :  1 ราคาขายในประเทศเฉลีย่ของอุตสาหกรรมภายใน 
   2 ต้นทุนของอุตสาหกรรมภายใน = ต้นทุนผลิต + ค่าใช้จ่ายในการขาย การจัดการ และอื่น ๆ 

8.2.2 ผลกระทบสินค้าทุ่มตลาดที่มีต่ออุตสาหกรรมภายใน 
ตามบทบัญญัติข้อ 2 (2) (ก) ภายใต้กฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ

เกี่ยวกับการพิจารณาความเสียหายที่เกิดแก่อุตสาหกรรมภายในจากการทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน พ.ศ. 2545 
ก าหนดว่า “ในส่วนที่เกี่ยวกับผลกระทบจากสินค้าน าเข้าท่ีทุ่มตลาด ให้พิจารณาโดยประเมินจากปัจจัยและดัชนี
ทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อสภาวะของอุตสาหกรรมภายใน รวมทั้งการลดลงทั้งที่เป็นจริงและที่อาจเกิดขึ้น…”  
โดยพิจารณาจากปัจจัยและดัชนีทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อสภาวะของอุตสาหกรรมภายใน ดังนี้ 
ตารางท่ี 6 ข้อมูลแสดงสถานะของอุตสาหกรรมภายใน 

       ปฐีาน : 2560 = 100 

รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 PP IP 

1 

1.1 การขายในประเทศ           

(1) ยอดจ าหน่ายในประเทศ (บาท) 100.00 97.56 105.57 101.84 112.21 

(2) ปริมาณขายในประเทศ (กก.) 100.00 94.23 112.58 101.45 127.00 

(3) ราคาขายในประเทศเฉลี่ย (บาท/กก.) 100.00 103.54 93.78 100.38 88.35 

1.2 การขายส่งออก      

     (1) มูลค่าส่งออก (บาท) 100.00 105.13 86.41 96.52 87.70 

     (2) ปริมาณส่งออก (กก.) 100.00 102.93 92.88 95.19 96.77 

     (3) ราคาส่งออกเฉลี่ย (บาท/กก.) 100.00 102.14 93.04 101.40 90.62 

2 ก าไร (ขาดทุน) จากการขายในประเทศ (บาท) 100.00 (-35.95) 67.91 (-64.77) 140.60 

3 
(1) ก าลังการผลิต (กก.) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

(2) อัตราการใช้ก าลังการผลิต (%) 100.00 98.54 103.37 97.72 111.80 

4 ผลผลิต (กก.) 100.00 98.53 103.37 97.73 111.81 

5 ผลิตภาพ (% yield) โดยเฉลี่ย 100.00 92.32 99.87 95.36 97.75 

6 

(1) ความต้องการใช้ภายในประเทศ (กก.) 100.00 96.13 95.58 93.75 92.36 

(2) ส่วนแบ่งตลาดภายในประเทศ (%) 100.00 98.04 117.79 108.21 137.52 

(3) ส่วนแบ่งตลาดของประเทศท่ีถูกพิจารณา 
(%) 

100.00 123.32 156.85 128.11 187.72 
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รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 PP IP 

7 ผลตอบแทนการลงทุน* (ROA)%  100.00 18.34 60.61 27.11 92.66 

8 กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน* (บาท)  100.00 54.80 56.43 64.63 57.87 

9 สินค้าคงคลัง (กก.)  100.00 72.30 72.91 60.13 84.96 

10 การจ้างงาน (คน) 100.00 104.58 108.80 108.80 120.42 

11 อัตราค่าจ้างต่อหน่วยการผลิต (บาท/กก.) 100.00 101.84 94.48 102.45 83.44 

12 
อัตราการเจริญเติบโตของกิจการ*      

(1) รายได้รวมของกิจการ (บาท) 100.00 100.55 89.90 97.12 93.69 

13 

ความสามารถในการระดมทุนหรือการลงทุน*      

(1) สินทรัพย์ของกิจการ (บาท) 100.00 106.63 101.44 102.51 102.36 

(2) หน้ีสินของกิจการ (บาท) 100.00 113.27 100.77 105.86 98.79 

(3) ส่วนของผู้ถือหุ้น (บาท) 100.00 97.10 102.40 97.69 107.49 

14 ผลกระทบต่อราคาสินค้าในประเทศ ตามตารางที่ 4 - ตารางที่ 5 

15 

ความมากน้อยของส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด (%)      

     - สาธารณรัฐประชาชนจีน (5.72%) – 74.15% 

     - สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 5.87% - 114.48% 

     - ประเทศมาเลเซีย (5.50%) – 129.90% 

ที่มา : ข้อมูลตามค าตอบแบบสอบถาม 
หมายเหตุ : * ข้อมูลภาพรวมของกิจการ 
                

(1) ยอดจ าหน่าย ปริมาณขายและราคาขายสินค้าชนิดเดียวกันในประเทศ 
ยอดจ าหน่ายและปริมาณขายในประเทศลดลงในช่วงปี 2561 ก่อนจะกลับมา

เพ่ิมขึ้นในปี 2562 และลดลงอีกครั้งในช่วง PP ส าหรับช่วง IP พบว่ายอดจ าหน่ายและปริมาณขายในประเทศ 
มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ในขณะที่ราคาขายของอุตสาหกรรมภายในมีความผันผวนตามราคาเม็ดพลาสติกในตลาดโลก 
โดยในช่วง IP ราคาขายในประเทศมีแนวโน้มลดลง  

(2) ก าไร/ขาดทุนจากการขายสินค้าในประเทศ 
ผลก าไรของอุตสาหกรรมภายในค่อนข้างผันผวน โดยอุตสาหกรรมภายในมีก าไร

จากการขายสินค้าชนิดเดียวกันในประเทศในปี 2560 ก่อนจะประสบภาวะขาดทุนในปี 2561 และกลับมา 
มีก าไรอีกครั้งในปี 2562 ส าหรับช่วง PP อุตสาหกรรมภายในมีผลขาดทุนจากการขายสินค้าชนิดเดียวกัน 
ในขณะที่ช่วง IP อุตสาหกรรมภายในกลับมีผลก าไรจากการขายสินค้าชนิดเดียวกันอีกครั้ง 

(3) ก าลังการผลิตและอัตราการใช้ก าลังการผลิต 
อุตสาหกรรมภายในมีก าลังการผลิตคงที่ และอัตราการใช้ก าลังการผลิตผันผวน

เล็กน้อย  
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(4) ผลผลิต 
อุตสาหกรรมภายในมีผลผลิตลดลงเล็กน้อยในปี  2561 ก่อนจะ เ พ่ิมขึ้น 

ในปี 2562 ส าหรับช่วง IP พบว่าบริษัทมีผลผลิตเพ่ิมข้ึนจากช่วง PP 
(5) ผลิตภาพ (% Yield) 

ผลิตภาพของอุตสาหกรรมภายใน (Output/Input) ค่อนข้างอยู่ในระดับคงที่  
(6) ความต้องการใช้ภายในประเทศและส่วนแบ่งตลาด 

ปริมาณความต้องการใช้ภายในประเทศลดลงในปี 2560 - 2562 และความต้องการใช้
ในประเทศช่วง PP และ IP ลดลงเล็กน้อย  

ส่วนแบ่งตลาดของอุตสาหกรรมภายในมีแนวโน้มลดลงในปี 2561 ก่อนจะกลับมา
เพ่ิมขึ้นในปี 2562 และลดลงอีกครั้งในช่วง PP โดยเมื่อเปรียบเทียบช่วง PP และ IP พบว่าส่วนแบ่งตลาดของ
อุตสาหกรรมภายในเพิ่มข้ึน 

(7) ผลตอบแทนจากการลงทุน 
อุตสาหกรรมภายในมีผลตอบแทนจากการลงทุนลดลงในช่วง ในปี 2561 ก่อนจะ

เพ่ิมข้ึนในปี 2562 ส าหรับช่วง PP กับ IP พบว่าผลตอบแทนจากการลงทุนมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 
(8) กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน 

กระแสเงินสดจากการด าเนินงานของอุตสาหกรรมภายในมี แนวโน้มลดลง 
ในช่วงปี 2560 – 2562 ช่วง PP และ IP  

(9) สินค้าคงคลัง 
สินค้าคงคลังของอุตสาหกรรมภายในลดลงในช่วงปี 2561 -2562 

(10) การจ้างงาน 
อุตสาหกรรมภายในมีการจ้างงานเพ่ิมขึ้นในปี 2560 -2562 และช่วง IP 

(11) ค่าจ้างแรงงาน 
อุตสาหกรรมภายในมีอัตราค่าจ้างต่อหน่วยการผลิตลดลงในช่วง IP  

(12) อัตราการเจริญเติบโตของกิจการ 
ในช่วงปี 2560 – 2561 รายได้รวมของกิจการเพ่ิมขึ้น ก่อนจะลดลงในปี 2562  

และช่วง IP 
(13) ความสามารถในการระดมทุนหรือการลงทุน 

เมื่อเปรียบเทียบช่วง PP และ IP สินทรัพย์ของกิจการลดลง โดยหนี้สินของกิจการ
ลดลง และส่วนของผู้ถือหุ้นมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 

(14) ปัจจัยที่มผีลกระทบต่อราคาสินค้าในประเทศ 
 ปริมาณน าเข้าสินค้าที่ถูกพิจารณาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซียที่เพ่ิมสูงขึ้นและมีราคาต่ ากว่าราคาขายของอุตสาหกรรมภายใน ส่งผลกระทบ
ให้อุตสาหกรรมภายในต้องปรับลดราคาขายสินค้าชนิดเดียวกันให้ใกล้เคียงกับราคาน าเข้าจากประเทศดังกล่าว 
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จึงส่งผลต่อการก าหนดราคาขายของอุตสาหกรรมภายในเป็นอย่างมาก และเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลกระทบ 
ต่อราคาสินค้าในประเทศ  

(15) ความมากน้อยของส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด 
พบส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน มีส่วนเหลื่อม 

การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ -5.72 – ร้อยละ 74.15 สาธารณรัฐอินโดนีเซียพบส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดใน  
อัตราร้อยละ 5.87 – ร้อยละ 114.48 และประเทศมาเลเซียพบส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ  
-5.50 – ร้อยละ 129.90 

8.3 ปัจจัยอ่ืนๆ ที่อาจเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายในนอกจากสินค้าทุ่มตลาด  
8.3.1 ปริมาณน าเข้าสินค้าจากประเทศอ่ืน ๆ มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง  
8.3.2 ราคาน าเข้าเฉลี่ยของสินค้าน าเข้าสินค้าจากประเทศอ่ืน ๆ ใกล้เคียงกันกับสินค้าที่น าเข้าจาก

ประเทศท่ีถูกพิจารณา 
8.4 ความสัมพันธ์ระหว่างการทุ่มตลาดและความเสียหาย (Causal Link) 

มาตรา 21 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ ก าหนดว่า “...ความสัมพันธ์ระหว่างสินค้าทุ่มตลาด
กับความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายใน จะต้องพิจารณาจากพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยนอกจาก
ผลจากสินค้าทุ่มตลาดแล้วจะต้องพิจารณาผลจากปัจจัยต่างๆ ที่ปรากฏว่าก่อให้เกิดความเสียหายแก่
อุตสาหกรรมภายในในเวลาเดียวกันประกอบด้วย...” 

จากข้อมูลการไต่สวนการทุ่มตลาดพบว่าสินค้าถูกพิจารณาที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชน
จีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย มีการตัดราคาในปี 2560 – 2562 ช่วง IP และ PP  
และกดราคาในปี 2562 และช่วง IP และส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการของอุตสาหกรรมภายใน  
เช่น ราคาขายในประเทศลดลง การเกิดภาวะขาดทุนจากการขายในประเทศในช่วงปี 2561 และช่วง IP และ
กระแสเงินสดจากการด าเนินงานลดลง โดยไม่พบยับยั้งการขึ้นราคาสินค้าชนิดเดียวกันของอุตสาหกรรมภายใน 
นอกจากนี้  ความเสียหายที่ เกิดขึ้นพิจารณาได้ว่าเกิดจากการน าเข้าสินค้า ฟิล์มบีโอพีพี เกรดทั่วไป  
จากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย  เนื่องจาก ถึงแม้ปริมาณ 
ความต้องการใช้ในประเทศจะลดลง แต่ปริมาณน าเข้าสินค้าที่ถูกพิจารณาจาก 3 ประเทศมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
อย่างชัดเจน โดยเมื่อพิจารณาปัจจัยอ่ืน ๆ เช่น ปริมาณน าเข้าสินค้าจากประเทศอ่ืน ๆ ที่มีแนวโน้มลดลง 
 และราคาน าเข้าจากประเทศอ่ืน ๆ ที่ใกล้เคียงกับราคาน าเข้าจากประเทศที่ถูกพิจารณาแล้ว พบว่าไม่มีปัจจัย
อ่ืนนอกจากสินค้าทุ่มตลาดที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายใน 
9. การพิจารณาอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราเพื่อขจัดความเสียหาย (Lesser Duty)  

มาตรา 49 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ ก าหนดว่า “ในกรณีที่คณะกรรมการมีค าวินิจฉัยชั้นที่สุด
ว่าให้มีการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด อัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดนั้นให้ก าหนดได้เพียงเพ่ือขจัด
ความเสียหายและจะเกินกว่าส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดมิได้…” 

ค านวณส่วนเหลื่อมความเสียหายโดยการเปรียบเทียบราคาขายเฉลี่ยภายในประเทศของอุตสาหกรรม
ภายในจากค าตอบแบบสอบถาม กับราคาของสินค้าทุ่มตลาดซึ่งค านวณจากราคาส่งออก CIF บวกอากรขาเข้า
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และค่าใช้จ่ายต่างๆ ถึงผู้ซื้ออิสระทอดแรกในไทย (Adjusted CIF Price) โดยค านวณเป็นอัตราร้อยละของราคา
ส่งออก CIF ดังนี้ 

ผู้ผลิต/ผู้ส่งออก 
อัตราส่วนเหลื่อม
ความเสียหาย 

(ร้อยละ) 

อัตราส่วนเหลื่อม
การทุ่มตลาด 

(ร้อยละ) 

อัตราอากร AD เพียงเพ่ือ
ขจัดความเสียหาย 

(Lesser Duty) (ร้อยละ) 
1. ผู้ผลิต/ส่งออกจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 

   1.1 บริษัท Yunnan Hongta Plastic Co., Ltd. 18.13% 5.49% 5.49% 

   1.2 บริษัท Zhongshan Wing Ning Film Ltd. 0.24% (3.83%) (3.83%) 
   1.3 กลุ่มบริษัท Zhejiang Kinlead Group 10.29% (5.72%) (5.72%) 

   1.4 บริษัท Suzhou Kunlene Film Industry Co., Ltd. (40.56%) 2.05% (40.56%) 

   1.5 บริษัท Suqian Gettel Plastic Industry Co., Ltd 15.02% 0.73% 0.73% 
   1.6 ผู้ผลิตรายอื่น 32.80% 74.15% 32.80% 

2. ผู้ผลิต/ส่งออกจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

   2.1 บริษัท PT Argha Karya Prima Industry Tbk 5.71% 25.79% 5.71% 
   2.2 บริษัท PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk  (21.05%) 5.87% (21.05%) 
   2.3 บริษัท PT Trias Sentosa Tbk  (13.15%) 7.78% (13.15%) 
   2.4 ผู้ผลิตรายอื่น 15.32% 114.48% 15.32% 
3. ผู้ผลิต/ส่งออกจากประเทศมาเลเซีย 
   3.1 บริษัท Scientex Great Wall SDN. BHD. 4.72% 6.69% 4.72% 
   3.2 บริษัท Stenta Films (M) SDN. BHD. (29.14%) (5.50%) (29.14%) 
   3.3 ผู้ผลิตรายอื่น 32.84% 129.90% 32.84% 

10. ข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม 
10.1 บริษัทผู้ผลิตสินค้าฟิล์มบีโอพีพีรายอ่ืน ได้แก่ บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งหยุด

การผลิตสินค้าที่ถูกพิจารณาในปี 2562 ได้กลับมาผลิตและจ าหน่ายสินค้าดังกล่าวอีกครั้งเมื่อเดือนมิถุนายน 
2564 อีกท้ัง ยังมีผู้ผลิตสินค้าฟิล์มบีโอพีพีอีก 1 ราย ที่อยู่ระหว่างติดตั้งสายการผลิตฟิล์มบีโอพีพี 

10.2 ปริมาณและมูลค่าการน าเข้าสินค้าที่ถูกพิจารณาจากประเทศที่ถูกพิจารณามีปริมาณเพ่ิมขึ้นและมี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึนในอนาคต โดยในปี 2561 ก าลังการผลิตส่วนเกินของประเทศที่ถูกพิจารณามีปริมาณมากกว่า 
40 เท่าของการบริโภคภายในประเทศของไทย 

10.3 การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด–19 ส่งผลให้เกิดการซื้อสินค้าล่วงหน้า (Panic Buy) ในช่วงไตรมาส
แรกของปี 2563 และการเพิ่มสินค้าคงคลัง ประกอบกับค่าระวางเรือ และตู้ส่งสินค้า (Container) มีราคาเพ่ิม
สูงขึ้น ท าให้การน าเข้าของสินค้าที่ถูกพิจารณามีต้นทุนที่เพ่ิมสูงขึ้น ผู้น าเข้าจึงหันมาซื้อสินค้าที่ถูกพิจารณา
จากอุตสาหกรรมภายในเป็นการทดแทน ก่อนปริมาณการสั่งซื้อสินค้าดังกล่าวของผู้ยื่นค าขอฯ จะลดลง 
อย่างต่อเนื่องภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดดีขึ้น  
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10.4 การพัฒนาและการปรับปรุงการด าเนินกิจการของผู้ยื่นค าขอฯ ที่ผ่านมา อาทิ การเพ่ิมคู่ค้าเพ่ือ
จัดเก็บสินค้าส าเร็จรูปและจ าหน่ายต่อให้กับลูกค้าในประเทศได้อย่างต่อเนื่อง การเช่าโกดังสินค้าเพ่ิมเติม  
และการเพิ่มจ านวนรถขนส่ง เป็นต้น 

10.5 อุตสาหกรรมภายในมีหนังสือแจ้งความประสงค์ขอให้พิจารณาเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด
สินค้าฟิล์มบีโอพีพี เกรดทั่วไป ที่มีแหล่งก าเนิดจากทั้ง 3 ประเทศ ในอัตราร้อยละ 0 ในกรณี ดังนี้   
1) การน าเข้าสินค้าฟิล์มบีโอพีพี ชนิด BOPP Tobacco Film หรือ BOPP Cigarette Film และ 2) การน า
สินค้าดังกล่าวเข้ามาผลิตเพ่ือการส่งออกภายใต้ 3 กฎหมาย ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน และกฎหมายว่าด้วยศุลกากร  
11. มติคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน (ทตอ.) 

คณะกรรมการ ทตอ. ได้พิจารณาร่างผลการไต่สวนชั้นที่สุด การไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าฟิล์มบรรจุภัณฑ์ 
ไบแอคเซียลลี ออเรียนเต็ดโพลิโพรพิลีน (บีโอพีพี) เกรดทั่วไป ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย แล้วมีมติ ดังนี้ 

11.1 สินค้าฟิล์มบรรจุภัณฑ์ไบแอคเซียลลี ออเรียนเต็ดโพลิโพรพิลีน (บีโอพีพี) เกรดทั่วไป ที่มีแหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย มีการทุ่มตลาดและก่อให้เกิดความ
เสียหายอย่างส าคัญแก่อุตสาหกรรมภายในจากข้อมูลข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ตามมาตรา 19 (1) แห่ ง
พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542  

11.2 เห็นควรก าหนดมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดเพ่ือเยียวยาอุตสาหกรรมภายในเท่าที่มีความเสียหาย
จากการทุ่มตลาด จึงเห็นควรให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการน าเข้าสินค้าดังกล่าวเป็นเวลา 5 ปี 
ในอัตราที่เพียงเพ่ือขจัดความเสียหายตามมาตรา 49 ปรากฏรายละเอียด ดังนี้ 

11.2.1 สินค้าท่ีมีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งผลิตจาก 
(1) บริษัท Yunnan Hongta Plastic Co., Ltd. ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 5.49 ของราคา  

ซี ไอ เอฟ 
(2) ผู้ผลิตรายอื่น ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 32.80 ของราคา ซี ไอ เอฟ 
ทั้งนี้ จะไม่เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากผู้ผลิตที่ปรากฏว่าส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด  

มีจ านวนน้อยกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ดังนี้ 
(1) บริษัท ZhongShan Wing Ning Film Ltd.  
(2) กลุ่มบริษัท Zhejiang Kinlead Group ซึ่งประกอบด้วย  

1) บริษัท Zhejiang Kinlead Innovative Materials Co., Ltd. 
2) บริษัท Kinwin Plastic Industrial Co., Ltd.  
3) บริษัท Zhejiang Kincess Innovative Materials Co., Ltd.  

(3) บริษัท Suzhou Kunlene Film Industry Co., Ltd.  
(4) บริษัท Suqian Gettel Plastic Industry Co., Ltd.  



35 

11.2.2 สินค้าท่ีมีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งผลิตจาก 
(1 )  บริษัท PT Argha Karya Prima Industry Tbk ให้ เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 5 .71  

ของราคา ซี ไอ เอฟ 
(2) ผู้ผลิตรายอื่น ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 15.32 ของราคา ซี ไอ เอฟ  
ทั้งนี้ จะไม่เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากผู้ผลิตที่ปรากฏว่าส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด  

มีจ านวนน้อยกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ดังนี้ 
(1) บริษัท PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk  
(2) บริษัท PT Trias Sentosa Tbk  

11.2.3 สินค้าท่ีมีแหล่งก าเนิดจากประเทศมาเลเซีย ซึ่งผลิตจาก 
(1) บริษัท Scientex Great Wall SDN. BHD. ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 4.72 ของราคา  

ซี ไอ เอฟ 
(2) ผู้ผลิตอื่น ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 32.84 ของราคา ซี ไอ เอฟ 
ทั้งนี้ จะไม่เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากผู้ผลิตที่ปรากฏว่าส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด  

มีจ านวนน้อยกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง คือ บริษัท Stenta Films (M) SDN. BHD.  
11.3 เห็นควรให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการน าเข้าสินค้าฟิล์มบรรจุภัณฑ์ไบแอคเซียลลี 

ออเรียนเต็ดโพลิโพรพิลีน (บีโอพีพี) เกรดทั่วไป ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย ในอัตราร้อยละ 0 ของราคา ซี ไอ เอฟ ในกรณีดังต่อไปนี้ 

11.3.1 การน าเข้าสินค้าฟิล์มบรรจุภัณฑ์ไบแอคเซียลลี ออเรียนเต็ดโพลิโพรพิลีน (บีโอพีพี)  
ชนิด BOPP Tobacco Film หรือ BOPP Cigarette Film โดยผู้น าเข้าจะต้องแสดงใบแสดงคุณลักษณะ 
ของฟิล์มที่แสดงว่าเป็นฟิล์มบรรจุภัณฑ์ไบแอคเซียลลี ออเรียนเต็ดโพลิโพรพิลีน (บีโอพีพี) ชนิด BOPP 
Tobacco Film หรือ BOPP Cigarette Film ที่ออกโดยโรงงานผู้ผลิต 

11.3.2 ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการค้าเพ่ือส่งออกที่น าสินค้าดังกล่าวเข้ามาใน
ราชอาณาจักรและน าเข้าไปในเขตอุตสาหกรรมส่งออก เพ่ือใช้ในการผลิตสินค้าหรือเพ่ือการค้าเพ่ือการส่งออก
ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

11.3.3 ผู้ได้รับการส่งเสริมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนที่น าสินค้าดังกล่าวเข้ามาผลิต 
เพ่ือการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน 

11.3.4 ผู้น าสินค้าดังกล่าวเข้ามาผลิตเพ่ือการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยศุลกากร 
 

--------------------------------------------- 
กรมการค้าต่างประเทศ 

พฤศจิกายน 2564 


