
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ 
เรื่อง  รายละเอียดข้อเท็จจรงิและข้อกฎหมายอนัเปน็สาระส าคญัที่ใช้เปน็พื้นฐานในการวนิิจฉัยชั้นที่สดุ   
เกี่ยวกบัการพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดสนิค้าฟิล์มไบแอคซิลลิ  ออเรียลเตด็โพลิโพรพิลีน  (บโีอพีพี)   

เกรดทั่วไป  ที่มแีหลง่ก าเนดิจากสาธารณรฐัประชาชนจนี  สาธารณรฐัอินโดนีเซีย  และประเทศมาเลเซีย 
พ.ศ.  2565 

 
 

ตามที่ได้มีประกาศกรมการค้าต่างประเทศ  เรื่อง  เปิดการไตส่วนการทุ่มตลาดสินคา้ฟิล์มบรรจุภัณฑ์   
ไบแอคเซียลลี  ออเรียนเต็ดโพลิโพรพิลีน  (บีโอพีพี)  เกรดทั่วไป  ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐ   
ประชาชนจีน  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  และประเทศมาเลเซีย  พ.ศ.  2563  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่  21  สิงหาคม  2563  และต่อมาคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน 
ได้มีค าวินิจฉัยชั้นที่สุด  ก าหนดให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการน าเข้าสินค้าฟิล์มไบแอคซิลลิ   
ออเรียลเต็ดโพลิโพรพิลีน  (บีโอพีพี)  เกรดทั่วไป  (สินค้าฟิล์มบรรจุภัณฑ์ไบแอคเซียลลี  ออเรียนเต็ด 
โพลิโพรพิลีน  (บีโอพีพี)  เกรดทั่วไป  ตามประกาศเปิดการไต่สวนการทุ่มตลาด)  ที่มีแหล่งก าเนิดจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  และประเทศมาเลเซีย  ตามประกาศคณะกรรมการ
พิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน  เรื่อง  การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าฟิล์มไบแอคซิลลิ  ออเรียลเต็ด 
โพลิโพรพิลีน  (บีโอพีพี)  เกรดทั่วไป  ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย   
และประเทศมาเลเซีย  พ.ศ.  2565  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  นั้น 

เพ่ือให้เป็นไปตามความในข้อ  2  และข้อ  4  ของกฎกระทรวงการแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
การพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน  และการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด 
และการอุดหนุน  พ.ศ.  2563  ออกตามความในพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน 
ซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ  พ.ศ.  2542  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาด 
และการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2562  อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ 
ออกประกาศแสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระส าคัญที่ใช้เป็นพ้ืนฐานในการ
วินิจฉัยชั้นที่สุดเกี่ยวกับการพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดไว้  ดังรายละเอียดตามเอกสารท้ายประกาศนี้   

ให้ผู้ยื่นค าขอให้คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนด าเนินการพิจารณาตอบโต้ 
การทุ่มตลาด  ผู้น าเข้า  ผู้ผลิตในต่างประเทศ  หรือผู้ส่งออกจากต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง  ที่ประสงค์   
จะทราบรายละเอียดที่เกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นฐานในการก าหนดอากรตอบโต้การทุ่มตลาด  ยื่นค าขอต่อ   
กองปกป้องและตอบโต้ทางการค้า  กรมการค้าต่างประเทศ  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด 
ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง  การขอรายละเอียดที่เกี่ยวกับขอ้เท็จจรงิที่ใช้เป็นฐานในการก าหนด 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๕๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   มีนาคม   ๒๕๖๕



มาตรการชั่วคราวการก าหนดอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน  การขยายการเรียกเก็บอากร 
ตอบโต้การทุ่มตลาด  หรือการอุดหนุน  การทบทวนอากร  และการคืนอากร  พ.ศ.  2564  ภายใน  1  เดือน   
นับแต่วันที่มีประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  2  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 

พิทักษ์  อดุมวชิัยวฒัน ์
อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๕๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   มีนาคม   ๒๕๖๕



เอกสารท้ายประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง รายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสําคัญ         
ที่ใช้เป็นพื้นฐานในการวินิจฉัยชั้นที่สุดเกี่ยวกับการพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าฟิล์มไบแอคซิลลิ               
ออเรียลเต็ดโพลิโพรพิลีน (บีโอพีพี) เกรดทั่วไป ที่มีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย พ.ศ. 2565 
 
 ข้อ 1 การเปิดการไต่สวน 

1.1 คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน (ทตอ.) ตาม พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาด
และการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 ได้มีคําวินิจฉัยเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ว่าคําขอ            
มีมูลเก่ียวกับการทุ่มตลาดและความเสียหาย กรมการค้าต่างประเทศจึงเปิดการไต่สวนการทุ่มตลาด                    
สินค้าฟิล์มไบแอคซิลลิ ออเรียลเต็ดโพลิโพรพิลีน (บีโอพีพี) เกรดทั่วไป (สินค้าฟิล์มบรรจุภัณฑ์ไบแอคเซียลลี                
ออเรียนเต็ดโพลิโพรพิลีน (บีโอพีพี) เกรดทั่วไป ตามประกาศเปิดการไต่สวนการทุ่มตลาด) ที่มีแหล่งกําเนิดจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย ตามคําขอของบุคคล คือ บริษัท เอ.เจ. พลาสท์ 
จํากัด (มหาชน) ซึ่งย่ืนต่อกรมการค้าต่างประเทศในนามของอุตสาหกรรมภายในผู้ผลิตสินค้าฟิล์มไบแอคซิลลิ              
ออเรียลเต็ดโพลิโพรพิลีน (บีโอพีพี) เกรดทั่วไป โดยเป็นการย่ืนคําขอตามมาตรา 33 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้            
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ. การตอบโต้
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 

1.2 อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศได้ออกประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง เปิดการไต่สวน
การทุ่มตลาดสินค้าฟิล์มบรรจุภัณฑ์ไบแอคเซียลลี ออเรียนเต็ดโพลิโพรพิลีน (บีโอพีพี) เกรดทั่วไป ที่มีแหล่งกําเนิดจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 โดยกรมการค้าต่างประเทศได้ดําเนินการไต่สวนประเด็นการทุ่มตลาดและ              
ความเสียหายตามหลักเกณฑ์ภายใต้ พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ                
พ.ศ. 2542 และ พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
โดยเริ่มกระบวนการไต่สวนในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 และได้เผยแพร่ประกาศเปิดการไต่สวนลงโฆษณา              
ในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทย คือ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ และฉบับภาษาอังกฤษ คือ หนังสือพิมพ์
บางกอกโพสต์ ฉบับวันที่ 22 กันยายน 2563 เพ่ือให้สาธารณชนรับรู้และผู้มีส่วนได้เสียสามารถดําเนินการ
ตามท่ีกฎหมายและกฎระเบียบกําหนดด้วยความถูกต้องครบถ้วน  

 ข้อ 2 สินค้าที่ถูกพิจารณา 
สินค้าที่ถูกพิจารณา คือ ฟิล์มไบแอคซิลลิ ออเรียลเต็ดโพลิโพรพิลีน (บีโอพีพี) ปัจจุบันเป็นสินค้า

ภายใต้พิกัดอัตราศุลกากร ประเภทย่อย ตามพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2564 
3920.20.10 เฉพาะเกรดทั่วไป (Common grade) ที่มีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีคุณลักษณะของสินค้าตามเอกสารข้อมูลการวิเคราะห์คุณลักษณะ                   
ที่ออกโดยโรงงานผู้ผลิต ดังน้ี  

(1) ลักษณะทางกายภาพ (Appearance) ใสและไม่มีสี  
(2) ค่าความหนาแน่น (Specific gravity หรือ Density) ระหว่าง 0.90 – 0.91 กรัม 

ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร (g/cm3)  
(3) ค่าซึมผ่านของออกซิเจน (O2TR Barrier) ในแต่ละความหนาของฟิล์ม ดังน้ี 
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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 

ข้อ 3 ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
3.1 ผู้ผลิตสินค้าชนิดเดียวกันภายในประเทศ  
 3.1.1 บริษัท เอ.เจ. พลาสท์ จํากัด (มหาชน) 
 3.1.2 ผู้ผลิตรายอ่ืน 
3.2 ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากต่างประเทศ  

3.2.1 สาธารณรัฐประชาชนจีน  
(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 
(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. 
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(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) ZhongShan 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. 
(41) Fujian Times Packing Material Co., Ltd. 
(42) Fujian FuRong Technology Group Co., Ltd. 
(43) Yunnan Hongta Plastic Co., Ltd. 
(44) Zhongshan Wing Ning Film Ltd. 
(45) Zhejiang Kinlead Group 
(46) Suzhou Kunlene Film Industries Co., Ltd. 
(47) Suqian Gettel Plastic Industry Co., Ltd. 
(48) ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกรายอ่ืน  

3.2.2 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  
(1) PT Trias Sentosa Tbk 
(2) PT Lotte Packaging 
(3) PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk 
(4) PT Argha Karya Prima Industry Tbk 
(5) ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกรายอ่ืน 

3.2.3 ประเทศมาเลเซีย  
(1) San Miguel Yamamura Plastic Films Sdn. Bhd. 
(2) Scientex Great Wall SDN. BHD. 
(3) Stenta Films (M) SDN. BHD. 
(4) ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกรายอ่ืน 

3.3 ผู้นําเข้า  
3.3.1 บริษัท เซเว่นสตาร์ อินเตอร์โฮลด้ิง จํากัด 
3.3.2 บริษัท นําวัฒนา แพ็คแอนด์พริ้นท์ จํากัด 
3.3.3 บริษัท พริ้นท์ มาสเตอร์ จํากัด 
3.3.4 บริษัท เพอร์เฟค แพคเกจจ้ิง จํากัด 
3.3.5 บริษัท อินโนแพ็ค อินดัสตรี จํากัด 
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3.3.6 บริษัท โอจิ เลเบล (ไทยแลนด์) จํากัด 
3.3.7 บริษัท เฟล็กซ์ซี่-แพค จํากัด 
3.3.8 บริษัท เอเซีย แพ็คเกจจิ้ง เซ็นเตอร์ จํากัด 
3.3.9 บริษัท ไดอิชิ แพคเกจจ้ิง จํากัด 
3.3.10 บริษัท หลุยส์ผลิตภัณฑ์กาวเทป จํากัด 
3.3.11 บริษัท ลักก้ีสตาร์โค๊ตต้ิง จํากัด 
3.3.12 บริษัท โชเอะ (ประเทศไทย) จํากัด 
3.3.13 บริษัท อาคเนย์อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จํากัด 
3.3.14 บริษัท ไพร์ม แพ็คเกจจิ้ง จํากัด 
3.3.15 บริษัท เอเวอรี่ เดนนิสสัน (ประเทศไทย) จํากัด 
3.3.16 บริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จํากัด 
3.3.17 บริษัท ไทยอ๊อฟเซท จํากัด 
3.3.18 บริษัท ฟูจิ เอซ จํากัด 
3.3.19 บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จํากัด 
3.3.20 บริษัท นากาเซ่ (ประเทศไทย) จํากัด 
3.3.21 บริษัท เมร์ด็อกเอเชีย จํากัด 
3.3.22 ผู้นําเข้ารายอ่ืน 

3.4 สมาคมในทางการค้าและกลุ่มอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง  
3.4.1 สมาคมในทางการค้าที่เก่ียวข้อง  
3.4.2 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
3.4.3 หอการค้าไทย 

3.5 รั ฐบาลของประเทศแหล่ งกํ าเนิดหรือประเทศผู้ ส่ งออกสินค้ าที่ ถู กพิจารณา ได้แก่   
สถานเอกอัคราชทูต ในฐานะรัฐบาลของประเทศแหล่งกําเนิดหรือประเทศผู้ส่งออกสินค้าที่ถูกพิจารณา ดังน้ี 

3.5.1 สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทย  
3.5.2 สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจําประเทศไทย 
3.5.3 สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจาํประเทศไทย 

ข้อ 4 ช่วงเวลาของข้อมูลที่ใช้ในการไตส่วน  
4.1 การพิจารณาการทุ่มตลาดใช้ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 

(ช่วงระยะเวลาการไต่สวนการทุ่มตลาด (IP))        
4.2 การพิจารณาความเสียหายใช้ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 

ข้อ 5 การส่งแบบสอบถาม 
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 กรมการค้าต่างประเทศได้ส่งแบบสอบถามไปยังผู้มีส่วนได้เสียและ

ผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือให้แจ้งข้อเท็จจริงและความเห็นสําหรับใช้ประกอบการพิจารณาไต่สวนการทุ่มตลาด ปรากฏว่า 
มีผู้แจ้งข้อเท็จจริงและความเห็นภายในระยะเวลาที่กําหนด ดังน้ี  

5.1 ผู้ผลิตสินค้าชนิดเดียวกันภายในประเทศ จํานวน 1 ราย ได้แก่ บริษัท เอ.เจ. พลาสท์ จํากัด 
(มหาชน) 
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5.2 ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย 
จํานวนรวม 10 ราย ดังน้ี 

5.2.1 สาธารณรัฐประชาชนจีน  
(1) Yunnan Hongta Plastic Co., Ltd. 
(2) Zhongshan Wing Ning Film Ltd. 
(3) Zhejiang Kinlead Group (ประกอบด้วยบริษัทรวม 4 บริษัท) 
(4) Suzhou Kunlene Film Industries Co., Ltd. 
(5) Suqian Gettel Plastic Industry Co., Ltd. 

5.2.2 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย   
(1) PT Trias Sentosa Tbk 
(2) PT Argha Karya Prima Industry Tbk 
(3) PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk 

5.2.3 ประเทศมาเลเซีย   
(1) Scientex Great Wall SDN. BHD. 
(2) Stenta Films (M) SDN. BHD. 

5.3 ผู้นําเข้า ซึ่งเป็นผู้ใช้ในประเทศ   
5.3.1 บริษัท ไดอิชิ แพคเกจจ้ิง จํากัด 
5.3.2 บริษัท เมร์ด็อกเอเชีย จํากัด 
5.3.3 บริษัท นากาเซ่ (ประเทศไทย) จํากัด 
5.3.1 บริษัท นําวัฒนา แพ็คแอนด์พริ้นท์ จาํกัด 

ข้อ 6 แนวทางการจําแนกประเภทสินค้าฟิล์มไบแอคซิลลิ ออเรียลเต็ดโพลิโพรพิลีน (บีโอพีพี) 
เพื่อใช้ในการเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด 

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 กรมการค้าต่างประเทศได้จัดการประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนที่เก่ียวข้อง ได้แก่ กรมศุลกากร สถาบันพลาสติก ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย กลุ่มอุตสาหกรรม
พลาสติก (สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย และบริษัท เอ.เจ. พลาสท์ 
จํากัด (มหาชน) (ผู้ย่ืนคําขอให้คณะกรรมการ ทตอ. ดําเนินการพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาด) เพ่ือร่วมกัน
พิจารณาแนวทางในการจําแนกประเภทสินค้าฟิล์มไบแอคซิลลิ ออเรียลเต็ดโพลิโพรพิลีน (บีโอพีพี) ระหว่าง
เกรดทั่วไปและเกรดพิเศษ และกําหนดแนวทางดําเนินการสําหรับเจ้าหน้าที่ใช้ในการเรียกเก็บอากร 
ตอบโต้การทุ่มตลาด ตามมติของคณะอนุกรรมการพิจารณาการไต่สวนและข้อสังเกตของคณะกรรมการ ทตอ.
โดยที่ประชุมได้กําหนดแนวทางการจําแนก สรุปได้ ดังน้ี  

6.1 การตรวจสอบและการจําแนกฟิล์มไบแอคซิลลิ ออเรียลเต็ดโพลิโพรพิลีน (บีโอพีพี) 
ระหว่างเกรดทั่วไปและเกรดพิเศษสามารถพิจารณาจากคุณลักษณะของสินค้าดังต่อไปน้ีประกอบกัน 

 6.1.1 ลักษณะทางกายภาพ (Appearance)  
 6.1.2 ค่าความหนาแน่น (Specific gravity หรือ Density) และ  
 6.1.3 ค่าซึมผ่านของออกซิเจน (O2TR Barrier) ในแต่ละระดับความหนาของฟิล์ม  
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6.2 เอกสารประกอบการพิจารณาคุณลักษณะของฟิล์มไบแอคซิลลิ ออเรียลเต็ดโพลิโพรพิลีน (บีโอพีพี)
เอกสารข้อมูลการวิเคราะห์คุณลักษณะที่ออกโดยโรงงานผู้ผลิต เช่น Certification of Analysis (COA)  
หรือ Technical Data Sheet (TDS) เป็นเอกสารที่มีความน่าเช่ือถือและสามารถยอมรับได้  

 6.3 ให้กรมการค้าต่างประเทศใช้แนวทางการจําแนกสินค้าตามข้อ 6.1 และ 6.2  มาประกอบ 
การพิจารณาไต่สวนการทุ่มตลาดในกรณีน้ี และให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายใช้ในการพิจารณาเรียกเก็บอากร
ตอบโต้การทุ่มตลาด  

ข้อ 7 การตรวจสอบข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสีย 
 ผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นผู้ผลิตสินค้าชนิดเดียวกันภายในประเทศ ซึ่งมีสถานะเป็นอุตสาหกรรมภายใน 

จํานวน 1 ราย และผู้ผลิตและผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย 
จํานวนรวม 10 ราย ตอบแบบสอบถามภายในระยะเวลาที่กําหนด ต่อมากรมการค้าต่างประเทศได้ส่งแบบสอบถาม
เพ่ิมเติมไปยังผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวทั้ง 10 รายอีก 2 ครั้ง ซึ่งทุกรายให้ความร่วมมือโดยให้ข้อมูลและเอกสาร
หลักฐานที่เก่ียวข้องกลับมาภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยกรมฯ ได้ดําเนินการเพ่ือให้มีการตรวจสอบความเป็นจริง
ของข้อกล่าวอ้างหรือพยานหลักฐาน ดังน้ี  

7.1 อุตสาหกรรมภายใน  
   ในสถานการณ์ปกติเจ้าหน้าที่จะดําเนินการเพ่ือตรวจสอบความเป็นจริงของข้อกล่าวอ้าง 
หรือพยานหลักฐานเก่ียวกับการพิจารณาไต่สวนโดยเดินทางไปตรวจสอบข้อมูลที่อุตสาหกรรมภายในได้แจ้ง 
ตามแบบสอบถาม ณ ที่ทําการของบริษัท แต่เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 จึงได้ดําเนินการผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 2 - 4 สิงหาคม 2564 โดยพบว่า
ข้อมูลที่อุตสาหกรรมภายใน (บริษัท เอ.เจ. พลาสท์ จํากัด (มหาชน)) แจ้งตามแบบสอบถามรวมทั้งเอกสารและ
หลักฐานการบัญชีที่ผ่านการรับรองแล้ว เช่น งบดุล และงบกําไรขาดทุน สามารถตรวจสอบได้ตรงกับเอกสาร
ต้นฉบับและมีความน่าเช่ือถือในระดับที่สามารถยอมรับได้ 

7.2 ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากต่างประเทศ 
ข้อมูลส่วนที่ได้รับตามแบบสอบถามในภาพรวมมีความสอดคล้องกันและมีความน่าเช่ือถือ

ในระดับที่สามารถยอมรับได้ จึงไม่มีความจําเป็นต้องเดินทางไปตรวจสอบข้อมูล ณ ที่ทําการของบริษัท   

ข้อ 8 การขยายระยะเวลาไต่สวนการทุ่มตลาดและความเสียหาย  
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการ ทตอ. ได้มีมติในการประชุมคร้ังที่ 4/2564 

เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าฟิล์มไบแอคซิลลิ ออเรียลเต็ดโพลิโพรพิลีน (บีโอพีพี) 
เกรดทั่วไป ที่มีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซียออกไปอีก 
6 เดือน จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เป็นสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งเป็นไป 
ตามมาตรา 54 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542  

ข้อ 9 การแจ้งข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นพื้นฐานในการวินิจฉัยชั้นที่สุดเกี่ยวกับการพิจารณา 
ตอบโต้การทุ่มตลาด การจัดรับฟังความคิดเห็นและข้อชี้แจงของกรมการค้าต่างประเทศ  

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 กรมการค้าต่างประเทศได้จัดส่งรายละเอียดข้อมูลและข้อเท็จจริง
ที่ใช้เป็นพ้ืนฐานในการวินิจฉัยช้ันที่สุดเก่ียวกับการพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดที่คณะกรรมการ ทตอ. ได้มีมติเห็นชอบแล้ว 
ไปยังผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือให้โอกาสย่ืนข้อโต้แย้ง โดยกรมฯ ได้จัดการประชุมผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์
เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียแถลงการณ์ด้วยวาจาเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564 สรุปประเด็นได้ ดังน้ี 
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 9.๑ ข้อโต้แย้ง 
  ๙.๑.๑ ความเสียหายอย่างสําคัญที่เกิดแก่อุตสาหกรรมภายใน 
 (1) สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจําประเทศไทยในฐานะ
รัฐบาลของประเทศผู้ส่งออกสินค้าที่ถูกพิจารณา โต้แย้งว่าอุตสาหกรรมภายในไม่ได้รับความเสียหายจาก 
การนําเข้าสินค้าฟิล์มไบแอคซิลลิ ออเรียลเต็ดโพลิโพรพิลีน (บีโอพีพี) เกรดทั่วไป ตาม Article 3.4 ของความ
ตกลงว่าด้วยการตอบโต้การทุ่มตลาดขององค์การการค้าโลก (WTO Anti-Dumping Agreement) รวมถึงไม่มี
พยานหลักฐานที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างสินค้าทุ่มตลาดกับความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายใน (Causal link) 
ตาม Article 3.5 โดยข้อมูลสถานะของอุตสาหกรรมภายในแสดงให้เห็นว่า บริษัท เอ.เจ. พลาสท์ จํากัด (มหาชน)  
มีผลประกอบการในระดับคงที่ในช่วงระยะเวลาการไต่สวน โดยกระแสเงินสดจากการดําเนินการและผลตอบแทน
การลงทุนที่ลดลงอาจมีสาเหตุจากการบริหารจัดการภายในองค์กรของผู้ย่ืนคําขอเอง 
 (2) บริษัท PT Argha Karya Prima Industry Tbk ซึ่ ง เ ป็นผู้ผลิต/ผู้ส่ งออก 
จากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย โต้แย้งในประเด็นเดียวกับข้อมูลในประเด็นความเสียหายของอุตสาหกรรมภายใน
ตามการแถลงการณ์ด้วยวาจาของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจําประเทศไทย โดยเห็นว่า
เมื่อพิจารณาข้อมูลตามตาราง 15 ปัจจัยแล้ว พบว่าอุตสาหกรรมภายในไม่ได้รับความเสียหายอย่างสําคัญ 
จากการนําเข้าสินค้าที่ถูกพิจารณาจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย กรมการค้าต่างประเทศควรยุติการไต่สวนการทุ่มตลาด
และความเสียหายกรณีสินค้าฟิล์มไบแอคซิลลิ ออเรียลเต็ดโพลิโพรพิลีน (บีโอพีพี) เกรดทั่วไป ที่นําเข้าจาก
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
 (3) บริษัท Scientex Great Wall SDN. BHD. ซึ่ งเป็นผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจาก
ประเทศมาเลเซีย โต้แย้งว่าอุตสาหกรรมภายในไม่มีความเสียหายอย่างสําคัญ โดยความเสียหายของ
อุตสาหกรรมภายในไม่ได้เกิดจากการนําเข้าสินค้าทุ่มตลาด แต่มีสาเหตุจากปัจจัยอ่ืน เช่น การส่งออกที่ลดลง 
ความสามารถในการตอบสนองความต้องการภายในประเทศต่อสินค้าฟิล์มไบแอคซิลลิ ออเรียลเต็ดโพล ิ
โพรพิลีน (บีโอพีพี) เกรดทั่วไป ชนิด BOPP Tobacco Film หรือ BOPP Cigarette Film สําหรับซองบุหรี่ 
ความสามารถในการผลิต (Production Technology) รวมถึงความน่าเช่ือถือของสินค้า นอกจากน้ีเห็นว่าราคา
ที่นํามาใช้ในการพิจารณาการกดราคา ตัดราคา และยับย้ังการขึ้นราคา ไม่ได้มีการเปรียบเทียบที่เหมาะสม 
และการที่ราคาขายสินค้าชนิดเดียวกันของอุตสาหกรรมภายในมีแนวโน้มลดลงไม่ได้มีสาเหตุจากการตัดราคา  
แต่เป็นผลจากการที่อุตสาหกรรมภายในมีต้นทุนที่ลดลง 

 ข้อชี้แจง กรมการค้าต่างประเทศได้ดําเนินการไต่สวนความเสียหายอย่างสําคัญที่เกิดแก่
อุตสาหกรรมภายใน โดยได้พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างสินค้าทุ่มตลาดกับความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายใน 
ตามมาตรา 21 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 
ประกอบกับหลักเกณฑ์ที่กําหนดตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการพิจารณาความเสียหาย 
ที่เกิดแก่อุตสาหกรรมภายในจากการทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน พ.ศ. ๒๕๔๕ อย่างรัดกุมและเหมาะสมแล้ว 
พบว่าปริมาณการนําเข้าสินค้าฟิล์มไบแอคซิลลิ ออเรียลเต็ดโพลิโพรพิลีน (บีโอพีพี) เกรดทั่วไป จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ในขณะที่การนําเข้า 
จากประเทศอ่ืน ๆ มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง โดยราคาของสินค้าทุ่มตลาดจากประเทศที่ถูกพิจารณา 
มีการตัดราคาโดยมีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับราคาของสินค้าชนิดเดียวกันภายในประเทศ และการนําเข้าสินค้าทุ่มตลาด
ดังกล่าวมีผลเป็นการกดราคาโดยมีนัยสําคัญ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาวะการประกอบกิจการของอุตสาหกรรมภายใน 
อันเป็นกรณีที่มีความเสียหายอย่างสําคัญที่เกิดแก่อุตสาหกรรมภายในตามมาตรา 19 (1) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว  
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 ทั้งน้ี ในส่วนของฟิล์มไบแอคซิลลิ ออเรียลเต็ดโพลิโพรพิลีน (บีโอพีพี) เกรดทั่วไป 
ชนิด BOPP Tobacco Film หรือ BOPP Cigarette Film น้ัน ผู้ย่ืนคําขอฯ ได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์
ขอให้กรมการค้าต่างประเทศพิจารณาเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้า ในอัตราร้อยละ 0 เนื่องจาก
สินค้าดังกล่าวไม่ใช่ผลิตภัณฑ์หลักของอุตสาหกรรมภายในและปัจจุบันยังมีปริมาณการผลิตไม่เพียงพอต่อ 
ความต้องการใช้ภายในประเทศ 

 อน่ึง ความเสียหายของอุตสาหกรรมภายในมิได้เกิดจากการส่งออกสินค้าที่ลดลง 
โดยข้อมูลผลประกอบการของอุตสาหกรรมภายในในส่วนของกําไรขาดทุนตามตารางข้อมูลแสดงสถานะ 
ของอุตสาหกรรมภายในเป็นเพียงผลประกอบการจากการขายในประเทศ โดยไม่รวมถึงผลประกอบการจาก 
การส่งออกสินค้าด้วย 

 9.๑.๒ สถานะความเป็นอุตสาหกรรมภายในของผู้ย่ืนคําขอให้ดําเนินการพิจารณาตอบโต้ 
การทุ่มตลาด  

 สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจําประเทศไทย ในฐานะรัฐบาล 
ของประเทศผู้ส่งออกสินค้าที่ถูกพิจารณา โต้แย้งว่าข้อมูลสถานะของอุตสาหกรรมภายในในเอกสารข้อมูล 
และข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นพ้ืนฐานในการพิจารณาวินิจฉัย ในช่วงระหว่างการรับคําขอฯ และในร่างผลการไต่สวนฯ  
ไม่สอดคล้องกัน โดยในข้อ 3 ของเอกสารดังกล่าวระบุว่า บริษัท เอ.เจ. พลาสท์ จํากัด (มหาชน) มีปริมาณ 
การผลิตคิดเป็นร้อยละ 94.61 ของปริมาณการผลิตรวมภายในประเทศ แต่ในข้อ 4 ระบุว่ามีปริมาณการผลิต
ที่ร้อยละ 100 

ข้อชี้แจง ข้อมูลสถานะความเป็นอุตสาหกรรมภายในของผู้ย่ืนคําขอฯ ที่ปรากฏตามข้อ 3  
และข้อ 4 ของเอกสารข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นพ้ืนฐานในการพิจารณาวินิจฉัยแตกต่างกันเน่ืองจากเป็นข้อมูล
ที่ ได้รับในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน โดยในช่วงที่มีการพิจารณารับคําขอและเปิดไต่สวนการทุ่มตลาดฯ  
กรมการค้าต่างประเทศได้มีหนังสือถึงหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือขอข้อมูลรายช่ือผู้ผลิตสินค้าฟิล์มไบแอคซิลล ิ
ออเรียลเต็ดโพลิโพรพิลีน (บีโอพีพี) เกรดทั่วไป และจัดส่งแบบสอบถามเบ้ืองต้นไปยังผู้ผลิตตามรายช่ือที่ได้รับแจ้ง 
แต่กรมฯ ไม่ได้รับข้อมูลการตอบแบบสอบถามจากผู้ผลิตรายใด อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบเพ่ิมเติมพบว่า 
เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๖๒ บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหน่ึงในผู้ผลิตสินค้าฟิล์มไบแอคซิลลิ 
ออเรียลเต็ดโพลิโพรพิลีน (บีโอพีพี) เกรดทั่วไป ได้แจ้งการหยุดการผลิตช่ัวคราวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเน่ืองจากไม่สามารถแข่งขันด้านราคาขายสินค้าดังกล่าวได้ และต่อมากรมฯ ได้รับข้อมูลและหลักฐาน
เพ่ิมเติมว่าบริษัทดังกล่าวมีปริมาณการผลิตในช่วงระยะเวลาการไต่สวนการทุ่มตลาด (IP) คิดเป็นร้อยละ 5.39 
ดังน้ัน เมื่อพิจารณาข้อมูลข้อเท็จจริงเท่าที่มีอยู่ดังกล่าวตามมาตรา ๒๗ แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาด 
และการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ แล้ว พบว่าบริษัท เอ.เจ. พลาสท์ จํากัด (มหาชน) 
ผู้ย่ืนคําขอฯ ซึ่งมีปริมาณการผลิตในช่วง IP คิดเป็นร้อยละ 94.61 ของปริมาณการผลิตสินค้าชนิดเดียวกัน
ภายในประเทศ ซึ่งเกินก่ึงหน่ึงของปริมาณการผลิตรวมภายในประเทศของสินค้าชนิดเดียวกัน จึงมีสถานะเป็น
อุตสาหกรรมภายในตามมาตรา ๒๔ และถือเป็นบุคคลผู้ย่ืนคําขอในนามของอุตสาหกรรมภายในตามที่มาตรา ๓๓ 
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวกําหนด 

๙.๑.๓ ขอบเขตของสินค้าที่ถูกพิจารณา  
 (1 )  บริษัท  PT Argha Karya Prima Industry Tbk ซึ่ ง เ ป็นผู้ ผลิต/ผู้ ส่ งออก 

จากสาธารณรัฐอินโดนีเซียขอให้กรมการค้าต่างประเทศปรับถ้อยคําเก่ียวกับการกําหนดคุณลักษณะของสินค้า
ที่ถูกพิจารณาในประกาศคณะกรรมการ ทตอ. ประกาศผลการไต่สวนช้ันที่สุดให้มีความชัดเจนมากย่ิงขึ้น 
โดยขอให้ระบุว่าค่าซึมผ่านออกซิเจนและความหนาของฟิล์มต้องเป็นไปตามข้อมูลตามตารางที่กําหนดเท่าน้ัน 
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 (๒) กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกซึ่งเป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ขอให้กรมการค้าต่างประเทศช้ีแจงวิธีการจําแนกประเภทฟิล์มไบแอคซิลลิ ออเรียลเต็ดโพลิโพรพิลีน (บีโอพีพี) 
ระหว่างเกรดทั่วไปและเกรดพิเศษ เช่น BOPP Tobacco Film โดยมีข้อสังเกตว่าข้อกําหนดที่ออกโดยผู้ส่งออก
เพียงอย่างเดียวจะเพียงพอต่อการปฏิบัติหรือไม่ 
 ข้อชี้แจง กรมการค้าต่างประเทศได้กําหนดคุณลักษณะของสินค้าที่ถูกพิจารณา 
ไว้ในประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง เปิดการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าฟิล์มบรรจุภัณฑ์ไบแอคเซียลลี 
ออเรียนเต็ดโพลิโพรพิลีน (บีโอพีพี) เกรดทั่วไป ที่มีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
และประเทศมาเลเซีย พ.ศ. 2563 ตามท่ีมาตรา 39 วรรคหน่ึง (๑) แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาด 
และการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาด
และการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 กําหนด โดยการจําแนกสินค้าฟิล์ม 
ไบแอคซิลลิ ออเรียลเต็ดโพลิโพรพิลีน (บีโอพีพี) ระหว่างเกรดทั่วไปและเกรดพิเศษสามารถดําเนินการ 
โดยพิจารณาจากคุณลักษณะของสินค้าเกรดทั่วไป ดังน้ี (1) ลักษณะทางกายภาพ (Appearance) ใสและไมม่สีี 
(2) ค่าความหนาแน่นของฟิล์ม (Specific Gravity หรือ Density) ระหว่าง 0.90 – 0.91 กรัมต่อลูกบาศก์
เซนติเมตร (g/cm3) และ (3) ค่าซึมผ่านของออกซิเจน (O2TR Barrier) ในแต่ละระดับความหนาของฟิล์ม
เป็นไปตามตารางแสดงค่าซึมผ่านของออกซิเจนภายใต้ประกาศกรมการค้าต่างประเทศดังกล่าว  
 อน่ึง ในการกําหนดคุณลักษณะของสินค้าที่ถูกพิจารณาและแนวทางการจําแนก
สินค้าเกรดทั่วไปและเกรดพิเศษดังกล่าวข้างต้นน้ัน กรมการค้าต่างประเทศได้จัดประชุมหารือร่วมกับ 
กรมศุลกากรและหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือพิจารณาอย่างครบถ้วนและรอบด้าน โดยกรมศุลกากรสามารถ
พิจารณาสินค้าที่ถูกบังคับใช้มาตรการจากเอกสารข้อมูลการวิเคราะห์คุณลักษณะของสินค้าที่ออกโดยโรงงาน
ผู้ผลิต เช่น เอกสารรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ฟิล์ม (Certificate of Analysis: COA) หรือเอกสารระบุ
คุณสมบัติของฟิล์ม (Technical Data Sheet: TDS)  

 (๓) บริษัท Scientex Great Wall SDN. BHD. ซึ่งเป็นผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากประเทศ
มาเลเซีย ขอให้หักปริมาณนําเข้าสินค้าฟิล์มไบแอคซิลลิ ออเรียลเต็ดโพลิโพรพิลีน (บีโอพีพี) เกรดทั่วไป สําหรับ
ซองบุหรี่ ออกจากปริมาณนําเข้าทั้งหมด 

 ข้อชี้แจง คุณลักษณะของสินค้าฟิล์มไบแอคซิลล ิออเรียลเต็ดโพลิโพรพิลีน (บีโอพีพี) 
เกรดทั่วไป สําหรับซองบุหรี่ เป็นไปตามคุณลักษณะของสินค้าที่ถูกพิจารณาภายใต้ประกาศกรมการค้า
ต่างประเทศ เรื่อง เปิดการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าฟิล์มบรรจุภัณฑ์ไบแอคเซียลลี ออเรียนเต็ดโพลิโพรพิลีน 
(บีโอพีพี) เกรดทั่วไป ที่มีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย 
พ.ศ. 2563 ดังน้ัน ในการพิจารณาไต่สวนการทุ่มตลาดจึงต้องนําปริมาณการนําเข้าสินค้าฟิล์มไบแอคซิลล ิ
ออเรียลเต็ดโพลิโพรพิลีน (บีโอพีพี) เกรดทั่วไป สําหรับซองบุหรี่มาประกอบการพิจารณาด้วย   

9.๑.๔ การพิจารณาปริมาณนําเข้าสินค้าที่ถูกพิจารณา  
 บริษัท Scientex Great Wall SDN. BHD. ซึ่งเป็นผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากประเทศมาเลเซีย 

ขอให้กรมการค้าต่างประเทศหักปริมาณการนําเข้าสินค้าที่ถูกพิจารณาในส่วนของผู้ผลิต/ผู้ส่งออกที่ไม่พบส่วน
เหลื่อมการทุ่มตลาดออกจากการพิจารณา โดยให้พิจารณาเฉพาะปริมาณของสินค้านําเข้าที่ทุ่มตลาด 
(Dumped Import) เท่าน้ัน ทั้งน้ี เน่ืองจากในกรณีที่ไม่นําปริมาณการนําเข้าสินค้าที่ถูกพิจารณาของบริษัท Stenta 
Films (M) Wall SDN. BHD. ซึ่งเป็นผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากประเทศมาเลเซียอีกรายมารวมในการพิจารณาแล้วจะ
ส่งผลให้ปริมาณรวมของสินค้านําเข้าที่ทุ่มตลาดจากประเทศมาเลเซียน้อยกว่าร้อยละ 3 ของสินค้านําเข้าชนิด
เดียวกันในประเทศ (Negligible) ซึ่งกรมการค้าต่างประเทศควรยุติการไต่สวนการทุ่มตลาดกับสินค้า 
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ที่ถูกพิจารณาที่นําเข้าจากประเทศมาเลเซีย เพ่ือให้เป็นไปตาม Article 5.8 ของความตกลงว่าด้วยการตอบโต้
การทุ่มตลาดขององค์การการค้าโลก  

 ข้อชี้แจง กรมการค้าต่างประเทศได้พิจารณาหักปริมาณการนําเข้าสินค้าที่ถูก
พิจารณาของผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากประเทศมาเลเซียและสาธารณรัฐประชาชนจีนรายที่ไม่พบการทุ่มตลาด 
ออกจากการพิจารณา และได้นําเฉพาะปริมาณของสินค้านําเข้าที่ทุ่มตลาดมาพิจารณาตามเกณฑ์ในการยุติ 
การพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาด ตามมาตรา ๒๘ แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน 
ซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกฎกระทรวงกําหนดเกณฑ์ในการยุติการพิจารณาตอบโต ้
การทุ่มตลาดและการอุดหนุน พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นไปตาม Article 5.8 ของความตกลงว่าด้วยการตอบโต ้
การทุ่มตลาดขององค์การการค้าโลก โดยพบว่าแม้จะหักปริมาณการนําเข้าสินค้าที่ถูกพิจารณาในส่วนที่ไม่พบ
ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดออกแล้ว แต่ปริมาณของสินค้านําเข้าที่ทุ่มตลาดจากประเทศมาเลเซียและสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนยังคงมากกว่าร้อยละ 3 ของสินค้านําเข้าชนิดเดียวกันในประเทศ (Import Share) ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ขั้นตํ่าสําหรับการยุติการไต่สวนตามที่กฎหมายกําหนด  

9.๑.๕ การคํานวณส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด  
 (1) บริษัท Scientex Great Wall SDN. BHD. ซึ่งเป็นผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากประเทศ

มาเลเซีย โต้แย้งว่ากรมการค้าต่างประเทศนําต้นทุนการผลิตที่สูงกว่าความเป็นจริงมาใช้ในการคํานวณมูลค่า
ปกติ เน่ืองจากได้รวมค่าบรรจุภัณฑ์ (Packing) และค่าใช้จ่ายในการขายทางตรง (Direct Selling Expense) 
ซึ่งรวมอยู่ในต้นทุนการผลิตสินค้าแล้วไว้ในการคํานวณต้นทุนการผลิตด้วย (Double Counting) นอกจากน้ี 
กรมฯ ควรหักค่า Credit Expense ออกจากการคํานวณด้วยตามข้อมูลที่บริษัทฯ ช้ีแจงไว้ในแบบสอบถาม 
ทั้งน้ี จากการคํานวณส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดของบริษัทฯ หลังหักค่าใช้จ่ายดังกล่าวออกแล้ว พบว่าส่วน
เหลื่อมการทุ่มตลาดตามร่างผลการไต่สวนฯ ในอัตราร้อยละ 6.69 ของราคา ซี ไอ เอฟ น้ันสูงมากเกินไป 
โดยควรเป็นอัตราร้อยละ 5.31 ของราคา ซี ไอ เอฟ 

ข้อชี้แจง ในการพิจารณาส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด กรมการค้าต่างประเทศได้คํานวณส่วนเหลื่อม
การทุ่มตลาดตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดตามมาตรา ๑๘ แห่ง พร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน   
ซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 ซึ่งสอดคล้องกับ Article 2.4 ของความตกลงว่าด้วยการตอบโต้การทุ่มตลาด
ขององค์การการค้าโลก โดยนําข้อมูลที่ได้รับตามแบบสอบถามจากผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากประเทศท่ีถูกพิจารณา
มาเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าปกติกับราคาส่งออกที่ขั้นตอนทางการค้าเดียวกันและในช่วงเวลาเดียวกัน 
อย่างเป็นธรรมและได้คํานึงถึงบรรดาข้อแตกต่างที่มีผลกระทบต่อการเปรียบเทียบราคาประกอบด้วยแล้ว 
โดยในการเปรียบเทียบราคากับต้นทุนการผลิตรวมกับค่าใช้จ่ายในการจัดการ การขาย และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
(Profitability Test) กรมฯ ได้เปรียบเทียบราคาขายสินค้าที่ผู้ซื้ออิสระทอดแรกได้ชําระหรือควรจะมีการชําระ
กันจริงในทางการค้าปกติสําหรับสินค้าชนิดเดียวกันที่ขายเพ่ือการบริโภคภายในประเทศ กับต้นทุนการผลิต
รวมกับค่าใช้จ่ายในการจัดการ การขาย และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ซึ่งไม่ได้เป็นการคํานวณต้นทุนการผลิตที่สูงกว่า
ความเป็นจริง (Double Counting) และเป็นการเปรียบเทียบที่เหมาะสมแล้ว ส่วนการคํานวณส่วนเหลื่อม 
การทุ่มตลาด กรมฯ ได้พิจารณามูลค่าปกติและราคาส่งออกแยกเป็นรายรหัสสินค้า ในระดับราคา ณ หน้าโรงงาน  

อน่ึง ในส่วนของการหักทอน Credit Expense กรมฯ ได้ดําเนินการตรวจสอบและปรับปรุง 
ข้อมูลที่ เ ก่ียวข้องกับการหักทอนค่า  Credit Expense โดยยอมรับการหักทอนค่า  Credit Expense 
ในการคํานวณราคาในระดับราคา ณ หน้าโรงงาน เน่ืองจากบริษัทฯ สามารถแสดงที่มาของข้อมูลพร้อมแสดง 
เอกสารประกอบได้ โดยเมื่อได้ปรับปรุงการคํานวณใหม่ พบว่าอัตราส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดของบริษัท 
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Scientex Great Wall SDN. BHD. เปลี่ยนแปลงจากร้อยละ 6.69 ของราคา ซี ไอ เอฟ เป็นร้อยละ 5.89 
ของราคา ซี ไอ เอฟ  

9.๑.๖ การผูกขาดตลาดภายในประเทศ (Monopoly)  
 สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจําประเทศ ในฐานะรัฐบาลของประเทศ 

ผู้ส่งออกสินค้าที่ถูกพิจารณา เห็นว่าการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดกับสินค้าฟิล์มไบแอคซิลลิ ออเรียลเต็ด
โพลิโพรพิลีน (บีโอพีพี) เกรดทั่วไป จะก่อให้เกิดการผูกขาดตลาด (Monopoly) ในประเทศไทยและส่งผลกระทบ 
ต่อผู้บริโภคไทย 

 ข้อชี้แจง ในกรณีที่มีการผูกขาดตลาดภายในประเทศโดยผู้ผลิตสินค้า ผู้ได้รับ
ผลกระทบสามารถร้องขอให้สํานักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า (กขค.) พิจารณาวินิจฉัยได้ อย่างไรก็ตาม
ปัจจุบัน บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จํากัด (มหาชน) หน่ึงในผู้ผลิตสินค้าฟิล์มไบแอคซิลลิ ออเรียลเต็ดโพลิโพรพิลีน 
(บีโอพีพี) เกรดทั่วไป ภายในประเทศ ซึ่งได้แจ้งหยุดการผลิตช่ัวคราวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต้ังแต่
เดือนกันยายน 2562 ได้กลับมาทําการผลิตและจําหน่ายสินค้าดังกล่าวแล้วต้ังแต่เดือนมิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา 
อีกทั้งบริษัท เอสอาร์เอฟ อินดัสตรี้ส์ (ไทยแลนด์) จํากัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าชนิดเดียวกันภายในประเทศ 
อีกหน่ึงรายก็ได้เริ่มผลิตและจําหน่ายสินค้าดังกล่าวแล้ว ดังน้ัน ในปัจจุบัน ผู้ย่ืนคําขอฯ จึงไม่ได้เป็นผู้ผลิตสินค้า
ชนิดเดียวกับสินค้าที่ถูกพิจารณาเพียงรายเดียวในตลาด 

 9.๑.๗ ประโยชน์สาธารณะและผลกระทบในกรณีที่มีการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด  
 บริษัท ไดอิชิ แพคเกจจ้ิง จํากัด ซึ่งเป็นผู้นําเข้าและผู้ใช้สินค้าภายในประเทศ 
ขอให้มีการพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากมีการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดกับสินค้าฟิล์มไบแอคซิลลิ 
ออเรียลเต็ดโพลิโพรพิลีน (บีโอพีพี) เกรดทั่วไป ที่ใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์สําหรับอุตสาหกรรมอาหาร 
สินค้าอุปโภคและบริโภค ซึ่งเป็นสินค้าที่รับความผันผวนตํ่า โดยการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดจะส่งผล
กระทบโดยตรงต่อต้นทุนของสินค้าอุปโภคบริโภค และจะส่งผลต่อการปรับราคาสินค้าดังกล่าวในอนาคต 
กรมการค้าต่างประเทศจึงควรคํานึงถึงประโยชน์ของสาธารณะและอุตสาหกรรมภายในประกอบกัน เพ่ือให้
เป็นไปตามมาตรา 7 แห่งพ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ  
พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และขอให้ยกเว้นการเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดกับสินค้าฟิล์มไบแอคซิลลิ ออเรียลเต็ด
โพลิโพรพิลีน (บีโอพีพี) เกรดทั่วไป ที่ใช้ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมอาหารและบริโภค โดยเฉพาะที่ใช้ในการผลิต
บรรจุภัณฑ์ซองบะหมี่ ก่ึงสําเร็จรูป เน่ืองจากบริษัทฯ ยังไม่สามารถซื้อสินค้าดังกล่าวจากผู้ผลิตรายอื่น 
ในประเทศได้ โดยบริษัท เอสอาร์เอฟ อินดัสตร้ีส์ (ไทยแลนด์) จํากัด ซึ่งเริ่มเปิดสายการผลิตฟิล์มไบแอคซิลลิ 
ออเรียลเต็ดโพลิโพรพิลีน (บีโอพีพี) ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 ยังอยู่ระหว่างการทดสอบคุณสมบัติสินค้า 
และยังไม่มีการกําหนดราคาสินค้าอย่างชัดเจน และบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จํากัด (มหาชน) ที่กลับมาเปิด
กิจการเมื่อเดือนมิถุนายน 2564 ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าตามมาตรฐานของบริษัท 
(Verification and Approval) บริษัทฯ จึงยังไม่สามารถเปลี่ยนผู้ผลิตได้ในทันที  
  ข้อชี้แจง กรมการค้าต่างประเทศได้ดําเนินการไต่สวนการทุ่มตลาดและความเสียหาย
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดภายใต้ พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ   
พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 รวมถึงอนุบัญญัติที่เก่ียวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับหลักการภายใต้ความตกลงว่าด้วยการตอบโต้
การทุ่มตลาดขององค์การการค้าโลก โดยที่การพิจารณาเพ่ือบังคับใช้อากรตอบโต้การทุ่มตลาดด้วยความเหมาะสม
เป็นไปเพ่ือเยียวยาความเสียหายของอุตสาหกรรมภายในจากการค้าที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งในกระบวนการไต่สวน 
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การทุ่มตลาดและความเสียหายน้ัน กรมฯ ได้นําข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย รวมท้ังอุตสาหกรรม
ภายในและอุตสาหกรรมต่อเน่ือง มาประกอบการพิจารณาประโยชน์ของอุตสาหกรรมภายใน ผู้บริโภค และประโยชน์
สาธารณะตามท่ีมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวกําหนดอย่างรอบคอบและรอบด้านแล้ว ทั้งนี้ เห็นว่า
การทดสอบคุณสมบัติ การกําหนดราคา และเอกสารรับรองมาตรฐาน เป็นประเด็นที่สามารถดําเนินการแก้ไข 
ในเชิงพาณิชย์ได้ด้วยการเจรจาร่วมกับอุตสาหกรรมภายในที่เก่ียวข้องต่อไป  
 9.1.8 ความสามารถในการผลิตของผู้ย่ืนคําขอให้ดําเนินการพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาด  

 บริษัท ไดอิชิ แพคเกจจ้ิง จํากัด ผู้นําเข้าและผู้ใช้สินค้าภายในประเทศ มีความกังวล 
ว่าบริษัท เอ.เจ. พลาสท์ จํากัด (มหาชน) ผู้ ย่ืนคําขอฯ ซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าชนิดเดียวกันภายในประเทศ 
อาจไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการใช้สินค้าที่เพ่ิมขึ้นได้ โดยที่ผ่านมาเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในภาคใต้
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้ความต้องการใช้ฟิล์มไบแอคซิลลิ ออเรียลเต็ดโพลิโพรพิลีน (บีโอพีพี) 
เกรดทั่วไป เพ่ิมสูงขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว แต่บริษัทฯ กลับถูกผู้ผลิตสินค้าดังกล่าวภายในประเทศปฏิเสธคําสั่งซื้อ 
 ข้อชี้แจง ความสามารถในการผลิตของผู้ผลิตสินค้าชนิดเดียวกันภายในประเทศ
น่าจะอยู่ในระดับเพียงพอที่จะตอบสนองต่อความต้องการใช้ภายในประเทศที่เพ่ิมขึ้น โดยบริษัท เอ.เจ. พลาสท์ 
จํากัด (มหาชน) ได้ช้ีแจงว่าบริษัทฯ มีการเพ่ิมคู่ค้าเพ่ือให้การจัดเก็บสินค้าสําเร็จรูปและการจําหน่ายต่อให้กับ
ลูกค้าในประเทศมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยปัจจุบันมีกําลังการผลิตฟิล์มไบแอคซิลลิ ออเรียลเต็ดโพลิโพรพิลีน 
(บีโอพีพี) เกรดทั่วไป เพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศ และบริษัทฯ ยังได้เพ่ิมสายการผลิตสินค้าดังกล่าว
อีกถึง 4 สายการผลิต นอกจากน้ียังมีผู้ผลิตสินค้าชนิดเดียวกันภายในประเทศรายอ่ืนอีก 2 ราย ได้แก่ 
บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จํากัด (มหาชน) ซึ่งได้กลับมาดําเนินการผลิตและจําหน่ายให้กับลูกค้าภายในประเทศ
ต้ังแต่เดือนมิถุนายน 2564 และบริษัท เอสอาร์เอฟ อินดัสตรี้ส์ (ไทยแลนด์) จํากัด ซึ่งได้เริ่มดําเนินการผลิต
และจําหน่ายสินค้าดังกล่าวแล้ว  

 9.2 ข้อคิดเห็น  
   9.2.1 กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ไม่คัดค้านการเรียก
เก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด แต่ขอให้กรมการค้าต่างประเทศช้ีแจงแนวทางปฏิบัติในการเรียกเก็บและ 
การขอคืนอากรตอบโต้การทุ่มตลาดอย่างชัดเจน 
 ข้อชี้แจง ในส่วนของการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าฟิล์มไบแอคซิลลิ 
ออเรียลเต็ดโพลิโพรพิลีน (บีโอพีพี) เกรดทั่วไป กรมการค้าต่างประเทศได้จัดประชุมหารือร่วมกับกรมศุลกากร 
และหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือกําหนดแนวทางและวิธีการตรวจสอบคุณลักษณะของสินค้าที่ถูกพิจารณา 
เพ่ือการจําแนกระหว่างสินค้าเกรดทั่วไปและเกรดพิเศษ มีข้อสรุปว่าสามารถพิจารณาจากเกณฑ์ดังน้ีประกอบกัน 
(1) ลักษณะทางกายภาพ (Appearance) ใสและไม่มีสี (2) ค่าความหนาแน่น (Specific Gravity หรือ Density) 
และ (3) ค่าซึมผ่านของออกซิเจน (O2TR Barrier) โดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรสามารถพิจารณาเอกสารข้อมูลการวิเคราะห์
คุณลักษณะของสินค้าที่ออกโดยโรงงานผู้ผลิต เช่น เอกสารรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ฟิล์ม (Certificate of 
Analysis: COA) หรือเอกสารระบุคุณสมบัติของฟิล์ม (Technical Data Sheet: TDS) ซึ่งได้มีการกําหนด
แนวทางและวิธีการตรวจสอบดังกล่าวอย่างชัดเจนไว้ในประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและ 
การอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าฟิล์มไบแอคซิลลิ ออเรียลเต็ดโพล ิ
โพรพิลีน (บีโอพีพี) เกรดทั่วไป ที่มีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และประเทศ
มาเลเซีย พ.ศ. 2565 ส่วนการขอคืนอากรตอบโต้การทุ่มตลาดเป็นขั้นตอนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม
ศุลกากรซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่และอํานาจเก่ียวกับการเรียกเก็บและขอคืนอากรตอบโต้การทุ่มตลาดกรณี
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การนําเข้ามาผลิตเพ่ือการส่งออก จึงต้องเป็นไปตามท่ีกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
กําหนด 
  9.2.2 กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกซึ่งเป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
เห็นว่าภายหลังจากที่ได้ใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดกับสินค้าฟิล์มไบแอคซิลลิ ออเรียลเต็ดโพลิโพรพิลีน 
(บีโอพีพี) เกรดทั่วไป หากมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญ ขอให้กรมการค้าต่างประเทศพิจารณาเปิดการทบทวน
ความจําเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาด  
 ข้อชี้แจง หลังจากได้ใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดมาแล้วไม่น้อยกว่าหน่ึงปี 
ผู้มีส่วนได้เสียสามารถย่ืนคําขอให้ทบทวนความจําเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไปได้ 
ตามมาตรา 56 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 
โดยเสนอพยานหลักฐานที่เพียงพอเก่ียวกับปัญหาการทุ่มตลาดหรือความเสียหายที่สมควรให้มีการทบทวน   
 9.2.3 สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจําประเทศไทย ในฐานะรัฐบาล
ของประเทศผู้ส่งออกสินค้าที่ถูกพิจารณา และผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (บริษัท PT Trias 
Sentosa Tbk บริษัท PT Argha Karya Prima Industry Tbk และบริษัท PT Indopoly Swakarsa Industry 
Tbk) เห็นด้วยกับการกําหนดอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดเพ่ือเยียวยาอุตสาหกรรมภายในเท่าที่มีความ
เสียหายจากการทุ่มตลาด ตามหลักเกณฑ์การกําหนดอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราเพียงเพ่ือขจัดความ
เสียหายและไม่เกินกว่าส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด (Lesser Duty) และเห็นด้วยที่ไม่กําหนดอัตราอากรตอบโต้
การทุ่มตลาดกับสินค้าที่ถูกพิจารณาที่ผลิตหรือส่งออกจากบริษัทที่ไม่พบอัตราส่วนเหลื่อมความเสียหาย  
 ข้อชี้แจง กรมการค้าต่างประเทศกําหนดอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราเพียง 
เพ่ือขจัดความเสียหายและไม่เกินกว่าส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด (Lesser Duty) ตามท่ีมาตรา 49 แห่ง พ.ร.บ. 
การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 กําหนด ซึ่งสอดคล้องกับ 
Article 9.1 ของความตกลงว่าด้วยการทุ่มตลาดขององค์การการค้าโลก 
 9.2.4 อุตสาหกรรมภายในผู้ย่ืนคําขอให้คณะกรรมการ ทตอ. ดําเนินการพิจารณา 
ตอบโต้การทุ่มตลาด (บริษัท เอ.เจ. พลาสท์ จํากัด (มหาชน)) มีความคิดเห็นว่า การใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
ในกรณีน้ีเป็นไปเพ่ือประโยชน์และความเป็นธรรมทางการค้าต่ออุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ภายในประเทศ 
โดยมีเหตุผลสําคัญในการย่ืนคําขอฯ ดังน้ี 1) การใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดจะช่วยลดความผันผวน 
ของสถานการณ์การส่ังซื้อสินค้าและการนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้การประกอบการของ
อุตสาหกรรมภายในและอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องในภาพรวมดีขึ้นและมีความต่อเน่ือง และนําไปสู่การแก้ปัญหา
การขาดแคลนสินค้าฟิล์มไบแอคซิลลิ ออเรียลเต็ดโพลิโพรพิลีน (บีโอพีพี) เกรดทั่วไป ภายในประเทศได้ 
2) การใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดจะช่วยให้อุตสาหกรรมภายในผู้ผลิตสินค้าชนิดเดียวกันมีการพัฒนา 
อย่างย่ังยืน เน่ืองจากจะมีการใช้วัตถุดิบในการผลิตที่หาได้ในประเทศเป็นหลัก เกิดการส่งเสริมการจ้างงาน
ภายในประเทศ ซึ่งเป็นการสนับสนุนอุตสาหกรรมในห่วงโซ่อุปทานในประเทศทั้งระบบเพ่ือลดการพ่ึงพาต่างประเทศ 
และ 3) การทุ่มตลาดจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมภายในผู้ผลิตสินค้าชนิดเดียวกันและอาจส่งผลให้ผู้ผลิต
หยุดการผลิตสินค้าฟิล์มไบแอคซิลลิ ออเรียลเต็ดโพลิโพรพิลีน (บีโอพีพี) ทําให้ปริมาณสินค้าดังกล่าวไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการใช้ภายในประเทศและต้องพ่ึงพาการนําเข้าจากต่างประเทศเป็นสําคัญ ซึ่งอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง
จะได้รับผลกระทบอย่างร้ายแรง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้จัดประชุมหารือกับผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็น
และแนวทางเยียวยาผลกระทบจากการบังคับใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด สรุปข้อกังวลได้ ดังน้ี  
1) การปรับปรุงการให้บริการลูกค้ารายย่อยด้วยการเพ่ิมคู่ค้าภายในประเทศ รวมทั้งเพ่ิมการเช่าคลังสินค้า 
เพ่ิมเคร่ืองตัดฟิล์ม และเพ่ิมทีมงานบริการด้านการขนส่ง และ 2) บริษัทฯ และผู้ผลิตสินค้าฟิล์มไบแอคซิลล ิ
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ออเรียลเต็ดโพลิโพรพิลีน (บีโอพีพี) เกรดทั่วไป รายอ่ืน ๆ ในประเทศ มีกําลังการผลิตรวมเพียงพอต่อ 
ความต้องการของทั้งประเทศในแต่ละปี  

ข้อ 10 การวินิจฉัยชั้นที่สุดเกี่ยวกับการพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาด 
กรมการค้าต่างประเทศได้นําข้อมูลที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ผลการตรวจสอบข้อมูล 

ที่เก่ียวข้อง และข้อโต้แย้งต่อร่างผลการไต่สวนช้ันที่สุด มาจัดทํารายงานผลการไต่สวนช้ันที่สุดเสนอต่อ
คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เพ่ือพิจารณาวินิจฉัยตามหลักเกณฑ์ที่ กําหนด 
ตาม พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียปฏิเสธที่จะนําพยานหลักฐานมาแสดง ไม่นําพยานหลักฐานมาแสดงภายในเวลาที่กําหนด 
หรือไม่ให้ความร่วมมือเพ่ือให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐาน หรือขัดขวางกระบวนการพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาด 
การพิจารณาไต่สวนจะรับฟังเพียงข้อเท็จจริงเท่าที่มีอยู่หรืออาจรับฟังไปในทางที่ไม่เป็นคุณแก่ผู้น้ันก็ได้  
ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนพิจารณาแล้ว  
มีคําวินิจฉัยช้ันที่สุด เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

10.1 การพิจารณาการทุ่มตลาด 
การพิจารณาส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดตามมาตรา 18  

แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 โดยมีสรุปผล 
การคํานวณมูลค่าปกติและราคาส่งออกเพ่ือพิจารณาส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดของสินค้าที่ถูกพิจารณา 
จากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย ดังน้ี 

10.1.1 ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐประชาชนจีน  
(1) บริษัท Yunnan Hongta Plastic Co., Ltd.  

1) มูลค่าปกติ 
คํานวณโดยการคํานวณมูลค่าปกติขึ้นใหม่ (Constructed Normal Value) 

จากข้อมูลต้นทุนการผลิตของสินค้ารวมกับค่าใช้จ่ายในการจัดการ การขาย ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ และอัตรากําไร 
ที่เหมาะสม เน่ืองจากเป็นกรณีที่ไม่มีการขายสินค้าชนิดเดียวกันภายในประเทศ จึงไม่มีราคาที่ผู้ซื้ออิสระ 
ในประเทศผู้ส่งออกได้ชําระหรือควรจะมีการชําระกันจริงในทางการค้าปกติ ตามหลักเกณฑ์ที่มาตรา 15 
แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 กําหนด  

2) ราคาส่งออก 
คํานวณราคาส่งออกของสินค้าที่ถูกพิจารณาจากข้อมูลที่ ไ ด้รับ 

ตามแบบสอบถาม โดยใช้วิธีถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนักแล้วทอนเป็นราคา ณ ระดับหน้าโรงงาน ตามหลักเกณฑ์ 
ที่มาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 กําหนด 

3) ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด 
คํานวณโดยเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าปกติตาม 1) กับราคาส่งออก 

ตาม  2)  ณ  ขั้นตอนทางการค้ า เ ดียวกันและในช่วง เวลาเ ดียวกัน  ตามหลัก เกณฑ์ที่ มาตรา  18 
แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 กําหนด 
โดยพบส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 5.49 ของราคา ซี ไอ เอฟ 
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(2) บริษัท Zhongshan Wing Ning Film Ltd. 
1) มูลค่าปกติ 

คํานวณจากราคาขายของสินค้าที่ถูกพิจารณาที่ขายในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนตามข้อมูลที่ได้รับตามแบบสอบถาม โดยใช้วิธีถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนักแล้วทอนเป็นราคา ณ ระดับ 
หน้าโรงงาน ตามหลักเกณฑ์ที่มาตรา 15 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้า 
จากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 กําหนด 
    2) ราคาส่งออก 

 คํานวณราคาส่งออกของสินค้าที่ถูกพิจารณาจากข้อมูลที่ ไ ด้รับ 
ตามแบบสอบถาม โดยใช้วิธีถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนักแล้วทอนเป็นราคา ณ ระดับหน้าโรงงาน ตามหลักเกณฑ์ 
ที่ มาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 
กําหนด 

3) ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด 
คํานวณโดยเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าปกติตาม 1) กับราคาส่งออก

ตาม 2) ณ ขั้นตอนทางการค้าเดียวกันและในช่วงเวลาเดียวกัน ตามหลักเกณฑ์ที่มาตรา 18 แห่ง พ.ร.บ. 
การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 กําหนด โดยพบส่วนเหลื่อม 
การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ - 3.83 ของราคา ซี ไอ เอฟ 

(3) กลุ่มบริษัท Zhejiang Kinlead Group (ประกอบด้วย 4 บริษัท ได้แก่  
บ ริ ษั ท  Zhejiang Kinlead Innovative Materials Co., Ltd. บริ ษั ท  Kinwin Plastic Industrial Co., Ltd. 
บริษัท Zhejiang Kincess Innovative Materials Co., Ltd และ บริษัท Ultra Fast Development Limited) 

1) มูลค่าปกติ 
คํานวณจากราคาขายของสินค้าที่ถูกพิจารณาที่ขายในสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนตามข้อมูลที่ได้รับตามแบบสอบถาม โดยใช้วิธีถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนักแล้วทอนเป็นราคา ณ ระดับ 
หน้าโรงงาน ตามหลักเกณฑ์ที่มาตรา 15 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้า 
จากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 กําหนด 
    2) ราคาส่งออก 

คํานวณจากราคาส่งออกของสินค้าที่ถูกพิจารณาตามข้อมูลที่ได้รับ
ตามแบบสอบถาม โดยใช้วิธีถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนักแล้วทอนเป็นราคา ณ ระดับหน้าโรงงาน ตามหลักเกณฑ์ 
ที่มาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 กําหนด 
    3) ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด 

คํานวณโดยเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าปกติตาม 1) กับราคาส่งออกตาม 2) 
ณ ขั้นตอนทางการค้าเดียวกันหรือในช่วงเวลาเดียวกัน ตามหลักเกณฑ์ที่มาตรา 18 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต ้
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 กําหนด โดยพบส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด 
ในอัตราร้อยละ - 5.72 ของราคา ซี ไอ เอฟ 

(4) บริษัท Suzhou Kunlene Film Industries Co., Ltd.  
1) มูลค่าปกติ 

คํานวณจากราคาขายของสินค้าที่ถูกพิจารณาที่ขายในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนตามข้อมูลที่ ได้รับตามแบบสอบถาม โดยใช้วิธีถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนักแล้วทอนเป็นราคา 
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ณ ระดับหน้าโรงงาน ตามหลักเกณฑ์ที่มาตรา 15 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน 
ซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 กําหนด 
    2) ราคาส่งออก 

คํานวณจากราคาส่งออกของสินค้าที่ถูกพิจารณาตามข้อมูลที่ได้รับ
ตามแบบสอบถาม โดยใช้วิธีถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนักแล้วทอนเป็นราคา ณ ระดับหน้าโรงงาน ตามหลักเกณฑ์ 
ที่มาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 กําหนด 

3) ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด 
คํานวณโดยเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าปกติตาม 1) กับราคาส่งออกตาม 2) 

ณ ขั้นตอนทางการค้าเดียวกันและในช่วงเวลาเดียวกัน ตามหลักเกณฑ์ที่มาตรา 18 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต ้
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 กําหนด โดยพบส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด 
ในอัตราร้อยละ 2.05 ของราคา ซ ีไอ เอฟ 

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

คํานวณจากราคาขายของสินค้าที่ถูกพิจารณาที่ขายในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนตามข้อมูลที่ ไ ด้รับตามแบบสอบถาม โดยใช้วิธีถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนักแล้วทอนเป็นราคา 
ณ ระดับหน้าโรงงาน ตามหลักเกณฑ์ที่มาตรา 15 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้า 
จากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 กําหนด   

2) ราคาส่งออก 
คํานวณจากราคาส่งออกของสินค้าที่ถูกพิจารณาตามข้อมูลที่ได้รับ

ตามแบบสอบถาม โดยใช้วิธีถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนักแล้วทอนเป็นราคา ณ ระดับหน้าโรงงาน ตามหลักเกณฑ์ 
ที่มาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 กําหนด 

3) ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด 
คํานวณโดยเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าปกติตาม 1) กับราคาส่งออก

ตาม 2) ณ ขั้นตอนทางการค้าเดียวกันและในช่วงเวลาเดียวกัน ตามหลักเกณฑ์ที่มาตรา 18 แห่ง พ.ร.บ. 
การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 กําหนด โดยพบส่วนเหลื่อม 
การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 0.73 ของราคา ซี ไอ เอฟ 

(6) ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกรายอ่ืนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 
กรณีของผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกรายอ่ืนที่ไม่ให้ความร่วมมือในกระบวนการไต่สวน 

การคํานวณส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา  18 ประกอบมาตรา  27 
แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 

1) มูลค่าปกติ 
คํานวณโดยใช้มูลค่าปกติของผู้มีส่วนได้เสียที่ ให้ความร่วมมือ 

ในกระบวนการไต่สวน ซึ่งเป็นราคา ณ ระดับหน้าโรงงาน ตามหลักเกณฑ์ที่มาตรา 15 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 กําหนด 

 
 

  



17 

2) ราคาส่งออก 
คํานวณโดยใช้ราคาส่งออกของผู้มีส่วนได้เสียที่ ให้ความร่วมมือ 

ในกระบวนการไต่สวน ซึ่งเป็นราคา ณ ระดับหน้าโรงงาน ตามหลักเกณฑ์ที่มาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้ 
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 กําหนด 

3) ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด 
คํานวณโดยเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าปกติตาม 1) กับราคาส่งออก

ตาม 2) ณ ขั้นตอนทางการค้าเดียวกันและในช่วงเวลาเดียวกัน ตามหลักเกณฑ์ที่มาตรา 18 แห่ง พ.ร.บ. 
การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 กําหนด โดยพบส่วนเหลื่อม
การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 74.15 ของราคา ซี ไอ เอฟ 

10.1.2 ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
(1) บริษัท PT Argha Karya Prima Industry Tbk 

1) มูลค่าปกติ 
คํานวณจากราคาขายของสินค้าที่ถูกพิจารณาภายในสาธารณรัฐ

อินโดนีเซียตามข้อมูลที่ ไ ด้รับตามแบบสอบถาม โดยใช้ วิ ธีถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนักแล้วทอนเป็นราคา  
ณ ระดับหน้าโรงงาน ตามหลักเกณฑ์ที่มาตรา 15 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้า
จากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 กําหนด 

2) ราคาส่งออก 
คํานวณจากราคาส่งออกของสินค้าที่ถูกพิจารณาตามข้อมูลที่ได้รับ

ตามแบบสอบถาม โดยใช้วิธีถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนักแล้วทอนเป็นราคา ณ ระดับหน้าโรงงาน ตามหลักเกณฑ์ 
ที่มาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึง่สินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 กําหนด 

3) ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด 
คํานวณโดยเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าปกติตาม 1) กับราคาส่งออก

ตาม 2) ณ ขั้นตอนทางการค้าเดียวกันและในช่วงเวลาเดียวกัน ตามหลักเกณฑ์ที่มาตรา 18 แห่ง พ.ร.บ. 
การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 กําหนด โดยพบส่วนเหลื่อม 
การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 25.79 ของราคา ซี ไอ เอฟ 

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

คํานวณจากราคาขายของสินค้าที่ถูกพิจารณาที่ขายในสาธารณรัฐ
อินโดนีเซียตามข้อมูลที่ได้รับตามแบบสอบถาม โดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักแล้วทอนเป็นราคา ณ ระดับ 
หน้าโรงงาน ตามหลักเกณฑ์ที่มาตรา 15 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจาก
ต่างประเทศ พ.ศ. 2542 กําหนด 

2) ราคาส่งออก 
คํานวณจากราคาส่งออกของสินค้าที่ถูกพิจารณาตามข้อมูลที่ได้รับ

ตามแบบสอบถาม โดยใช้วิธีถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนักแล้วทอนเป็นราคา ณ ระดับหน้าโรงงาน ตามหลักเกณฑ์ 
ที่มาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึง่สินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 กําหนด  
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3) ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด 
คํานวณโดยเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าปกติตาม 1) กับราคาส่งออก

ตาม 2) ณ ขั้นตอนทางการค้าเดียวกันและในช่วงเวลาเดียวกัน ตามหลักเกณฑ์ที่มาตรา 18 แห่ง พ.ร.บ.  
การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 กําหนด โดยพบส่วนเหลื่อม 
การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 5.87 ของราคา ซี ไอ เอฟ 

(3) บริษัท PT Trias Sentosa Tbk 
1) มูลค่าปกติ 

คํานวณจากราคาขายของสินค้าที่ถูกพิจารณาที่ขายในสาธารณรัฐ
อินโดนีเซียตามข้อมูลที่ ไ ด้รับตามแบบสอบถาม โดยใช้ วิ ธีถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนักแล้วทอนเป็นราคา  
ณ ระดับหน้าโรงงาน ตามหลักเกณฑ์ที่มาตรา 15 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้า
จากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 กําหนด 

2) ราคาส่งออก 
คํานวณจากราคาส่งออกของสินค้าที่ถูกพิจารณาตามข้อมูลที่ได้รับ 

ตามแบบสอบถาม โดยใช้วิธีถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนักแล้วทอนเป็นราคา ณ ระดับหน้าโรงงาน ตามหลักเกณฑ์ 
ที่มาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึง่สินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 กําหนด  

3) ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด 
คํานวณโดยเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าปกติตาม 1) กับราคาส่งออก 

ตาม 2) ณ ขั้นตอนทางการค้าเดียวกันและในช่วงเวลาเดียวกัน ตามหลักเกณฑ์ที่มาตรา 18 แห่ง พ.ร.บ. 
การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 กําหนด โดยพบส่วนเหลื่อม 
การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 7.78 ของราคา ซี ไอ เอฟ 

(4) ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกรายอ่ืนจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
กรณีของผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกรายอ่ืนที่ไม่ให้ความร่วมมือในกระบวนการไต่สวน 

การคํานวณส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 18 ประกอบมาตรา 27 แห่ง พ.ร.บ. การตอบ
โต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 

1) มูลค่าปกติ 
คํานวณโดยใช้มูลค่าปกติของผู้มีส่วนได้เสียที่ให้ความร่วมมือใน

กระบวนการไต่สวน ซึ่งเป็นราคา ณ ระดับหน้าโรงงาน ตามหลักเกณฑ์ที่มาตรา 15 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้ 
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 กําหนด 

2) ราคาส่งออก 
คํานวณโดยใช้ราคาส่งออกของผู้มีส่วนได้เสียที่ให้ความร่วมมือใน

กระบวนการไต่สวน ซึ่งเป็นราคา ณ ระดับหน้าโรงงาน ตามหลักเกณฑ์ที่มาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้ 
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 กําหนด  

3) ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด 
คํานวณโดยเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าปกติตาม 1) กับราคาส่งออก 

ตาม 2) ณ ขั้นตอนทางการค้าเดียวกันและในช่วงเวลาเดียวกัน ตามหลักเกณฑ์ที่มาตรา 18 แห่ง พ.ร.บ. 
การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 กําหนด โดยพบส่วนเหลื่อม 
การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 114.48 ของราคา ซ ีไอ เอฟ 
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10.1.3 ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากประเทศมาเลเซีย 
 (1) บริษัท Scientex Great Wall SDN. BHD. 
    1) มูลค่าปกติ 

คํานวณจากราคาขายของสินค้าที่ถูกพิจารณาที่ขายในประเทศ
มาเลเซียตามข้อมูลที่ได้รับตามแบบสอบถาม โดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักแล้วทอนเป็นราคา ณ ระดับ 
หน้าโรงงาน ตามหลักเกณฑ์ที่มาตรา 15 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้า 
จากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 กําหนด 

2) ราคาส่งออก 
คํานวณจากราคาส่งออกของสินค้าที่ถูกพิจารณาตามข้อมูลที่ได้รับ 

ตามแบบสอบถาม โดยใช้วิธีถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนักแล้วทอนเป็นราคา ณ ระดับหน้าโรงงาน ตามหลักเกณฑ์ 
ที่มาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึง่สินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 กําหนด 

3) ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด 
คํานวณโดยเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าปกติตาม 1) กับราคาส่งออก

ตาม 2) ณ ขั้นตอนทางการค้าเดียวกันและในช่วงเวลาเดียวกัน ตามหลักเกณฑ์ที่มาตรา 18 แห่ง พ.ร.บ. 
การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 กําหนด โดยพบส่วนเหลื่อม 
การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 5.89 ของราคา ซี ไอ เอฟ 

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

คํานวณจากราคาขายของสินค้าที่ถูกพิจารณาท่ีขายในประเทศมาเลเซีย
ตามข้อมูลที่ได้รับตามแบบสอบถาม โดยใช้วิธีถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนักแล้วทอนเป็นราคา ณ ระดับหน้าโรงงาน  
ตามหลักเกณฑ์ที่มาตรา 15 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ  
พ.ศ. 2542 กําหนด  
    2) ราคาส่งออก 

คํานวณจากราคาส่งออกของสินค้าที่ถูกพิจารณาตามข้อมูลที่ได้รับ
ตามแบบสอบถาม โดยใช้วิธีถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนักแล้วทอนเป็นราคา ณ ระดับหน้าโรงงาน ตามหลักเกณฑ์ 
ที่มาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึง่สินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 กําหนด 
    3) ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด 

 คํานวณโดยเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าปกติตาม 1) กับราคาส่งออก
ตาม 2) ณ ขั้นตอนทางการค้าเดียวกันและในช่วงเวลาเดียวกัน ตามหลักเกณฑ์ที่มาตรา 18 แห่ง พ.ร.บ. 
การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 กําหนด โดยพบส่วนเหลื่อม 
การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ - 5.50 ของราคา ซี ไอ เอฟ 
    (3) ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกรายอ่ืนจากประเทศมาเลเซีย  

 กรณีของผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกรายอ่ืนที่ไม่ให้ความร่วมมือในกระบวนการไต่สวน 
การคํานวณส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 18 ประกอบมาตรา 27 แห่ง พ.ร.บ. 
การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 

 
 



20 

1) มูลค่าปกติ 
 คํานวณโดยใช้มูลค่าปกติของผู้มีส่วนได้เสียที่ให้ความร่วมมือ 

ในกระบวนการไต่สวน ซึ่งเป็นราคา ณ ระดับหน้าโรงงาน ตามหลักเกณฑ์ที่มาตรา 15 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้ 
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 กําหนด 

2)  ราคาส่งออก 
 คํานวณโดยใช้ราคาส่งออกของผู้มีส่วนได้เสียที่ให้ความร่วมมือ 

ในกระบวนการไต่สวน ซึ่งเป็นราคา ณ ระดับหน้าโรงงาน ตามหลักเกณฑ์ที่มาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้ 
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 กําหนด  

3) ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด 
 คํานวณโดยเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าปกติตาม 1) กับราคาส่งออก

ตาม 2) ณ ขั้นตอนทางการค้าเดียวกันและในช่วงเวลาเดียวกัน ตามหลักเกณฑ์ที่มาตรา 18 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 กําหนด โดยพบส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด
ในอัตราร้อยละ 129.90 ของราคา ซี ไอ เอฟ 

10.2 การพิจารณาความเสียหายอย่างสําคัญต่ออุตสาหกรรมภายใน 
การพิจารณาความเสียหายอย่างสําคัญต่ออุตสาหกรรมภายในในกรณีน้ีเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ที่มาตรา 19 และมาตรา 20 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจาก
ต่างประเทศ พ.ศ. 2542 กําหนด โดยพบว่ามีความเสียหายอย่างสําคัญที่เกิดแก่อุตสาหกรรมภายใน 
ตามมาตรา 19 (1) โดยมีพยานหลักฐานโดยตรงสนับสนุนเก่ียวกับปริมาณของสินค้าทุ่มตลาดและผลของ 
การทุ่มตลาดที่มีต่อราคาของสินค้าชนิดเดียวกันในตลาดภายในประเทศ และผลกระทบของการทุ่มตลาด 
ที่มีต่ออุตสาหกรรมภายใน ดังน้ี 

10.2.1 ปริมาณของสินค้าทุ่มตลาดและผลของการทุ่มตลาดที่มีต่อราคาของสินค้า 
ชนิดเดียวกันในตลาดภายในประเทศ 

(1) ปริมาณการนําเข้าสินค้าทุ่มตลาด 
ปริมาณการนําเข้าสินค้าฟิล์มไบแอคซิลลิ ออเรียลเต็ดโพลิโพรพิลีน 

(บีโอพีพี) เกรดทั่วไป จากประเทศที่ถูกพิจารณามีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นต่อเน่ืองอย่างมีนัยสําคัญในช่วงปี  
2560 - 2563 โดยมีปริมาณลงลดเล็กน้อยในช่วงก่อนระยะเวลาการไต่สวน (PP) และกลับมาเพ่ิมขึ้นในช่วง
ระยะเวลาการไต่สวน (IP) โดยปริมาณการนําเข้าในช่วงปี 2560 - 2563 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 16.74 23.07 
และ 2.96 ตามลําดับเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบปริมาณการนําเข้าในช่วง PP และ IP 
พบว่ามีปริมาณการนําเข้าเพ่ิมสูงขึ้นในอัตราร้อยละ 92.23 ของปริมาณนําเข้าทั้งหมดในช่วง PP และอัตรา 
ร้อยละ 98.48 ของปริมาณนําเข้าทั้งหมดในช่วง IP  

(2) ผลของการนําเข้าสินค้าทุ่มตลาดที่มีต่อราคาสินค้าชนิดเดียวกันในตลาด
ภายในประเทศ  

ในการพิจารณาผลกระทบด้านราคา ได้เปรียบเทียบราคาขายสินค้า 
ที่ถูกพิจารณาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย กับราคาของสินค้า
ชนิดเดียวกันในตลาดภายในประเทศ ณ ขั้นตอนทางการค้าเดียวกันและในช่วงเวลาเดียวกัน และพบว่าสินค้า 
ทุ่มตลาดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย มีการกดราคาและตัดราคา 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาของสินค้าชนิดเดียวกันในตลาดภายในประเทศ 
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10.2.2 ผลกระทบของการทุ่มตลาดที่มีต่ออุตสาหกรรมภายใน 
(1) ยอดจําหน่าย ปริมาณการขาย และราคาขาย  

อุตสาหกรรมภายในมียอดจําหน่ายและปริมาณการขายในประเทศ 
ลดลงในช่วงปี 2561 และเพ่ิมขึ้นในปี 2562 ต่อมาได้ลดลงอีกครั้งในช่วง PP สําหรับในช่วง IP พบว่า 
ยอดจําหน่ายและปริมาณขายในประเทศมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ส่วนราคาขายของอุตสาหกรรมภายในมีความผัน
ผวนตามราคาเม็ดพลาสติกในตลาดโลก โดยในช่วง IP ราคาขายในประเทศมีแนวโน้มลดลง  

(2) กําไร/ขาดทุน 
ผลกําไรจากการขายสินค้าชนิดเดียวกันในประเทศของอุตสาหกรรมภายใน

ค่อนข้างมีความผันผวน โดยอุตสาหกรรมภายในมีผลกําไรในปี 2560 ต่อมาได้ประสบภาวะขาดทุนในปี 2561 
และกลับมามีผลกําไรอีกครั้งในปี 2562 โดยอุตสาหกรรมภายในมีผลประกอบการขาดทุนในช่วง PP 
และได้กลับมามีผลกําไรในช่วง IP  

(3) กําลังการผลิตและอัตราการใช้กําลังการผลิต 
อุตสาหกรรมภายในมีกําลังการผลิตคงที่ ส่วนอัตราการใช้กําลังการผลิต

มีความผันผวนเล็กน้อย  
(4) ผลผลิต 

อุตสาหกรรมภายในมีผลผลิตลดลงเล็กน้อยในปี 2561 และได้เพ่ิมขึ้น 
ในปี 2562 โดยในช่วง IP อุตสาหกรรมภายในมีผลผลิตเพ่ิมขึ้นจากช่วง PP 

(5) ผลิตภาพ  
อุตสาหกรรมภายในมีผลิตภาพอยู่ในระดับค่อนข้างคงที่  

(6) ปริมาณความต้องการใช้ภายในประเทศและส่วนแบ่งตลาด 
ปริมาณความต้องการใช้ภายในประเทศลดลงในช่วงปี 2560 - 2562 

โดยลดลงเล็กน้อยในช่วง PP และ IP  
ส่วนแบ่งตลาดของอุตสาหกรรมภายในมีแนวโน้มลดลงในปี 2561  

ต่อมาได้เพ่ิมขึ้นในปี 2562 และลดลงอีกครั้งในช่วง PP โดยเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลดังกล่าวในช่วง PP กับ IP 
พบว่าส่วนแบ่งตลาดของอุตสาหกรรมภายในเพ่ิมขึ้น 

(7) ผลตอบแทนจากการลงทุน 
อุตสาหกรรมภายในมีผลตอบแทนจากการลงทุนลดลงในปี 2561 

และเพ่ิมขึ้นในปี 2562 และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในช่วง PP และ IP  
(8) กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 

กระแสเงินสดจากการดําเนินงานของอุตสาหกรรมภายในมีแนวโน้ม
ลดลงในช่วงปี 2560 – 2562 รวมทั้งในช่วง PP และ IP  

(9) สินค้าคงคลัง 
สินค้าคงคลังของอุตสาหกรรมภายในมีปริมาณลดลงในช่วงปี 2561 – 2562 

และเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลดังกล่าวในช่วง PP และ IP พบว่ามีปริมาณเพ่ิมขึ้น 
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(10) การจ้างงาน 
อุตสาหกรรมภายในมีการจ้างงานเพ่ิมขึ้นในช่วงปี 2560-2562 

และในช่วง IP 
(11) ค่าจ้างแรงงาน 

อุตสาหกรรมภายในมีอัตราค่าจ้างแรงงานต่อหน่วยการผลิตลดลง
ในช่วง IP  

(12) อัตราการเจริญเติบโตของกิจการ 
รายได้รวมของกิจการเพ่ิมขึ้นในช่วงปี 2560 – 2561 ต่อมาได้ลดลง 

ในปี 2562 และในช่วง IP 
 (13) ความสามารถในการระดมทุนหรือการลงทุน 

เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลในช่วง PP และ IP พบว่าสินทรัพย์และหน้ีสิน
ของกิจการลดลง และส่วนของผู้ถือหุ้นมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 

(14) ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาสินค้าในประเทศ 
ปริมาณการนําเข้าสินค้าที่ถูกพิจารณาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซียที่เพ่ิมสูงขึ้น และราคาขายที่ตํ่ากว่าราคาขายสินค้าชนิดเดียวกัน
ภายในประเทศของอุตสาหกรรมภายใน ทําให้อุตสาหกรรมภายในต้องปรับลดราคาขายสินค้าชนิดเดียวกัน 
ให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับราคานําเข้าของสินค้าที่ถูกพิจารณา ซึ่งส่งผลต่อการกําหนดราคาขายของ
อุตสาหกรรมภายในและส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าชนิดเดียวกันภายในประเทศอย่างมีนัยสําคัญ  

(15) ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด 
พบส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดจากการนําเข้าสินค้าฟิล์มไบแอคซิลล ิ

ออเ รียลเ ต็ดโพลิ โพรพิลีน  ( บี โอพี พี )  เกรดทั่ ว ไป  ที่มีแหล่ ง กํา เ นิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ในอัตราร้อยละ- 5.72 ถึง 74.15 ของราคา ซี ไอ เอฟ ที่มีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
ในอัตราร้อยละ 5.87 ถึง 114.48 ของราคา ซี ไอ เอฟ และที่มีแหล่งกําเนิดจากประเทศมาเลเซีย 
ในอัตราร้อยละ - 5.50 ถึง 129.90 ของราคา ซี ไอ เอฟ 
  10.3 การพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างสินค้าทุม่ตลาดกบัความเสียหายต่ออุตสาหกรรม
ภายใน  

ในการพิจารณาความเสียหายตามมาตรา 19 (1) ได้มีการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง
สินค้าทุ่มตลาดกับความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายในตามหลักเกณฑ์ที่มาตรา 21 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 กําหนด โดยพบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่าง
สินค้าทุ่มตลาดกับความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายใน ดังน้ี 
  10.3.1 ปัจจัยอ่ืนที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุตสาหกรรมภายใน  

 เมื่อพิจารณาปัจจัยอ่ืน ๆ นอกเหนือจากการทุ่มตลาด เช่น ปริมาณการนําเข้าสินค้า
ชนิดเดียวกันจากประเทศอ่ืนซึ่งไม่ใช่ประเทศที่ถูกพิจารณาท่ีลดลงเป็นอย่างมาก ความต้องการใช้ภายในประเทศ 
ที่ลดลงเล็กน้อย รูปแบบการบริโภคที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนประสิทธิภาพการส่งออก และปัจจัยอ่ืน ๆ แล้ว 
พบว่าปัจจัยอ่ืนดังกล่าวไม่ได้เป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายใน  

 10.3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างสินค้าทุ่มตลาดกับความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายใน 
       จากการพิจารณาความเสียหายตามข้อ 10.2 พบว่ามีความเสียหายอย่างสําคัญ
ที่เกิดแก่อุตสาหกรรมภายในตามมาตรา 19 (1) แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้า 
จากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 โดยพบว่าการนําเข้าสินค้าทุ่มตลาดท่ีมีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 
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สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย มีการตัดราคาในช่วงปี 2560 – 2562 และในช่วง IP และ PP 
และมีการกดราคาในปี 2562 และในช่วง IP ซึ่งส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการของอุตสาหกรรมภายใน 
เช่น ทําให้ราคาขายของสินค้าชนิดเดียวกันภายในประเทศลดลง เกิดภาวะขาดทุนจากการขายภายในประเทศ
ในช่วงปี 2561 และในช่วง PP และกระแสเงินสดจากการดําเนินงานลดลง และพบว่าความเสียหายที่เกิดข้ึน
ดังกล่าวเป็นผลจากการนําเข้าสินค้าทุ่มตลาดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และประเทศ
มาเลเซีย เน่ืองจากปริมาณการนําเข้าสินค้าทุ่มตลาดจากประเทศท่ีถูกพิจารณาทั้ง 3 ประเทศมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
อย่างชัดเจนแม้ปริมาณความต้องการใช้ในประเทศจะลดลง นอกจากน้ี เมื่อพิจารณาปัจจัยอ่ืน ๆ เช่น ปริมาณ
นําเข้าสินค้าชนิดเดียวกันจากประเทศอ่ืนที่มีแนวโน้มลดลง และราคานําเข้าสินค้าชนิดเดียวกันจากประเทศอ่ืน 
ที่ใกล้เคียงกับราคานําเข้าจากประเทศที่ถูกพิจารณาแล้ว พบว่าการนําเข้าสินค้าทุ่มตลาดจากประเทศที่ถูกพิจารณา
เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างสําคัญแก่อุตสาหกรรมภายใน 

ข้อ 11 ข้อมูลเพิ่มเติมที่ใช้ประกอบการพิจารณา 
ปัจจัยที่ทําให้ยอดจําหน่าย กําไร และส่วนแบ่งตลาด ของอุตสาหกรรมภายในเพ่ิมขึ้น 

ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 มีดังน้ี  
(1) ผู้ผลิตสินค้าชนิดเดียวกันภายในประเทศรายอื่นได้หยุดการผลิตสินค้าช่ัวคราวต้ังแต่ 

เดือนกันยายน 2562  
(2) ภาครัฐมีการกําหนดมาตรการควบคุมสินค้าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 

ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ทําให้ผู้บริโภคเกิดเกิดความวิตกกังวลและซื้อสินค้าเพ่ือการกักตุน (Panic buy) 
และผู้ผลิตเพ่ิมสินค้าคงคลัง อย่างไรก็ดี ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าวได้บรรเทาลงแล้ว 
ปริมาณการสั่งซื้อสินค้าต่ออุตสาหกรรมภายในมีการลดลงอย่างต่อเน่ือง  

(3) การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้เกิดการขาดแคลน 
สายการเดินเรือและการชะงักงันของการนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ประกอบกับค่าระวางเรือและตู้ส่งสินค้า 
(Container) มีราคาเพิ่มสูงขึ้น ทําให้การนําเข้าสินค้าที่ถูกพิจารณามีต้นทุนเพ่ิมสูงขึ้น ผู้นําเข้าจึงหันมาซื้อ 
สินค้าชนิดเดียวกันจากอุตสาหกรรมภายในเป็นการทดแทน 

 

ข้อ 12 คําวินิจฉัยชั้นที่สุดของคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน 
คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนได้พิจารณาข้อมูลและพยานหลักฐาน 

ที่ได้รับในกระบวนการไต่สวนการทุ่มตลาดและความเสียหายข้างต้นแล้ว ได้มีคําวินิจฉัยช้ันที่สุดในการประชุม
ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 ว่ามีการทุ่มตลาดสินค้าฟิล์มไบแอคซิลลิ ออเรียลเต็ดโพลิ 
โพรพิลีน (บีโอพีพี) เกรดทั่วไป ที่มีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และประเทศ
มาเลเซีย  และก่อให้ เ กิดความเสียหายอย่างสําคัญแก่ อุตสาหกรรมภายใน  ตามมาตรา  19 (1)  
แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 จึงมีความจําเป็น 
ต้องเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าฟิล์มไบแอคซิลลิ ออเรียลเต็ดโพลิโพรพิลีน (บีโอพีพี)  
เกรดทั่วไป ที่มีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 49 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน
ซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 มาตรา 57 และมาตรา 73 (1) แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาด
และการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาด 
และการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาด 
และการอุดหนุนจึงได้ออกประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาด
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สินค้าฟิล์มไบแอคซิลลิ ออเรียลเต็ดโพลิโพรพิลีน (บีโอพีพี) เกรดทั่วไป ที่มีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย พ.ศ. 2565 กําหนดให้เรียกเก็บอากรตอบโต้ 
การทุ่มตลาดในอัตราเพียงเพ่ือขจัดความเสียหายและไม่เกินส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดสําหรับการนําเข้าสินค้า 
ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ไบแอคซิลลิ ออเรียลเต็ดโพลิโพรพิลีน (บีโอพีพี) เกรดทั่วไป ที่มีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย เป็นระยะเวลาห้าปี ดังน้ี  

12.1 ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการนําเข้าสินค้าฟิล์มไบแอคซิลลิ ออเรียลเต็ด
โพลิโพรพิลีน (บีโอพีพี) ภายใต้พิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อย 3920.20.10 ตามพระราชกําหนดพิกัดอัตรา
ศุลกากร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2564 เฉพาะเกรดทั่วไป (Common Grade) ที่มีคุณลักษณะของสินค้าตามเอกสาร
ข้อมูลการวิเคราะห์คุณลักษณะที่ออกโดยโรงงานผู้ผลิต ดังน้ี  

(1) ลักษณะทางกายภาพ (Appearance) ใสและไม่มีสี  
(2) ค่าความหนาแน่น (Specific Gravity หรือ Density) ระหว่าง 0.90 – 0.91 กรัม

ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร (g/cm3)  
(3) ค่าซึมผ่านของออกซิเจน (O2TR Barrier) ในแต่ละระดับความหนาของฟิล์ม ดังน้ี 

 
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

 
12.2 ใ ห้ เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการนําเข้าสินค้าตามข้อ  12.1 

ที่มีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย ในอัตราดังต่อไปน้ี  
 12.2.1 สาธารณรัฐประชาชนจีน 

(1) ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการนําเข้าสินค้าที่ผลิต 
จากผู้ผลิต ดังน้ี  

(ก) บริษัท Yunnan Hongta Plastic Co., Ltd. อัตราร้อยละ 5.49 ของ
ราคา ซี ไอ เอฟ 

(ข) ผู้ผลิตรายอ่ืน อัตราร้อยละ 32.80 ของราคา ซี ไอ เอฟ 

(2) ไม่เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการนําเข้าสินค้าที่ผลิต 
จากผู้ผลิต ดังน้ี 

(ก) บริษัท Zhongshan Wing Ning Film Ltd.  
(ข) 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.  

(ค) บริษัท Suzhou Kunlene Film Industries Co., Ltd.  
(ง) บริษัท Suqian Gettel Plastic Industry Co., Ltd.  

 
 12.2.2 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  
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  (1) ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการนําเข้าสินค้าที่ผลิต 
จากผู้ผลิต ดังน้ี 

 (ก) บริษัท PT Argha Karya Prima Industry Tbk อัตราร้อยละ 5.71 
ของราคา ซี ไอ เอฟ 

 (ข) ผู้ผลิตรายอ่ืน อัตราร้อยละ 15.32 ของราคา ซี ไอ เอฟ  

(2) ไม่เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการนําเข้าสินค้าที่ผลิต 
จากผู้ผลิต ดังน้ี 

(ก) บริษัท PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk  
(ข) บริษัท PT Trias Sentosa Tbk  

 12.2.3 ประเทศมาเลเซีย  
 (1) ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการนําเข้าสินค้าที่ผลิต 

จากผู้ผลิต ดังน้ี 
 (ก) บริษัท Scientex Great Wall SDN. BHD. อัตราร้อยละ 4.72  

ของราคา ซี ไอ เอฟ 
 (ข) ผู้ผลิตรายอ่ืน อัตราร้อยละ 32.84 ของราคา ซี ไอ เอฟ 

 (2) ไม่เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการนําเข้าสินค้าที่ผลิต 
จากบริษัท Stenta Films (M) SDN. BHD. 

12.3 ใ ห้ เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการนําเข้าสินค้าตามข้อ  12.1 
ที่มีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย ในอัตราร้อยละ 0 
ของราคา ซี ไอ เอฟ ในกรณี ดังน้ี 

  12.3.1 การนําเข้าสินค้าฟิล์มไบแอคซิลลิ ออเรียลเต็ดโพลิโพรพิลีน (บีโอพีพี) 
ชนิด BOPP Tobacco Film หรือ BOPP Cigarette Film ที่มีคุณลักษณะของสินค้าตามเอกสารข้อมูลการวิเคราะห์
คุณลักษณะที่ออกโดยโรงงานผู้ผลิต ระบุว่าเป็นชนิด BOPP Tobacco Film หรือ BOPP Cigarette Film  

 12.3.2 การนําเข้ามาผลิตเพ่ือการส่งออก ดังน้ี 
  (1) กรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการค้าเพ่ือส่งออก 

ที่นําสินค้าดังกล่าวเข้ามาในราชอาณาจักรและนําเข้าไปในเขตอุตสาหกรรมส่งออกเพ่ือใช้ในการผลิตสินค้า 
หรือเพ่ือการค้าเพ่ือการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

  (2) กรณีที่ผู้ได้รับการส่งเสริมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนนํา
สินค้าดังกล่าวเข้ามาผลิตเพ่ือการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน 

  (3) กรณีผู้นําสินค้าดังกล่าวเข้ามาผลิตเพ่ือการส่งออกภายใต้กฎหมาย 
ว่าด้วยศุลกากร 

 
_____________________ 


