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ค าร้องขอใหพ้ิจารณาด าเนินการขยายเวลาการบงัคบัใชม้าตรการปกป้อง 

จากการน าเขา้สินคา้เหลก็แผน่รีดร้อนเจืออ่ืนๆ ชนิดเป็นมว้นและไม่เป็นมว้นท่ีเพ่ิมข้ึน   

ตามพระราชบญัญติัมาตรการปกป้องจากการน าเขา้สินคา้ท่ีเพ่ิมข้ึน พ.ศ. 2550 
 

ส่วนที ่1  ข้อมูลผู้ยืน่ค าขอ 

 ผูย้ืน่ค  าขอจะตอ้งเป็นผูผ้ลิตภายในประเทศท่ีผลิต สินค้าชนิดเดียวกัน กบัสินคา้น าเขา้ท่ีถกู
พิจารณาท่ีเพิ่มข้ึน  (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ สินค้าท่ีถกูพิจารณา)    

 สินค้าชนิดเดียวกัน   หมายถึง สินคา้ท่ีมีลกัษณะเหมือนกนัหรือคลา้ยคลึงกนัอยา่งมากกบั 
สินค้าท่ีถกูพิจารณา และใหห้มายรวมถึงสินคา้ท่ีแข่งขนัโดยตรงกบั สินค้าท่ีถกูพิจารณา ดว้ย 
1.1 ผูย้ืน่ค  าขอ 
ช่ือ         บมจ. สหวิริยาสตีลอินดสัตรี  
สญัชาติ ไทย 
ท่ีอยู ่     28/1 อาคารประภาวิทย ์ชั้น 2-3 
             ถนนสุรศกัด์ิ  แขวงสีลม 
             เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์(02) 238-3063-82 
โทรสาร (02) 236-8890, (02) 236-8892 

ช่ือบุคคล นิติบุคคล สมาคม หรือกลุ่มอุตสาห- 
กรรม   ซ่ึงผูย้ืน่ค  าขอไดรั้บมอบอ านาจใหย้ืน่ 
ค าขอแทน  
ช่ือ         บมจ. จี สตีล 
ท่ีอยู ่      เลขท่ี 88 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ชั้น 18  

ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ 10500 

โทรศพัท ์(02) 634-2222 
โทรสาร (02) 634-4500 

ช่ือ         บมจ. จี เจ สตีล  
ท่ีอยู ่     เลขท่ี 88 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ชั้น 24  

ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ 10500 

โทรศพัท ์(02) 267-8222 
 โทรสาร  (02) 02-267-9048 

ช่ือ         บมจ. สหวิริยาเพลทมิล  
ท่ีอยู ่     28/1 อาคารประภาวิทย ์ชั้น 4 
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             ถนนสุรศกัด์ิ  แขวงสีลม 
             เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์(02) 630-0257-61 
โทรสาร  (02) 630-0267 

  ยืน่ค าขอโดยล าพงั ใหแ้สดงหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล รายงานงบการเงินท่ี 
     ผูส้อบบญัชีรับรอง และรายการสินคา้ท่ีผลิตและ/หรือจ าหน่าย 

  ยืน่ค าขอโดยกระท าแทนผูผ้ลิตทั้งหมดในอุตสาหกรรมภายในประเทศ 
             ในกรณีน้ี ใหร้ะบุรายช่ือ ท่ีอยู ่ หมายเลขโทรศพัท ์ โทรสาร  และแสดงหนงัสือรับรอง 
     การจดทะเบียนนิติบุคคล รายงานงบการเงินท่ีผูส้อบบญัชีรับรองรายการและปริมาณสินคา้ท่ี 
     ผลิตและ/หรือจ าหน่าย  ของผูผ้ลิตทุกราย ตามเอกสารผนวก ก. 
    ยืน่ค าขอโดยกระท าการแทนผูผ้ลิตบางส่วน ในอุตสาหกรรมภายใน 
             ในกรณีน้ี ใหร้ะบุรายช่ือ  ท่ีตั้ง  หมายเลขโทรศพัท ์ โทรสาร และแสดงหนงัสือรับรอง 
     การจดทะเบียนนิติบุคคล รายงานงบการเงินท่ีผูส้อบบญัชีรับรอง  และรายการสินคา้ท่ีผลิต 
     และ/หรือจ าหน่าย   ของผูผ้ลิตท่ีไดข้อใหก้ระท าการแทน ในส่วนท่ีหน่ึงของเอกสารผนวก ข. 
     และระบุรายช่ือ ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ โทรสาร  รายการและปริมาณสินคา้ท่ีผลิตและ/หรือ 
     จ  าหน่ายของผูผ้ลิตท่ีมิไดข้อใหก้ระท าการแทนทุกราย ในส่วนท่ีสองของเอกสารผนวก ข. 
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ส่วนที ่2  ข้อมูลเกีย่วกบัผู้ผลติและ/หรือผู้ส่งออกและผู้น าเข้า  
ประเทศเกาหลีใต ้
1. Name : Pohang Iron and Steel Company Limited (POSCO) 

 Address : POSCO Center, 892, Daechi-4-dong, Kangnam-gu, Seoul 135-777, Korea 
 Tel   : 82-2-3457-0114 
 Fax  : 82-2-3457-6000  

2. Name : Hyundai Steel Company   
Address : 231, Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul, Korea 
Tel  : 82-2-3464-6114 
Fax  : 82-2-3464-6090 

3. Name : Dongbu Steel Company Limited 
Address : Dongbu Financial Center, 891-10 Daechi-dong, Gangnam-gu, Seoul, Korea 
Tel   : 82-2-3450-8500 
Fax  : 82-2-3450-8114 

ประเทศจีน 
1. Name  :  Angang Steel Company Limited  

Address  : 396 Nan Zhong Hua Lu, Tie Dong District Anshan, Liaoning 114021 
Tel.  : 86-412-673-4881 
Fax  : 86-412-672-2093 

2. Name  :  Anshan Iron & Steel Co.,Ltd. 
Address  : 1 Qianshan West Road, Qianshan District, 114011 Anshan City, Liaoning   

    Province  
Tel.   : 86-412-672-7772 
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3. Name  : Benxi Iron & Steel (Group) Co.,Ltd. 
    Address  : 16 Renmin Road, Pingshan District, 117000 Benxi,  
    Tel.   : 86-414-7820114 
    Fax   : 86-414484-3613 

4.  Name  : Jiangsu Shagang Group Co.,Ltd. 
Address  : Jinfeng.Zhangjiagang City,Jiangsu Province 215625 
Tel.   : 86-512-5856-8872, 86-512-5856-8873 
Fax   : 86- 0512-5855-1627 

5.  Name  : Rizhao Steel Co.,Ltd. 
Address  : 600 Yanhai Road, 276806 Rizhao, Shandong 
Tel.   : 86-10-6200-2270 
Fax   : 86-10-6200-2302 

6.  Name  : Wuhan Iron & Steel (Group) Corp  
Address  : No. 3 Yangang Road, Qingshan District, 430083 Wuhan City, Hubei Province 
Tel.   : 86-27-8689-8888, 86-27-8680-2031 
Fax   : 86-27-8689-1352, 86-27-8689-2363, 86-27-8630-6023 

ประเทศญ่ีปุ่น 
1. Name  :  Nippon Steel & Sumitomo Metal  

Address  : Marunouchi Park Bldg., 2-6-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071, 
  Japan 

Tel.  : 81-3-6867-4111 
Fax  : 81-3-6867-5607 

2. Name  :  JFE Steel Corporation  
Address  : 2-2-3 Uchisaiwaicho, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-0011 
Tel.  : 81-3-3597-3111 
Fax  : 81-3-3597-4860 
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ส่วนที ่3  ข้อมูลการน าเข้าสินค้าทีถู่กพจิารณาและความต้องการใช้ 

3.1 ปริมาณการน าเขา้สินคา้ท่ีถกูพิจารณา 

          หน่วย : ตนั 

ขอ้มูล 
ปีปัจจุบนั 

ปีท่ี4 ปีท่ี3 ปีท่ี2 ปีท่ี1 ม.ค. 58 –  
มี.ค. 58 2554 2555 2556 2557 

ปริมาณการน าเขา้จากทุก
ประเทศ  

793,811 1,559,970 1,198,506 1,369,167 297,407 

อตัราการเปล่ียนแปลง 
(%) 

97% 97% -23% 14% - 

ท่ีมา: ขอ้มูลอา้งอิงจากสถิติการน าเขา้ของกรมศุลกากร 

จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ปริมาณการน าเขา้สินคา้ท่ีถกูพิจารณามีปริมาณลดลงในปี 2556 ซ่ึงเป็นปีท่ี
เร่ิมมีการบงัคบัใชม้าตรการปกป้องชัว่คราว และมาตรการปกป้องตามล าดบั แต่ปริมาณการน าเขา้
ยงัคงมีปริมาณสูงเม่ือเปรียบเทียบกบัปริมาณในอดีต เช่นเปรียบเทียบกบัปริมาณน าเขา้ในปี 2554 ท่ี
มีปริมาณน าเขา้ 793,811 ตนั กล่าวคือมีปริมาณน าเขา้เพิ่มข้ึนร้อยละ 51  นอกจากน้ีปริมาณน าเขา้ยงั
มีการปรับสูงข้ึนในปี 2557 โดยเพิ่มสูงข้ึนร้อยละ 14 จากปี 2556  
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ตารางแสดงปริมาณการน าเขา้รายประเทศ (รายส าคญั) 

ประเทศ 

ปีปัจจุบนั 

ขอ้มูลการน าเขา้ 
ปีท่ี4 ปีท่ี3 ปีท่ี2 ปีท่ี1 ม.ค. 58 – 

มี.ค. 58 2554 2555 2556 2557 

ญ่ีปุ่น 
ปริมาณ (ตนั) 278,141 394,039 583,748 755,748 148,867 

สดัส่วน (%) 35.04% 25.26% 48.71% 55.20% 50.05% 

จีน 
ปริมาณ (ตนั) 256,530 661,256 276,282 286,103 59,718 

สดัส่วน (%) 32.32% 42.39% 23.05% 20.90% 20.08% 

เกาหลีใต ้
ปริมาณ (ตนั) 240,768 313,977 129,429 193,137 83,663 

สดัส่วน (%) 30.33% 20.13% 10.80% 14.11% 28.13% 

อินเดีย 
ปริมาณ (ตนั) 5,086 132,457 105,118 77,395 4 

สดัส่วน (%) 0.64% 8.49% 8.77% 5.65% 0.00% 

อ่ืนๆ 
ปริมาณ (ตนั) 13,287 58,240 103,929 56,783 5,155 

สดัส่วน (%) 1.67% 3.73% 8.67% 4.15% 1.73% 

รวมทั้งหมด 793,811 1,559,970 1,198,506 1,369,167 297,407 

ท่ีมา: ขอ้มูลอา้งอิงจากสถิติการน าเขา้ของกรมศุลกากร 

จากขอ้มูลปริมาณการน าเขา้ในตารางแสดงปริมาณการน าเขา้รายประเทศ (รายส าคญั)  จะ
เห็นไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ปริมาณสินคา้ท่ีถกูพิจารณายงัคงมีปริมาณสูงมากถึงแมจ้ะเร่ิมมีมาตรการ
ปกป้องชัว่คราว และมาตรการปกป้องในปี 2556 โดยประเทศหลกัท่ีมีการน าเขา้คือประเทศญ่ีปุ่น 
จีน และเกาหลีใตก้ล่าวคือ 

- ประเทศญ่ีปุ่น มีการน าเขา้ในปี 2556 และ 2557 เพิ่มข้ึนเป็น 583,748 ตนั และ 755,748  ตนั 
จากปี 2555 ท่ีมีการน าเขา้ 394 ,039 ตนั และคิดเป็นการน าเขา้ท่ีเพิ่มข้ึนร้อยละ 48.14 และ 
91.80 ตามล าดบัเม่ือเทียบกบัปี 2555 

- ประเทศจีนยงัคงมีการน าเขา้ในปริมาณสูงในปี  2556 และ 2557 โดยมีการน าเขา้  276,282
ตนั และ 286,103 ตนั ตามล าดบั โดยในปี 2557 มีปริมาณน าเขา้เพิ่มข้ึนจากปี 2556 ร้อยละ 
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3.55 ถึงแมว้า่จะเป็นการเพิ่มในปริมาณไม่มาก แต่ถือวา่มีแนวโนม้ท่ีจะมีปริมาณน าเขา้ปรับ
เพิ่มสูงข้ึน รวมทั้งปริมาณการน าเขา้ในปัจจุบนักย็งัคงอยูใ่นปริมาณท่ีสูง 

- ประเทศเกาหลีใต ้ ยงัคงมีการน าเขา้ในปริมาณสูงในปี  2556 และ 2557 โดยมีการน าเขา้  
129,429 ตนั และ 193,137 ตนั ตามล าดบั โดยในปี 2557 มีปริมาณน าเขา้เพิ่มข้ึนจากปี 2556 
ถึงร้อยละ 49 ถึงแมว้า่จะเป็นการน าเขา้ท่ีลดลงจากช่วงก่อนใชม้าตรการปกป้อง แต่ถือวา่มี
แนวโนม้ท่ีจะมีปริมาณน าเขา้ปรับเพิ่มสูงข้ึนจากท่ีมีการน าเขา้เพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 49 ในปี 
2557 เม่ือเทียบกบัปี 2556 รวมทั้งปริมาณการน าเขา้ในปัจจุบนักย็งัคงอยูใ่นปริมาณท่ีสูง 

จะเห็นไดว้า่ปริมาณการน าเขา้สินคา้ท่ีถกูพิจารณายงัคงมีปริมาณท่ีสูง และบางประเทศมี
การน าเขา้ท่ีสูงข้ึนจากช่วงก่อนใชม้าตรการปกป้อง ซ่ึงยงัคงส่งผลกระทบต่อการด าเนินกิจการของ
อุตสาหกรรมภายใน ดงัจะเห็นไดจ้ากผลประกอบการของอุตสาหรรมภายในท่ียงัคงขาดทุน และ
ไม่สามารถด าเนินกิจกรรมแผนปรับตวัใหบ้รรลุเป้าหมายได ้ดงันั้นหากไม่มีการต่ออายมุาตรการ
ออกไปอีกจะส่งผลใหอุ้ตสาหกรรมภายในตอ้งประสบปัญหาขาดทุนอยา่งต่อเน่ือง และรุนแรงเพิ่ม
มากข้ึน ส่งผลรวมถึงอุตสาหกรรมภายในไม่สามารถด าเนินการตามแผนปรับตวัท่ีวางแผนไวไ้ด ้
และจะท าใหแ้ผนปรับตวัท่ีไดท้  าการลงทุน และด าเนินการมาแลว้ระยะหน่ึงตอ้งสูญเปล่า 
นอกจากน้ีอุตสาหกรรมภายในยงัไดมี้การพิจารณาก าหนดแผนปรับตวัเพิ่มเติมเพื่อพฒันาศกัยภาพ
การผลิต และลดตน้ทุนการผลิต เพื่อแข่งขนักบัสินคา้น าเขา้ดว้ย 

นอกจากน้ีผูย้ืน่ค  าขอมีขอ้มูลปริมาณ และสดัส่วนการน าเขา้รายประเทศ (ทุกประเทศ) เพื่อ
แสดงทิศทางการน าเขา้ของแต่ละประเทศ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย) 

3.2 ปริมาณความตอ้งการใชภ้ายในประเทศ  (ดชันี) 
           

ขอ้มูล 

ปีปัจจุบนั 

ปีท่ี4 ปีท่ี3 ปีท่ี2 ปีท่ี1 ม.ค. 58 – 
มี.ค. 58 2554 2555 2556 2557 

ปริมาณความตอ้งการใช้
ภายในประเทศ 

100 114 103 106 100 

ท่ีมา: ขอ้มูลสถิติกรมศุลกากร และปริมาณขายในประเทศ 
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หมายเหตุ: ดชันีช่วงไตรมาสท่ี 1 ปี 2558 เป็นการเทียบกบัตวัเอง ดงันั้นจึงเท่ากบั 100 
     ปัจจยัท่ีสร้างความเสียหายใหก้บัอุตสาหกรรมภายในนอกเหนือจากปริมาณการส่งออก
สินคา้ท่ีถกูพิจารณาจากประเทศต่างๆมายงัประเทศไทยในปริมาณสูง ดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้แลว้
นั้น ปัจจยัดา้นราคาของสินคา้ท่ีถกูพิจารณากมี็ผลกระทบต่อราคาสินคา้ภายในประเทศเช่นกนั โดย
ผูย้ืน่ค  าขอมีรายละเอียดราคาการน าเขา้เฉล่ีย(ประเทศท่ีมีปริมาณการน าเขา้เพิ่มสูงข้ึนในปี 2555- 
ไตรมาสท่ี 1 ปี 2558) ดงัน้ี   

ตารางดชันีการตดัราคาของสินคา้ท่ีถกูพิจารณากบัสินคา้ในประเทศ (ปี 2555 เป็นปีฐาน)    

ประเทศ 2555 2556 2557 2558 (ม.ค. – มี.ค) 

ประเทศญ่ีปุ่น 100 (2) (35) 100 

ประเทศจีน -100 (79) (108) -100 

ประเทศเกาหลีใต ้ -100 (91) (151) -100 

ประเทศอินเดีย -100 (99) (114) N/A 

หมายเหตุ: 1. ค านวณจากราคาสินคา้ท่ีถกูพิจารณาเฉล่ีย – ราคากลุ่มผูผ้ลิตฯในประเทศ  
              (หากติดลบคือการตดัราคาเน่ืองจากราคาน าเขา้ต ่ากวา่ราคาในประเทศ)  

2. N/A ปริมาณน าเขา้นอ้ยซ่ึงอาจจะเป็นแค่สินคา้ตวัอยา่ง ไม่ใช่สินคา้ท่ีมีการซ้ือ 
 ขายปกติ ท าใหข้อ้มูลราคาเฉล่ียไม่น่าเช่ือถือ 

จากตารางค านวณการตดัราคาดา้นบนพบวา่การตดัราคาของสินคา้ท่ีถกูพิจารณามีแนวโนม้การตดั
ราคาท่ีสูงข้ึน โดยช่วงท่ีมีการใชม้าตรการปกป้องมีการตดัราคาเพิ่มมากข้ึนกวา่ช่วงก่อนมีการใช้
มาตรการปกป้อง  
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ส่วนที ่4   ข้อมูลเกีย่วกบัผลการด าเนินงานของอตุสาหกรรมภายใน 
4.1 ขอ้มูลของอุตสาหกรรมภายในโดยรวม (ขอ้มูลดชันี โดยปี 2554 เป็นปีฐาน) 

ผลการด าเนินงานของอุตสาหกรรมภายใน 2554 2555 2556 2557 ม.ค.-มี.ค. 56 ม.ค.-มี.ค. 57 ม.ค.-มี.ค. 58 

ปริมาณขาย (ภายในประเทศ) 
       

- ปริมาณ (ตนั) 100 96 88 83 100 86 80 

- มูลค่า1 (ลา้นบาท) 100 91 79 77 100 84 71 

ปริมาณน าเขา้สินคา้ท่ีถูกพิจารณา 100 197 151 172 100 83 75 

ปริมาณน าเขา้สินคา้ท่ีไม่ถูกพิจารณา 100 110 109 116 100 78 101 

ความตอ้งการใชใ้นประเทศ (ตนั) 100 114 103 106 100 83 86 

ส่วนแบ่งตลาดของกลุ่มผูผ้ลิตฯในประเทศ 100 84 85 79 100 104 93 

ส่วนแบ่งตลาดของสินคา้ท่ีถูกพิจารณา 100 173 146 163 100 101 88 

ส่วนแบ่งตลาดของสินคา้ท่ีไม่ถูกพิจารณา 100 96 106 110 100 94 118 

ปริมาณการผลิต (ตนั) 100 90 89 83 100 70 65 

ก าลงัการผลิต (ตนั) 100 100 100 100 100 100 100 

อตัราการใชก้  าลงัการผลิต* 100 90 89 83 100 70 65 

ผลิตภาพ (Productivity) 
       

- % yield = output/input 100 100 100 102 100 101 101 

ก าไร/ขาดทุน (สุทธิ) (ลา้นบาท) (4,243) (7,246) (4,640) (3,155) 195 (408) (1,809) 

กระแสเงินสด (Cash Flow) (ลา้นบาท) (205) 7,434 972 1,252 330 224 98 

จ านวนการจา้งงาน 
       

- ในการผลิต  (คน) 100 118 114 114 100 95 103 

- ทั้งหมด (คน) 100 96 91 91 100 95 101 

สินคา้คงเหลือ (ตนั) 100 51 58 61 100 53 59 

การส่งออก 
       

- ปริมาณ (ตนั) 100 75 80 31 - N/A - 

- มูลค่า (ลา้นบาท) 100 69 71 30 - N/A - 
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4.2 ใหอ้ธิบายวา่ จากขอ้มูลผลการด าเนินงานขา้งตน้ อุตสาหกรรมภายในไดรั้บผลกระทบจากการ
น าเขา้สินคา้ท่ีถกูพิจารณาในลกัษณะท่ีเป็นความเสียหายหรือไม่ อยา่งไร 
 จากขอ้มูลในตารางท่ี 5.1 จะเห็นไดว้า่ผลการด าเนินการของอุตสาหกรรมภายในเป็นไป
โดยมีทิศทางท่ีสวนทางกบัทิศทางการน าเขา้เหลก็แผน่รีดร้อนเจืออ่ืนๆอยา่งชดัเจนในหลายดา้น 
เช่น 

- ปริมาณขายในประเทศ และส่วนแบ่งการตลาด (ดชันี) ปริมาณขายในประเทศ และส่วน
แบ่งตลาดของอุตสาหกรรมภายในยงัคงมีปริมาณลดลง หลงัมีการบงัคบัใชม้าตรการ
ปกป้อง กล่าวคือดชันีปริมาณขายในประเทศ และส่วนแบ่งการตลาด ลดลงเหลือ 83 และ 
79 ในปี 2557 และเม่ือพิจารณาไตรมาสท่ี 1 ปี 2558 เทียบกบัช่วงเดียวกนัปี 2556 ดชันี
ปริมาณขายในประเทศ และส่วนแบ่งการตลาดกล็ดลงเหลือ 80 และ 93 ตามล าดบั 

- ปริมาณการผลิต และอตัราการใชก้ าลงัผลิต (ดชันี)  ปริมาณการผลิตมีการปรับลดลงหลงัมี
การบงัคบัใชม้าตรการปกป้อง กล่าวคือดชันีปริมาณการผลิต และอตัราการใชก้ าลงัผลิตใน
ปี 2557 ลดลงเหลือ 83 และ 83 ตามล าดบั และเม่ือพิจารณาไตรมาสท่ี 1 ปี 2558 เทียบกบั
ช่วงเดียวกนัปี 2556 ดชันีปริมาณการผลิต และอตัราการใชก้ าลงัผลิตลดลงเหลือ 65 และ 
65 ตามล าดบั 

- ผลิตภาพ (ดชันี)   อุตสาหกรรมภายในมีดชันีผลิตภาพปี 2557 สูงข้ึนเท่ากบั 102 และเม่ือ
พิจารณาไตรมาสท่ี 1 ปี 2558 เทียบกบัช่วงเดียวกนัปี 2556 ผลิตภาพของอุตสาหกรรม
ภายในกสู็งข้ึนเช่นกนัเท่ากบั 101 

- ก าไร/ขาดทุน (สุทธิ)  กลุ่มอุตสาหกรรมภายในผลประกอบการท่ีดีข้ึนหลงัจากท่ีมีการใช้
มาตรการปกป้อง แต่ผลประกอบการยงัคงขาดทุนอยู ่ซ่ึงเป็นผลมาจากปริมาณการน าเขา้
สินคา้ท่ีถกูพิจารณายงัคงมีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มท่ีสูง และเพิ่มสูงข้ึนในปี 2557 เม่ือเทียบกบัปี 
2556 และยงัคงมีการตดัราคาสินคา้ของอุตสาหกรรมภายใน แต่ในปัจจุบนัช่วงไตรมาสท่ี 1 
ปี 2558 อุตสาหกรรมภายในมีผลการด าเนินงานขาดทุนเพิ่มมากข้ึนเม่ือเทียบกบัช่วง
เดียวกนัปี 2556 – 2557 กล่าวคืออุตสาหกรรมภายในมีผลประกอบการเป็นบวกในไตรมาส
ท่ี 1 ปี 2556 เท่ากบั 195 ลา้นบาท แต่กลบัขาดทุนในไตรมาสท่ี 1 ปี 2557 และ 2558 เท่ากบั 
408 และ 1,809 ลา้นบาท ตามล าดบั 

- กระแสเงินสด (Cash Flow) กระแสเงินสดของอุตสาหกรรมภายใน ในช่วงปี 2556 – 2557 
ปรับตวัลดลงจากช่วงปี 2555 ท่ีมีกระแสเงินสดจะเพิ่มสูงข้ึนจากการจ าเป็นท่ีตอ้งขายสินคา้
เพื่อตอ้งน าเงินมาหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจ ซ่ึงจะเห็นไดว้า่อุตสาหกรรมภายในมีผล
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ประกอบการขาดทุนอยา่งมากในปี 2555 นอกจากน้ีปริมาณการน าเขา้สินคา้ท่ีถกูพิจารณา
ยงัคงมีปริมาณสูง และยงัคงแยง่ส่วนแบ่งตลาดของอุตสาหกรรมภายในอยูใ่นปัจจุบนัน้ีท า
ใหป้ริมาณการขายสินคา้ของอุตสาหกรรมลดต ่าลง และส่งผลต่อกระแสเงินสดท่ีใชใ้นการ
ด าเนินงานของอุตสาหกรรมภายใน 

- การจา้งงาน  ปริมาณการจา้งงานในส่วนของการผลิตมีแนวโนม้ปรับลดลง หลงัจากมี
มาตรการปกป้องในปี 2556 – 2557 เม่ือเทียบกบัปี 2555 ท่ีเป็นช่วงก่อนบงัคบัใชม้าตรการ
ปกป้อง เน่ืองจากสินคา้ท่ีถกูพิจารณายงัคงมีปริมาณท่ีสูง ส่งผลใหอุ้ตสาหกรรมภายใน
จ าเป็นตอ้งลดการจา้งงานเพื่อลดภาระตน้ทุนในการผลิต 
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ส่วนที ่5 แผนปรับตวั  

ความคืบหนา้การด าเนินการแผนปรับตวัของอุตสาหกรรมภายใน 
อุตสาหกรรมภายในทั้ง 4 บริษทัไดมี้ความพยายามในการด าเนินการตามแผนปรับตวัดงัท่ีไดเ้สนอ
ไวใ้นชั้นของการไต่สวน โดยมีรายละเอียดของผลการด าเนินการดงัน้ี 
ความคืบหนา้ในการด าเนินการตามแผนปรับตวัในช่วงปี 2556-2557 

อุตสาหกรรมภายในไดด้ าเนินการตามแผนปรับตวัตามท่ีไดแ้จง้ไวต่้อกรมการคา้
ต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดงัน้ี 

ดา้นการลดตน้ทุน 
1. ด าเนินการโครงการดา้นการประหยดัพลงังาน โดยท าการปรับเปล่ียนวธีิการท างาน ,  เปล่ียน

และติดตั้งอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน การแกไ้ขปรับปรุงโปรมแกรมการผลิตเพื่อลด
การใชพ้ลงังานในกระบวนการผลิตใหมี้ความเหมาะสมกบัการท างานจริงมากข้ึน 

2. ติดตั้งอุปกรณ์พิเศษท่ีสามารถน าพลงังานความร้อนกลบัมาใชง้านใหม่ได ้เพื่อลดตนัทุนดา้น
พลงังาน 

3. ด าเนินการลงทุนติดตั้งเตาเผาใหม่จ  านวน 1 เตา พร้อมทั้งเปล่ียนพลงังานท่ีใชก้บัเตาเผาจาก
น ้ามนัเตาเป็นก๊าซธรรมชาติ 

ดา้นการพฒันาสินคา้ และบริการ 
1. พฒันานวตักรรมผลิตภณัฑท่ี์มีมูลค่าเพิ่มกบัลูกคา้ รวมถึงพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ใหก้บัลูกคา้ 
2. พฒันาคุณภาพเหล็ก โดยการด าเนินการพฒันา และทดสอบการใชสิ้นคา้เหล็กร่วมกบั

บริษทัผูผ้ลิตรถยนตใ์นประเทศ 
3. จดัส่งสินคา้ใหมี้ความรวดเร็วโดยการจดัท าศูนยก์ระจายสินคา้ Barge Depot / Depot 

อยา่งไรก็ตามถึงแมว้า่อุตสาหกรรมภายในจะไดด้ าเนินการตามแผนปรับตวัแลว้ในขณะน้ี แต่
ในช่วงเวลาท่ีผา่นมาอุตสาหกรรมภายในประสบกบัปัญหาท่ีไม่อาจคาดการณ์ได ้และส่งผลกระทบให้
แผนปรับตวับางรายการจึงจ าเป็นตอ้งเล่ือนก าหนดเวลาในการด าเนินการ และขณะน้ีก็อยูใ่นช่วง
ด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง รวมถึงอุตสาหกรรมภายในไดพ้ิจารณาแลว้วา่จ าเป็นตอ้งมีการด าเนินการ
กิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อใหส้ามารถแข่งขนักบัสินคา้น าเขา้ได ้และน าเสนอคณะกรรมการพิจารณามาตรการ
ปกป้อง โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดงัน้ี 

1. อุตสาหกรรมภายในจะท าการลงทุนติดตั้งเคร่ืองจกัร ปรับปรุงประสิทธิภาพเคร่ืองจกัร เพื่อ

ลดตน้ทุนเพิ่มเติม เช่น ติดตั้งเตาเผาใหม่เพื่อใชเ้ช้ือเพลิงทางเลือก หรือ การปรับปรุงชุด
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ควบคุมระดบัน ้าเหล็กในแบบหล่อต่อเน่ือง  เป็นตน้  รวมถึงการออกแบบ ปรับปรุง และ

ทดสอบ Program ท่ีใชใ้นการผลิตเพื่อลดปริมาณการสูญเสียในการผลิต 

2. ปรับปรุงแนวทางการปฏิบติังานเพิ่มเติมเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการผลิตสูงสุดเช่น 

ทดสอบการปรับเพิ่มความเร็วในการหล่อน ้าเหล็ก หรือการปรับปรุงเคร่ืองรีดหยาบ ระบบ

หล่อเยน็ และการตรวจสอบคุณภาพ เป็นตน้ 

3. เพิ่มความสามารถในการผลิตสินคา้ท่ีมีมูลค่าเพิ่ม  รวมถึงการจ าหน่ายสินคา้เพื่อเป็นวตัถุดิบ
ใหก้บัอุตสาหกรรมปลายน ้าเพื่อเพิ่มมูลค่าใหก้บัสินคา้เหล็กแผน่รีดร้อน รวมถึงพฒันาการ
จ าหน่ายสินคา้คุณภาพสูงใหก้บัลูกคา้ 

4. ด าเนินการพฒันาศกัยภาพของทรัพยากรบุคคลของอุตสาหกรรมภายในโดยการจดัอบรม
หลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งบัการผลิต และการขายสินคา้ รวมถึงการรณรงคใ์หพ้นกังานเสนอ
แนวคิดแบบนวตักรรม เพื่อพฒันาศกัยภาพการผลิต รวมถึงการลดตน้ทุนเพิ่มเติม 
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ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้ความขา้งตน้น้ีตลอดจนขอ้ความในเอกสารภาคผนวกท่ีแนบ และ
เอกสารหลกัฐานท่ีน ามาประกอบค าขอฉบบัน้ีเป็นความท่ีจริงและถกูตอ้งทุกประการ  
 
 
 
 
               ............................................................. 
                                                         (นายกิตติคม  พลูสมบติั) 

              ผูรั้บมอบอ านาจ 
         วนัท่ี 23 มิถุนายน 2558
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