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บรษิทั เอเซยีไฟเบอร จำกดั (มหาชน)
เลขทะเบยีนบรษิทั 0107536001630
สำนกังาน 33/133-136 ถนนสรุวงศ แขวงสรุยิวงศ เขตบางรกั กรงุเทพฯ 10500

โทรศัพท : +66 (0) 2632-7071  โทรสาร  : +66 (0) 2236-1982
โฮมเพจ :  http://www.asiafiber.com
อ-ีเมล :  sales@asiafiber.com

โรงงาน 406-7 หม ู 7 ถนนสขุมุวทิ กม.33.5 ตำบลบางปใูหม
อำเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ 10280
โทรศพัท  :  +66 (0) 2323-9692   โทรสาร : +66 (0) 2323-9577

ประเภทธุรกิจ 1. เมด็ไนลอน
2. เสนใยไนลอน
3. เสนดายไนลอนยดืทัง้ชนดิขาว / ยอมสี
4. ผาทอจากเสนใยสงัเคราะหทัง้ชนดิทีเ่ปนผาดบิ / ผายอมส ี/
   ผาตกแตงสำเรจ็

จำนวนพนักงาน 847 คน
จำนวนและชนิดของหุนที่จำหนายแลว หุนสามัญที่ออกและชำระเต็มมูลคาแลว 45,574,266 หุน

บคุคลอางองิอืน่ ๆ
นายทะเบยีน บรษิทั ศนูยรบัฝากหลกัทรพัย (ประเทศไทย) จำกดั

62 อาคารตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย ถนนรชัดาภเิษก คลองเตย
กรงุเทพฯ 10110
โทรศพัท     :   0-2229-2800

ผูสอบบัญชี บรษิทั บญัชกีจิ จำกดั
87 อาคารโมเดอรนทาวน ชัน้ 9  ซอยเอกมยั 3  ถนนสขุมุวทิ 63
แขวงคลองตนัเหนอื  เขตวฒันา กรงุเทพมหานคร 10110
โทรศพัท     :  0-2381-5558
โทรสาร      :  0-2381-5552
ผสูอบบญัช ี  :  นายพรชยั กติตปิญญางาม  และ/หรอื
                 นางสวุนยี กติตปิญญางาม
ทะเบยีนเลขที ่ :  2778, 2899

ที่ปรึกษากฎหมาย บรษิทั เอแอลดทีีป่รกึษากฎหมายและนกัสบื จำกดั
111/93 ราชดำเนนิคอนโดมเินยีม ถนนนครสวรรค เขตปอมปราบฯ
กรงุเทพฯ 10100
โทรศพัท    :   0-2629-9917
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รอบปที่ผานไปยังเปนปที่มีปจจัยลบอยูมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งราคาน้ำมันที่พุงสูงอยางไมหยุดยั้งสงผลกระทบอยางรุนแรง
ทั้งทางตรงคือตนทุนวัตถุดิบของบริษัทที่สูงขึ้นเปนประวัติการณ ดานตนทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้น และทางออม ที่ทำใหกำลังซื้อ
และเศรษฐกจิในระดบัโลกซบเซาลงอยางหนกั การออนตวัของกำลงัซือ้ทำใหบรษิทัไมสามารถยกระดบัราคาขายสนิคา ใหสอดคลอง
กบัตนทนุตางๆ ทีเ่พิม่ขึน้ได จงึทำใหบรษิทัยงัคงมผีลประกอบการขาดทนุตอเนือ่งเปนปที ่ 3

อยางไรก็ดี ปจจัยบวกก็มีอยูบาง เชน ภาวะการแขงขันสูงจากประเทศจีนเริ่มคลายตัวลง เนื่องจากจีนมีตนทุนสูงขึ้นมาก
การขยายตลาดอินเดียและญี่ปุนจากการเปดเสรีทางการคา ตลอดจนการออกผลิตภัทฑใหม เชน เสนใยที่มีสีในตัว และเสนดาย
ที่มีความตานทานตอเชื้อโรค เปนตน ทำใหมองเห็นแนวโนมการพัฒนาในการเพิ่มมูลคาสินคาของบริษัทใหมีความแตกตางและ
ตอบสนองความตองการใหมๆ ของตลาดไดดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทยังไดเขารวมโครงการพัฒนาเสนใยอนาคตกับทั้งสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและศูนยนาโน
เทคโนโลยีแหงชาติ ซึ่งอยูภายใตสถาบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ที่จะนำไปสูทั้งผลิตภัณฑใหมๆ ที่มี
ความหลากหลาย และกระบวนการผลิตที่มีความถูกตองแมนยำ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนโยบายคุณภาพที่ไดเพิ่มวรรค
“หลากหลาย แมนยำ นำหนา” มาเปนสวนประกอบทีส่ำคญั

ทั้งนี้ การที่จะฟนฝาอุปสรรคนานัปการไปสูความสำเร็จและผลกำไรในที่สุดนั้น ตองอาศัยความมุงมั่นอยางไมยอทอของ
พนักงานทุกคน ทุกระดับ วิสัยทัศนที่กวางไกลของผูบริหาร อีกทั้งแรงสนับสนุนจากผูเกี่ยวของทุกฝาย ไมวาจะเปนลูกคา คูคา
ผูสนับสนุนทางการเงิน ตลอดจนผูถือหุนทุกทานที่เชื่อมั่นในอนาคตของบริษัท ขาพเจาในนามของคณะกรรมการบริษัท
ขอขอบพระคณุมา ณ ทีน่ี ้และหวงัเปนอยางยิง่ในความรวมมอืของทกุทานอยางตอเนือ่ง

(นายพพิฒัน ศริเิกยีรตสิงู)

นายพพิฒัน ศริเิกยีรตสิงู
ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ
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หนวย : พนับาท
    2551       2550            2549

ยอดขายรวม-สุทธิ 1,641,694 1,720,349 1,440,245

ยอดการสงออก 862,679 808,132 712,587

สัดสวนการสงออก  52.55 46.97 49.48

คาใชจายในการขาย 41,185 39,343 37,308

คาใชจายบริหาร 36,802 30,066 25,710

รายไดอืน่ ๆ 38,019 35,287 33,646

คาใชจายดอกเบี้ย 940 6,213 7,421

สำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - 43,647

กำไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลีย่น (960) (918) (772)

กำไร (ขาดทนุ) สทุธิ (43,332) (27,179) (78,701)

กำไร (ขาดทนุ) ตอหนุ (0.95) (0.60) (1.73)

ลกูหนีก้ารคา 225,999 210,887 248,238

สินคาคงคลังและระหวางผลิต 236,222 281,436 329,211

สินทรัพยรวม 1,020,627 1,060,357 1,220,853

กำไรขัน้ตน (รอยละ) (0.15) 0.76 0.12

ผลผลติ

- เมด็ไนลอน (ตนั) 6,468 6,541 3,568

- เสนใย (ตนั) 6,977 6,731 6,982

- เสนดาย (ตนั)  2,229 2,514 2,718

- ผาทอ (‘000 หลา) 7,769 8,557 10,940

อัตราสวน
- อตัราสวนเงนิทนุหมนุเวยีน 6.77 5.50 3.00

- อตัราสวนหนีส้นิตอสวนของผถูอืหนุ  0.09 0.12 0.25

- อตัราหมนุเวยีนของลกูหนี ้(วนั) 48 48 65

- อตัราหมนุเวยีนของลกูหนี ้(วนั) 34 42 51

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย (รอยละ) (4.16) (2.38) (5.99)

อตัราผลตอบแทนผถูอืหนุ (รอยละ) (4.60) (2.83) (7.75)
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โครงสรางธรุกจิ
บริษัท เอเซียไฟเบอร จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจเปนผูผลิตและผูจำหนายผลิตภัณฑไนลอนทั้งชนิดเม็ดและเสนใย
เพือ่ใชเปนวตัถดุบิในอตุสาหกรรมปนดาย ทอผา และถกัผา โดยมผีลติภณัฑและบรกิารหลกัอย ู5 ประเภทดวยกนั ดงันี้
1) เมด็ไนลอน : ใชเปนวตัถดุบิในการผลติเสนใยสงัเคราะหในอตุสาหกรรมสิง่ทอและแหอวน
2) เสนใยสงัเคราะห : เปนผลติภณัฑทีไ่ดจากการแปรสภาพจากเมด็ไนลอน มหีลายประเภทและขนาด นำไปใชในการทอผา
 ใชในการผลติดายยดื
3) เสนดายยดื : เปนผลติภณัฑทีไ่ดจากเสนใยสงัเคราะหทีผ่านการตเีกลยีวหลอกใหเสนใยแตละเสนมลีกัษณะฟู
           และบดิเปนเกลยีว ใชผลติผาถกัและถงุเทา
4) ผายอมและตกแตง : เปนผาทีท่อขึน้จากเสนใยสงัเคราะหและผานกระบวนการฟอกยอมและแตงสำเรจ็
5) การบรกิารยอมและตกแตงผา : เปนการใหบรกิารยอมและตกแตงผาแกโรงงานอืน่

บรษิทั เอเซยีไฟเบอร จำกดั (มหาชน) ไดลงทนุในบรษิทัรวม คอื บรษิทั ปราจนีเพาเวอร จำกดั โดยถอืหนุอยรูอยละ 31.12
ของทนุจดทะเบยีน 43 ลานบาททีเ่รยีกชำระแลวทัง้หมด

บรษิทั ปราจนีเพาเวอร จำกดั ตัง้อยทูี ่388 อาคารเอส.พ.ี ชัน้ 12 ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร
ประเภทธรุกจิ    :   ผลติกระแสไฟฟา และไอน้ำ
บรษิทั ปราจนีเพาเวอร จำกดั มบีรษิทั EID จำกดั ซึง่เปนบรษิทัในเครอืของศรอีทูองเปนผรูบัผดิชอบ เนือ่งจากภาวะเศรษฐกจิ

ทีต่กต่ำทำใหโครงการขาดความเปนไปได จงึไดยบุโครงการ และเนือ่งจากมคีาใชจายดำเนนิงานในเบือ้งตน รวมทัง้คาออกแบบวศิวกรรม
ซึง่ตดัเปนคาใชจาย บรษิทัจงึไดตดัมลูคาเงนิลงทนุในบรษิทั ปราจนีเพาเวอร จำกดั ในเบือ้งตนจำนวน 13.47 ลานบาท ออกทัง้หมด
และมคีำสัง่ศาลใหบรษิทัลมละลาย ปดคดเีมือ่วนัที ่ 17 กรกฎาคม 2550
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ผลิตภัณฑ 2550/2551 2549/2550 2548/2549
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

มูลคาการจำหนายในประเทศ
- เมด็ไนลอน 202 12.30 305 17.73  51    3.54
- เสนใย 198 12.06 197      11.45 149 10.35
- เสนดายยดื 192 11.69 211 12.27 290 20.14
- ผายอมและตกแตง 173 10.54 188 10.93 234 16.25
- บรกิาร 14 0.85 11 0.64 4 0.28

รวม 779 47.44 912 53.02 728 50.56
มูลคาการจำหนายตางประเทศ

- เมด็ไนลอน 383 23.33 313 18.21  276  19.16
- เสนใย 272 16.57 220 12.79 164 11.39
- เสนดายยดื 170 10.35 218 12.67 185 12.85
- ผายอมและตกแตง  38 2.31 57 3.31 87 6.04

รวม 863 52.56 808 46.98 712 49.44
รวมในประเทศและตางประเทศ

- เมด็ไนลอน 585 35.63 618 35.94  327 22.70
- เสนใย 470 28.63 417 24.24 313 21.74
- เสนดายยดื 362 22.04 429 24.94 475 32.99
- ผายอมและตกแตง 211 12.85 245 14.24  321 22.29
- บรกิาร 14 0.85 11  0.64  4 0.28

รวม 1,642 100.00 1,720 100.00 1,440 100.00
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ในรอบ 12 เดือนที่ผานมา มีเหตุการณสำคัญที่สงผลกระทบถึงเศรษฐกิจทั่วโลก ไดแก ภาวะราคาน้ำมันที่พุงสูงขึ้น
จนทำสถติถิงึกวา 147 ดอลลารสหรฐัฯ ตอบาเรลล และปญหาสนิเชือ่อสงัหารมิทรพัยทีด่อยคณุภาพ หรอืซบัไพรมในสหรฐัอเมรกิา

ภาวะราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่พุงทำลายสถิติครั้งแลวครั้งเลา สงผลกระทบรุนแรงตอภาวะเศรษฐกิจโลก
ในฐานะภัยคุกคามตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศที่ตองนำเขาน้ำมันเพื่อการบริโภค เพราะนอกจากจะทำ
ใหคาใชจายในภาคขนสง และคมนาคมปรับสูงขึ้นอยางรุนแรงแลว ยังสงผลกระทบตอตนทุนพลังงานในภาคการผลิต
รวมถึงราคาสินคาปโตรเคมีซึ่งเปนวัตถุดิบสำคัญในอุตสาหกรรมจำนวนมากอีกดวย บางประเทศใชวิธีการตรึงราคา
โดยใชเงินงบประมาณ เพราะเกรงจะกระทบตอเศรษฐกิจและเสถียรภาพของรัฐบาล แตในที่สุดก็ไมสามารถตานทานได
และจำตองปรับราคาใหขึ้นไปใกลเคียงกับราคาในตลาดโลก ซึ่งกอใหเกิดการประทวงอยางรุนแรงในหลายประเทศ ปจจุบัน
แมการประทวงจะลดนอยลง  แตภาวะน้ำมนัแพงกไ็ดกอใหเกดิปญหาสบืเนือ่งทีส่ำคญัอกีเรือ่งหนึง่ คอื ภาวะเงนิเฟอซึง่จะทวคีวาม
รนุแรงขึน้ในหลาย ๆ ภมูภิาคทัว่โลก

สวนปญหาสนิเชือ่อสงัหารมิทรพัยดอยคณุภาพ  หรอืซบัไพรมในสหรฐัอเมรกิานัน้ มองอยางผวิเผนิกไ็มนาจะสงผลกระทบตอ
ประเทศหรอืประชาสงัคมอืน่ ๆ เทาใดนกั แตดวยเหตทุีส่นิเชือ่เหลานีไ้ดมกีารแปลงสภาพเปนหลกัทรพัย และมกีารซือ้ขายกนัเปนทอด ๆ
โดยที่ผูซื้อหลัก ๆ ไดแก สถาบันการเงิน และกองทุนตาง ๆ ทั่วโลก ความลมเหลวของสินเชื่อดังกลาวจึงสงผลกระทบตอฐานะ
และเสถยีรภาพของสถาบนัการเงนิตาง ๆ ทัว่โลก ไมเฉพาะแตในสหรฐัอเมรกิาเทานัน้ ซึง่แมกระทัง่ในขณะนีก้ย็งัไมอาจประเมนิ
ความเสียหายไดอยางถูกตอง

ผลพวงจากเหตุการณทั้งสองทำใหกำลังซื้อทั่วโลกออนตัวลงอยางเห็นไดชัด โดยเฉพาะอยางยิ่งในสหรัฐอเมริกานั้น
รัฐบาลถึงกับตองออกมาตรการคืนภาษีเงินไดที่เก็บไปแลวกลับมาใหประชาชนผูเสียภาษี เพื่อกระตุนการจับจายใชสอยใหมีตอไป
แมกระนัน้กต็าม จากขอมลูสถติลิาสดุ การบรโิภคในสหรฐัฯ  กย็งัไมกระเตือ้งขึน้เทาใดนกั โดยเฉพาะอยางยิง่ยอดขายสนิคาทางดาน
สิง่ทอและเครือ่งนงุหมกย็งัไมดขีึน้ ขอมลูจากประเทศในยโุรป เชน ประเทศองักฤษกช็ีไ้ปในทศิทางเดยีวกนั

อยางไรก็ดี อุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทยยังคงมีแนวโนมที่ดี การสงออกสิ่งทอในชวงครึ่งปแรกของปนี้ยังขยาย
ตัวกวารอยละ 9 แมตลาดสหรัฐอเมริกาจะหดตัวลงเล็กนอย และตลาดอื่น ๆ กลับขยายตัวขึ้น สวนหนึ่งเปนเพราะการยกเลิก
มาตรการปกปองการทุมตลาดของยุโรป แตสวนที่สำคัญคือการปรับสินคาใหมีรูปแบบและคุณภาพที่ดีขึ้น ตลอดจนการขยายตัว
ไปยงัตลาดใหม ๆ  ซึง่รวมทัง้ตลาดทีม่กีำลงัซือ้เพิม่ขึน้ เชน ตะวนัออกกลาง  และตลาดทีม่กีารเปดเสรทีางการคา เชน ประเทศญีป่นุ
เปนตน นอกจากนี้ การที่ผูผลิตในประเทศจีนมีตนทุนที่สูงขึ้นในชวง 6 เดือนที่ผานมา จากคาเงินหยวนที่แข็งขึ้นอยางรวดเร็ว
การลดการชดเชยภาษีในการสงออกสินคาสิ่งทอ คาจางแรงงานที่เพิ่มขึ้น และการเขมงวดการจัดการสิ่งแวดลอมของโรงงาน
อุตสาหกรรมนั้น ก็มีสวนชวยใหผูซื้อในระดับโลกเริ่มหันมามองผูผลิตในภูมิภาคนี้เปนทางเลือกอยางจริงจังมากขึ้น

สำหรับอุตสาหกรรมใยสังเคราะหนั้น ไดรับผลกระทบอยางเต็ม ๆ ทางดานตนทุนวัตถุดิบซึ่งเปนสินคาปโตรเคมี
แตผลกระทบดงักลาวกเ็กดิขึน้กบัผผูลติใยสงัเคราะหอืน่ ๆ ทัว่โลก จงึไมถอืเปนการไดเปรยีบเสยีเปรยีบกนัแตอยางใด ความสำเรจ็
ของธุรกิจจึงกลับอยูที่ลดตนทุนโดยรักษาหรือเพิ่มคุณภาพของสินคา การลดปริมาณความสูญเสียในการผลิต รวมทั้งการพัฒนา
สนิคาทีม่คีวามโดดเดนเปนสำคญั ซึง่การปรบัตวัดงักลาว อตุสาหกรรมของไทยไดเริม่มากอนหนานีแ้ลว เนือ่งจากคาเงนิบาททีแ่ขง็ขึน้
ในชวงสองสามปทีผ่านมา จงึอาจกลาวไดวา คาเงนิบาททีแ่ขง็นัน้ไดมสีวนชวยใหอตุสาหกรรมไดปรบัตวัลวงหนา  ใหเกดิความแขง็แกรง
ที่จะเผชิญมรสุม ที่เกิดจากเหตุการณสำคัญของโลกทั้งสองที่ไดกลาวมาแลวเปนอยางดี
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นอกจากความเสี่ยงในดานฐานะการเงินที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินของผูสอบบัญชีแลว ปจจัยความเสี่ยง
ในเชิงธุรกิจสามารถจำแนกออกไดดังนี้
1.  ผลติภณัฑ  บรษิทัผลติวสัดสุงัเคราะหไนลอน-6 ซึง่มตีนทนุวตัถดุบิทีแ่พงกวาใยสงัเคราะหอืน่ ๆ จงึมคีวามเสีย่งทีจ่ะถกูทดแทน

สำหรบัการใชงานบางชนดิ อยางไรกด็ ีดวยคณุสมบตัพิเิศษของไนลอน ทำใหยงัคงเปนวสัดหุลกัในการใชงานหลายชนดิ เชน ถงุเทา
ถงุนอง ผารม ผาใบ ผาเตน็ท แห อวน เปนตน ประกอบกบักำลงัการผลติไนลอนทัว่โลกมไีมมากนกั และมกีารขยายตวัคอนขาง
นอย จงึยงัคงมสีมดลุระหวางอปุสงคกบัอปุทานพอสมควร อนึง่ การทีบ่รษิทัยงัไดมกีารนำวสัดอุืน่ เชน โพลเีอสเตอร มาใชรวมในการผลติ
ของบรษิทัฯ เองบางสวนอยแูลว และยงัมกีารวจิยัและพฒันาผลติภณัฑอยเูสมอ รวมทัง้การลงทนุในเครือ่งจกัรใหม ๆ  ทีม่คีวาม
ยืดหยุนสูง ทำใหตอบสนองความตองการของตลาดไดดีขึ้น ผลกระทบในปจจัยเสี่ยงดังกลาวจึงลดลง

2.  วตัถดุบิ ตนทนุวตัถดุบิถอืเปนสดัสวนทีใ่หญทีส่ดุของใยสงัเคราะห ความเคลือ่นไหวของราคาวตัถดุบิ ตลอดจนจงัหวะการสัง่ซือ้
ยอมมผีลอยางมากตอผลประกอบการ ในระยะนี ้ ราคาวตัถดุบิคาโปรแลคตมัมรีาคาสงูตามราคาน้ำมนัดบิโลกและวตัถดุบิอืน่ ๆ
ประกอบกับกำลังการผลิตทั่วโลกที่ยังคงไมเพิ่มขึ้นในชวงที่ผานมา บริษัทจึงตองติดตามขาวสารอยางใกลชิดและยังคงยึดหลัก
ดำเนนิการอยางไมประมาท โดยไมซือ้วตัถดุบิดวยวธิใีหสงสนิคากอนตกลงราคา ดงัเชนทีผ่ปูระกอบการรายใหญ ๆ ในประเทศอืน่
ปฏบิตั ิแตจะตกลงราคาทีแ่นนอนสำหรบัวตัถดุบิทีส่ัง่ซือ้ทกุลอ็ต ทำใหมคีวามมัน่ใจในตวัเลขตนทนุการผลติของทกุสนิคาทีบ่รษิทัฯ ขายไป

3. การถกูทมุตลาดจากตางประเทศเนือ่งจากการปรบัลดภาษขีาเขา จากนโยบายภาครฐัทีเ่รงดำเนนิการปรบัโครงสรางภาษ ีและ
ลดอตัราภาษลีงตามขอผกูพนั จะทำใหภาษขีาเขาของผลติภณัฑของบรษิทัทกุชนดิมกีารอตัราลดต่ำลงเหลอืไมเกนิรอยละ 5 ซึง่เปน
อตัราตามโครงสราง อตัราดงักลาวนีน้บัวาคอนขางต่ำเมือ่เทยีบกบัประเทศคแูขง  จงึเอือ้ใหมกีารนำเขาสนิคาไนลอนจากประเทศ
ทีม่ผีผูลติใหญ ๆ ซึง่มศีกัยภาพสงูกวา  และไดเปรยีบในเชงิตนทนุ  ในประเดน็นีบ้รษิทัไดเนนย้ำเรือ่งการพฒันาประสทิธภิาพ
การผลติ และลดการใชทรพัยากรลงใหนอยทีส่ดุเพือ่แขงขนัไดในดานตนทนุ ขณะเดยีวกนักเ็นนการพฒันาผลติภณัฑใหม ๆ
รวมกบัลกูคาเพือ่ใหไดสนิคาทีม่คีณุสมบตัพิเิศษ  ตรงตามความตองการของลกูคา  ตลอดจนใหบรกิารทีใ่กลชดิ สะดวก และ
รวดเร็ว ซึ่งคูแขงในตางประเทศไมสามารถทำไดดีเทา

4. ความเสีย่งเรือ่งคาเงนิบาท จากการแขง็คาของเงนิบาทอยางรนุแรงในชวงทีผ่านมา สงผลกระทบถงึอตุสาหกรรมหลายชนดิรวมท้ัง
อตุสาหกรรมเครือ่งนงุหม รองเทา เฟอรนเิจอร อาหาร ฯลฯ ซึง่สวนใหญเปนอตุสาหกรรมทีม่ตีนทนุเปนเงนิบาทในสดัสวนทีส่งู
สำหรบับรษิทัฯ ตนทนุวตัถดุบิซึง่เปนสดัสวนทีใ่หญนัน้ ซือ้ขายกนัเปนเงนิดอลลาร ทัง้สวนทีน่ำเขาและสวนทีซ่ือ้ในประเทศจงึ
มคีวามเสีย่งในดานนีค้อนขางนอย โดยเฉพาะบรษิทัฯ มยีอดขายสงออกเปนเงนิดอลลารในระดบัใกลเคยีงกบัยอดซือ้วตัถดบิในแต
ละเดอืน จงึแทบไมมคีวามเสีย่งในดานนีเ้ลย แตบรษิทัฯ กม็ไิดประมาท โดยในชวงทีม่คีวามผนัผวนมาก กจ็ะทำการซือ้ขายดอลลาร
ลวงหนาสำหรบัสวนตางระหวางดานรายรบัและรายจาย เพือ่รกัษาสมดลุในแตละชวงเวลา ซึง่เปนมาตรการทีไ่ดผลและมคีาใชจายต่ำ

5. ความเสี่ยงเรื่องบุคลากร ในระยะสองสามปที่ผานมา มีบุคลากรของบริษัทในระดับผูบริหารไดถึงกำหนดเกษียณอายุหลายคน
จงึเปนประเดน็ทีก่อใหเกดิความเสีย่งในการดำเนนิธรุกจิ ไมวาจะเปนการสญูเสยีประสบการณ องคความร ูและประสทิธภิาพ
การทำงาน อกีทัง้อตุสาหกรรมสิง่ทอในปจจบุนัไมอาจดงึดดูบคุลากรชัน้แนวหนาจากสถานศกึษาหรอือตุสาหกรรมอืน่ ๆ บรษิทั
ตระหนกัถงึความเสีย่งในเรือ่งนี ้ จงึพยายามสรางบคุลากรรนุใหมมารองรบัจากภายใน สำหรบับางหนวยงานทีบ่คุลากรรนุใหม
ยงัไมสามารถสานงานตอได กไ็ดใชวธิตีออายเุกษยีณออกไป ซึง่กไ็ดรบัความรวมมอืทีด่จีากพนกังานผทูีย่งัมสีขุภาพดแีละพรอม
จะทำงานตอ
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รายนามกลมุผถูอืหนุรายใหญ ณ วนัปดสมดุทะเบยีนลาสดุ 30 กนัยายน 2550

รายชือ่ จำนวนหนุ รอยละ

1. กลมุนายพพิฒัน ศริเิกยีรตสิงู 6,595,328 14.47

2. กลมุนายนำชยั นำชยัศริิ 6,528,326 14.33

3. กลมุนายพรีะ ศริเิกยีรตสิงู 2,479,159 5.44

4. กลมุธรีะ ศริเิกยีรตสิงู 2,173,617 4.77

5. นายวฑิรูย ศริเิกยีรตสิงู 2,109,450 4.63

6. กลมุนายวรีะ ศริเิกยีรตสิงู 2,058,011 4.52

7. นางแอน มาลากลุ ณ อยธุยา 2,027,866 4.45

8. นายจลุ นำชยัศริิ  1,810,000 3.97

9. กลมุนายสนทิ วรีวรรณ 1,683,968 3.70

10. The Bank of New York (Nominees) Limited A/C 5100  1,113,100 2.44



การสรรหากรรมการและผบูรหิาร
ตามขอบงัคบัของบรษิทัฯ คณะกรรมการบรษิทัจะตองประกอบดวยกรรมการจำนวนไมนอยกวา 5 คน และไมเกนิ 28 คน

และกรรมการไมนอยกวากึง่หนึง่ของทัง้หมดจะตองมถีิน่ทีอ่ยใูนประเทศไทย โดยใหทีป่ระชมุผถูอืหนุเลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ ดงันี้
1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
2. ผถูอืหนุแตละคนจะตองใชคะแนนเสยีงทีม่อียทูัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บคุคลคนเดยีว หรอืหลายคนเปนกรรมการกไ็ด แตจะแบง
คะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจำนวนกรรมการที่จะพึงมี
หรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณทีีบ่คุคลซึง่ไดรบัการเลอืกตัง้ในลำดบัลงมามคีะแนนเสยีงเทากนัเกนิจำนวนกรรมการทีจ่ะพงึมี
หรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหผเูปนประธานเปนผอูอกเสยีงชีข้าด

อนึง่ ทีป่ระชมุผถูอืหนุอาจลงมตใิหกรรมการคนใดออกจากตำแหนงกอนถงึคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสยีงไมนอยกวา
3 ใน 4 ของจำนวนผถูอืหนุซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง และมหีนุนบัรวมกนัไมนอยกวากึง่หนึง่ของจำนวนหนุทีถ่อื โดยผถูอืหนุ
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
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สำหรับกรรมการตรวจสอบของบริษัท เปนกรรมการที่มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระ ซึ่งเปนไปตามแนวปฏิบัติ
ทีด่ขีองตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย และสำนกังานคณะกรรมการกำกบัหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย กลาวคอื

1. ไมถือหุนเกิน 5% ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือ ทั้งนี้ใหนับรวม
หุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของดวย

2. ไมมสีวนรวมในการบรหิารงาน รวมทัง้ไมเปนลกูจาง พนกังาน ทีป่รกึษาทีไ่ดรบัเงนิเดอืนประจำ ผสูอบบญัช ีทีป่รกึษา
กฎหมาย  หรอืบรษิทัในเครอื บรษิทัรวม หรอืเปนบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง โดยตองไมมผีลประโยชนหรอืสวนไดสวนเสยี
ในลกัษณะดงักลาวมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป

3. ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจ ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดสวนเสีย ไมวาทางตรงหรือทางออม ทั้งในดานการเงินและ
การบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในลักษณะที่จะทำใหขาด
ความเปนอิสระ

4. ไมเปนญาติสนิทกับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
และไมไดรบัการแตงตัง้ใหเปนตวัแทนเพือ่รกัษาผลประโยชนของกรรมการ ผถูอืหนุรายใหญ
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อำนาจหนาทีข่องกรรมการบรษิทั
(1) กำหนดการจดัองคการและหนาทีก่ารงานของบรษิทั
(2) กำหนดนโยบายกิจการคา
(3) พิจารณาอนุมัติระเบียบการและสัญญาที่สำคัญ
(4) แตงตั้งถอดถอนพนักงานชั้นสูง
(5) พิจารณากำหนดงบประมาณตาง ๆ
(6) การลงทนุในบรษิทัอืน่ การกเูงนิจากธนาคาร สถาบนัการเงนิ บรษิทั หรอืบคุคลใด ๆ
(7) การเสนอใหจัดสรรกำไร
(8) การเสนอใหเพิ่มหรือลดทุน
(9) การตกลงซือ้ ขาย จำนำ จำนอง และใหเชาสงัหารมิทรพัย และอสงัหารมิทรพัยของบรษิทั
(10) การวนิจิฉยักจิการสำคญัอืน่ ๆ

อำนาจหนาทีข่องคณะกรรมการบรหิาร
(1) ดำเนินกิจการตามนโยบายและวัตถุประสงคของบริษัทภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ

อำนาจหนาทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ
(1) ดแูลใหบรษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอยางถกูตอง และเพยีงพอ
(2) ดูแลใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(3)   ดแูลใหบรษิทัปฏบิตัติามกฎหมายวาดวยหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย ขอกำหนดของตลาดหลกัทรพัย  หรอืกฎหมาย

ทีเ่กีย่วของกบัธรุกจิของบรษิทั
(4) พจิารณา คดัเลอืก เสนอแตงตัง้ และเสนอคาตอบแทนผสูอบบญัชขีองบรษิทั
(5) ดแูลการเปดเผยขอมลูบรษิทัในกรณทีีเ่กดิรายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยงทางผลประโยชนใหมี

ความถูกตองและครบถวน
(6) จดัทำรายงานการกำกบัดแูลกจิการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจำปของบรษิทั ซึง่รายงาน

ดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
(7) ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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คาตอบแทนผบูรหิาร
- คาตอบแทนกรรมการ    อยใูนรปูของเบีย้ประชมุกรรมการทัง้สิน้ 910,800 บาท แยกเปนคาเบีย้ประชมุของกรรมการ

ตรวจสอบ 150,000 บาท  รวมทัง้สิน้ 1,060,800 บาท โดยคาตอบแทนกรรมการรายบคุคลและการเขารวมประชมุ มรีายละเอยีดดงันี้

การเขารวมประชมุ/การประชมุทัง้หมด (ครัง้)
ชื่อ-สกุล ตำแหนง

คณะ  คณะ คณะ  คา
กรรมการ        กรรมการ       กรรมการ ตอบแทน
บรษิทั บรหิาร ตรวจสอบ กรรมการ

1. นายพพิฒัน  ศริเิกยีรตสิงู ประธานกรรมการ 0/5 0/8 - 132,000
2. นายนำชยั  นำชยัศริิ รองประธานกรรมการ 5/5 8/8 - 92,400
3. นายเจน  นำชยัศริิ กรรมการและผจูดัการใหญ  5/5 8/8 - 52,800
4. นายพรีะ  ศริเิกยีรตสิงู กรรมการและรองผจูดัการใหญ 5/5 8/8 - 52,800
5. นายวรีะ  ศริเิกยีรตสิงู กรรมการและผจูดัการโรงงาน 5/5 8/8 - 52,800

 6. นายมงคล  มงักรกนก กรรมการบรหิาร 5/5 8/8 - 52,800
7. นายวฑิรูย  ศริเิกยีรตสิงู กรรมการบรหิาร 5/5 8/8 - 52,800
8. ดร.ยอดยิง่  เอือ้วฒันสกลุ กรรมการบรหิาร 1/5 0/8 - 52,800
9. นายแจง  ทองไทย กรรมการบรหิาร 5/5 8/8 - 52,800
10. นายนพินธ  ลลีะศธิร กรรมการบรหิาร 5/5 8/8 - 52,800
11. นางจนิตนา  ธนทวี กรรมการบรหิาร / เลขาฯ บรษิทั 5/5 8/8 4/4 52,800

เลขาฯ กรรมการตรวจสอบ
12. นายวเิชยีร เตชะไพบลูย กรรมการอสิระ 5/5 - - 26,400
13. นายสมศกัดิ ์  ภณัธนเกษม กรรมการอสิระ / 5/5 - 4/4 66,400

กรรมการตรวจสอบ
14. นายสถาพร  โคธรีานรุกัษ กรรมการอสิระ /  5/5 - 4/4 76,400

กรรมการตรวจสอบ
15. นายธรีะวฒัน  เตชะพงศวรชยั กรรมการ 5/5 - - 26,400
16. นายธเนศ  ควูนิชิกลุ กรรมการ 5/5 - - 26,400
17. นายมนตร ี มงักรกนก กรรมการ 4/5 - - 26,400
18. นายธรีะ  ศริเิกยีรตสิงู กรรมการ 5/5 - - 26,400
19. นายมานติ วทิยาเตม็ กรรมการอสิระ / 4/5 - 3/4 86,400

ประธานกรรมการตรวจสอบ
1,060,800

- คาตอบแทนรวมของผบูรหิาร 5 ทาน  (เงนิเดอืนและโบนสั)   7,195,836         บาท
- คาตอบแทนอืน่ ๆ      ไมมี



 013 รายงานประจำป 2551 บริษัท เอเซียไฟเบอร จำกัด (มหาชน)

              

การกำกบัดแูลกจิการ
บริษัทสามารถปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน รวมทั้งเงื่อนไขและระเบียบตางๆ ที่เปนไป

ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และไมปรากฏวาคณะกรรมการบริษัทกระทำการที่ขัดตอระเบียบของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแตอยางใด และดำเนินธุรกิจของ
บริษัทใหมีความสอดคลองกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่เสนอโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังนี้

ก. นโยบายเกีย่วกบัการกำกบัดแูลกจิการ
คณะกรรมการบริษัท ไดกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการเพื่อเพิ่มความโปรงใส และเพิ่มความเชื่อมั่นให

แกผถูอืหนุ ผลูงทนุ และผเูกีย่วของทกุฝาย คณะกรรมการบรษิทัมคีวามมงุมัน่ทีจ่ะปฏบิตัติามหลกัการดงันี้
1. ปฏิบัติตอผูถือหุนและผูมีสวนไดสวนเสียอยางเปนธรรม
2. ดำเนนิงานเปนไปดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได เปดเผยขอมลูอยางเพยีงพอแกผทูีเ่กีย่วของ
3. สนบัสนนุใหผบูรหิารและพนกังานปฏบิตังิานอยางมจีรยิธรรม ในการประกอบธรุกจิอยางถกูตองและชอบธรรม

ข. สทิธขิองผถูอืหนุ
คณะกรรมการบรษิทัตระหนกัถงึหนาทีใ่นการดแูลผลประโยชนของผถูอืหนุทัง้รายใหญและรายยอยตามสทิธอิยางเทาเทยีมกนั

นอกจากนี ้ผถูอืหนุยงัสามารถใชสทิธใินการดแูลรกัษาผลประโยชนของตน โดยการแสดงความเหน็ ใหขอเสนอแนะ และออกเสยีง
ลงมติในที่ประชุมผูถือหุน ใชสิทธิรวมตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญตาง ๆ ตลอดจนการไดรับการเปดเผยขอมูลขาวสาร
อยางถกูตอง ครบถวน เทาเทยีม ทัว่ถงึ โปรงใส และสามารถตรวจสอบได

บรษิทักำหนดใหมกีารประชมุสามญัผถูอืหนุประจำปภายใน 4 เดอืน นบัแตวนัปดบญัชงีบดลุประจำป โดยการจดัประชมุนอกจาก
จะมกีารสงหนงัสอืเชญิประชมุไปยงัผถูอืหนุเปนรายบคุคลแลว ยงัไดมกีารเปดเผยขอมลูของหนงัสอืเชญิประชมุในเวบ็ไซตของบรษิทั
เปนการลวงหนากอนการประชุมดวย

นอกจากนี้ยังเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอขอเพิ่มวาระการประชุม หรือขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเปน
กรรมการบริษัท  ทั้งนี้ ผูถือหุนสามารถเสนอเรื่องดังกลาวไปยังบริษัท เพื่อใหที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาบรรจุใหเปนวาระ
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป ตามที่เห็นสมควร
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ค. สิทธิของผูมีสวนไดเสีย
บริษัทใหความสำคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมที่เกี่ยวของ ไดแก
พนักงานบริษัท ฝกอบรมพฒันาใหเจรญิกาวหนาไปพรอมกบับรษิทั  ดวยบรรยายกาศและสภาพ

การทำงานทีม่ัน่คง ปลอดภยั ดูแลใหไดรบัผลตอบแทนสวสัดกิารทีเ่หมาะสม เปนธรรม
และเสรมิสรางสมัพนัธภาพอนัดตีอกนั

คคูา เจาหนี ้คแูขงขนั ใหการปฏบิตัทิีเ่ปนธรรม เชน การปฏบิตัติามเงือ่นไขและขอกำหนดของสญัญา การไม
เอาเปรยีบทางการคา ไมหาประโยชนโดยการใชขอมลูเทจ็หรอืปกปดขอความจรงิ ไมใช
วิธีการที่ไมสุจริตเพื่อทำลายคูแขงขัน

ลูกคา บริษัทมุงผลิตสินคาและใหบริการที่มีคุณภาพ โดยจำหนายในราคาที่เหมาะสม
ดวยความรับผิดชอบ และคำนึงถึงการสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาเปนสำคัญ

ผูสอบบัญชี บรษิทัใหความรวมมอืกบัผสูอบบญัชใีนการเปดเผยขอมลูตางๆ ทีถ่กูตองและโปรงใส
หนวยงานของรฐั บรษิทัมงุมัน่ปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบ และขอกำหนดตางๆ ของทางราชการ

รวมทัง้การใหความรวมมือที่ดีกับหนวยงานของรัฐ
ชมุชน สงัคม สิง่แวดลอม ดำเนนิธรุกจิโดยการเปนพลเมอืงด ีทีค่ำนงึถงึหนาทีแ่ละความรบัผดิชอบตอชมุชน

สงัคม และสิง่แวดลอม ใหความสำคญัตอสิง่แวดลอมดวยการควบคมุ ปองกนัมลภาวะ
และปรบัปรงุสิ่งแวดลอมอยางจริงจังและตอเนื่อง

ง. การเปดเผยขอมลูและความโปรงใส
บรษิทัเนนการใหขอมลูอยางทัว่ถงึและทนัเวลาตอผถูอืหนุและผลูงทนุโดยทัว่ไป โดยมกีารเผยแพรขอมลูขาวสารในชองทางตาง ๆ  ดงันี้

1. ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
1.1 รายงานประจำป
1.2 งบการเงนิของบรษิทั
1.3 เอกสารแจงมตคิณะกรรมการบรษิทั และอืน่ ๆ

2. สำนกังานคณะกรรมการกำกบัหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย
3. กระทรวงพาณชิย
4. หนงัสอืพมิพ
5. เว็บไซตบริษัท (www.asiafiber.com)
6. จดัสงหนงัสอืแจงผถูอืหนุทางไปรษณยี

นอกจากนี ้ในกรณทีีผ่ถูอืหนุหรอืผลูงทนุโดยทัว่ไปมขีอซกัถามอืน่ใด กส็ามารถตดิตอเลขานกุารบรษิทัทีห่มายเลข 0-2632-7071
ไดอีกทางหนึ่งดวย
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คณะกรรมการ

กรรมการและผจูดัการใหญ

กรรมการและรองผจูดัการใหญ

ผจูดัการโรงงาน

ผชูวยผจูดัการโรงาน

ผชูวยผจูดัการโรงาน

คณะกรรมการตรวจสอบ

แผนกตรวจสอบภายใน

ฝายผลิต
ไนลอน

ฝายควบคุม
 และพฒันา
 คณุภาพ

  ผลติภณัฑ

 ฝายผลติผา ฝายบคุคล
และธุรการ

 ฝายตรวจสอบ
และตนทนุ

ฝายการคา ฝายสำนกังาน
ผจูดัการใหญ

ฝายผลิต
 เสนดาย

ฝายวิศวกรรม ฝายยอม
แตงผา

 ฝายคลงัสนิคา
   และพัสดุ

ฝายการเงิน
 และบญัชี

 ฝายสมองกล ฝายจัดซื้อ



 รายงานประจำป 2551 บริษัท เอเซียไฟเบอร จำกัด (มหาชน)

              

016

ชือ่-นามสกลุ อายุ จำนวนหุนที่ถือในบริษัท

ตำแหนง (ป) (สดัสวนการถอืหนุ) คณุวฒุทิางการศกึษา ประวตักิารทำงาน
(ณ 30 มิ.ย. 51)*

นายพพิฒัน  ศริเิกยีรตสิงู 92 6,595,328 (14.47%) ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร พ.ศ.2503-ปจจุบัน -ประธานบรษิทั บจ. โรงงานสงเสรมิไทยอตุสาหกรรม
ประธานกรรมการ มหาวิทยาลัยเนชั่นแนล เซาทอีสต พ.ศ.2514-ปจจุบัน - ประธานบริษัท บจ. เอเซียการเมนต

ประเทศจีน พ.ศ.2521-2541 - รองประธานกรรมการ บมจ. เอเซียไฟเบอร
พ.ศ.2538-ปจจุบัน - ประธานบรษิทั บจ. ฟอรจนู อนิเตอรเนชัน่แนล

แอนด คอมพิวเตอร
พ.ศ.2541-ปจจุบัน  ประธานกรรมการ บมจ. เอเซียไฟเบอร

นายนำชยั  นำชยัศริิ 86 6,528,326 (14.33%) มัธยมปลาย พ.ศ.2524-ปจจุบัน - รองประธานกรรมการ บมจ. เอเซียไฟเบอร
รองประธานกรรมการ โรงเรียนซิงงวน ประเทศจีน

นายเจน  นำชยัศริ*ิ* 52 363,754 (0.80%) ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ.2527-2540 -  กรรมการและรองผจูดัการใหญ, บมจ. เอเซยีไฟเบอร
กรรมการและผูจัดการใหญ และวิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ.2540-ปจจุบัน -  กรรมการและผจูดัการใหญ บมจ. เอเซยีไฟเบอร

มหาวิทยาลัยสแตนฟอรด
คาลิฟอรเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

นายพรีะ  ศริเิกยีรตสิงู** 54 2,479,159 (5.44%) ปรญิญาโท สาขาบรหิารธรุกจิ (การเงนิ) พ.ศ.2520-ปจจุบัน - กรรมการ บจ. โรงงานสงเสรมิไทยอตุสาหกรรม
กรรมการและรองผูจัดการใหญ, มหาวิทยาลัยนิวยอรก - กรรมการ บจ. เอเซียการเมนต
ผูจัดการฝายตรวจสอบและตนทุน ประเทศสหรัฐอเมริกา - กรรมการ บจ. ฟอรจนู อนิเตอรเนชัน่แนล แอนด

คอมพิวเตอร
พ.ศ.2539-ปจจุบัน - กรรมการและรองผจูดัการใหญ บมจ. เอเซยีไฟเบอร

นายวีระ  ศิริเกียรติสูง** 54 2,058,011 (4.52%) ปรญิญาตร ีสาขาเทคโนโลยสีิง่ทอ พ.ศ.2520-ปจจุบัน - ผูอำนวยการโรงงาน บจ. โรงงานสงเสริมไทย
กรรมการบริหาร, ผูจัดการโรงงาน มหาวิทยาลัยรัฐนอรธคาโรไลนา อุตสาหกรรม

ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2539-ปจจุบัน - กรรมการบริหารและผูจัดการโรงงาน
บมจ. เอเซียไฟเบอร

นายวิฑูรย ศิริเกียรติสูง 58 2,109,450 (4.63%) ปรญิญาตรี สาขาบรหิารธรุกจิ พ.ศ.2514-ปจจุบัน - กรรมการผูจัดการ บจ. เอเซียการเมนต
กรรมการบริหาร มหาวิทยาลยันวิยอรก พ.ศ.2517-ปจจุบัน - กรรมการผูจัดการ บจ. โรงงานสงเสริมไทย

ประเทศสหรฐัอเมรกิา อุตสาหกรรม
พ.ศ.2530-ปจจุบัน - กรรมการ บมจ. เอเซียไฟเบร
พ.ศ.2538-ปจจุบัน - กรรมการผจูดัการ บจ. ฟอรจนู อนิเตอรเนชัน่แนล

แอนด คอมพิวเตอร

⌫    
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นายมงคล  มงักรกนก** 70 367,644 (0.81%) ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ.2512-ปจจุบัน - กรรมการบริหาร บมจ. เอเซียไฟเบอร
กรรมการบริหาร มหาวทิยาลยัเปอรด ูประเทศสหรฐัอเมรกิา พ.ศ.2527-ปจจุบัน - กรรมการผจูดัการ บจ. ไทยฟารอสีต

- กรรมการผจูดัการ บจ.อตุสาหกรรมรามาเทก็ซไทล
(1988)

พ.ศ.2537-ปจจุบัน - กรรมการผจูดัการ บมจ. โรงงานผาไทย
- กรรมการผูจัดการ บมจ. ยูไนเต็ดเปเปอร

ดร.ยอดยิง่  เอือ้วฒันสกลุ 77          - ปริญญาเอก สาขากฎหมาย พ.ศ.2516-ปจจุบัน - ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ
กรรมการบริหาร วทิยาลยัแบบ็สนั ประเทศสหรฐัอเมรกิา บจ. เอื้อวัฒนสกุล

พ.ศ.2532-ปจจุบัน - กรรมการบริหาร บมจ. เอเซียไฟเบอร

นายแจง  ทองไทย** 69 154,855 (0.34%) ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2511-ปจจุบัน -  กรรมการ บจ. ทองไทย (1956)
กรรมการบริหาร มหาวทิยาลยัซดินยี ประเทศออสเตรเลยี พ.ศ.2521-ปจจุบัน -  กรรมการบริหาร บมจ. เอเซียไฟเบอร

นายนพินธ  ลลีะศธิร*** 47 438,660 (0.96%) ปรญิญาโท สาขาบรหิารธรุกจิ (การจดัการ) พ.ศ.2528-ปจจุบัน - กรรมการบริหาร  บมจ. เอเซียไฟเบอร
กรรมการบริหาร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

นางจินตนา ธนทวี*** 65 588,387 (1.29%) ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร พ.ศ.2513-ปจจุบัน - กรรมการบริหาร  บมจ. เอเซียไฟเบอร
กรรมการบริหาร,เลขานุการบริษัท, มหาวิทยาลัยไตหวันนานาชาติ พ.ศ.2542-ปจจุบัน - เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
เลขานุการกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเซียไฟเบอร

ปจจุบัน - เลขานุการบริการบริษัท บมจ. เอเซียไฟเบอร

นายวเิชยีร  เตชะไพบลูย** 69 24,552 (0.05%) ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร พ.ศ.2530-ปจจุบัน - กรรมการอิสระ บมจ. เอเซียไฟเบอร
กรรมการอิสระ มหาวทิยาลยับอสตนั ประเทศสหรฐัอเมรกิา พ.ศ.2542-ม.ค.2548- กรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเซียไฟเบอร

ม.ค.2548-ปจจุบัน - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บมจ. เอเซียไฟเบอร

นายสมศักดิ์  ภัณธนเกษม** 59 181,800 (0.40%) มัธยมปลาย พ.ศ.2514-ปจจุบัน - กรรมการผจูดัการ หจก. จิน้เฮงเชยีง
กรรมการอิสระ, โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคแพดดิ้ง พ.ศ.2515-ปจจุบัน - กรรมการผจูดัการ บจ. พรีะศกัดิ์
กรรมการตรวจสอบ ลอนดอน ประเทศอังกฤษ พ.ศ.2530-ปจจุบัน - กรรมการอิสระ บมจ. เอเซียไฟเบอร

พ.ศ.2542-ปจจุบัน - กรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเซียไฟเบอร
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ตำแหนง (ป) (สดัสวนการถอืหนุ) คณุวฒุทิางการศกึษา ประวตักิารทำงาน
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นายสถาพร โคธีรานุรักษ** 52          - ปริญญาโท การบริหารธุรกิจ พ.ศ.2545-2549 - ทีป่รกึษาคณะกรรมการตรวจสอบ สภาอตุสาหกรรม

กรรมการอิสระ, (สำหรับนักบริหาร) แหงประเทศไทย

กรรมการตรวจสอบ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2545-พ.ศ.2548 - รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หอการคาไทย

ม.ค.2548-ปจจบุนั - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

บมจ. เอเซียไฟเบอร

พ.ศ.2548-ปจจุบัน - กรรมการเหรญัญกิ หอการคาไทย และสภาหอการคา

แหงประเทศไทย

พ.ศ.2548-ปจจุบัน - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ สมาคม

การจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย

นายมนตร ี  มงักรกนก** 62 134,406 (0.29%) ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ.2527-ปจจุบัน - กรรมการผจูดัการ บจ. วงศชาง

กรรมการ มหาวิทยาลัยอิลลินอยส - กรรมการ บมจ. เอเซียไฟเบอร

ประเทศสหรัฐอเมริกา

นายธเนศ  ควูนิชิกลุ** 60 288,630 (0.63%) ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  พ.ศ.2535-ปจจุบัน - กรรมการผูจัดการ บจ. เมืองทองอุตสาหกรรม

กรรมการ มหาวิทยาลัยอเมริกา, รัฐวอชิงตัน อลูมิเนียม

ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา  พ.ศ.2532-ปจจุบัน - กรรมการ บมจ. เอเซียไฟเบอร

นายธรีะวฒัน  เตชะพงศวรชยั** 56 403,930 (0.89%) ปริญญาตรี สาขาการจัดการสิ่งทอ พ.ศ.2526-ปจจุบัน - กรรมการผูจัดการบริษัท พรฤกษ จำกัด

กรรมการ รฐัเพนซลิเวเนยี ประเทศสหรฐัอเมรกิา พ.ศ.2526-ปจจุบัน - กรรมการ บมจ. เอเซียไฟเบอร

พ.ศ.2536-ปจจุบัน - ทีป่รกึษากลมุอตุสาหกรรมกาซ สภาอตุสาหกรรม

นายธีระ  ศิริเกียรติสูง** 51 2,173,617 (4.77%) ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร พ.ศ.2523-ปจจุบัน - กรรมการผูจัดการ บจ. เอเซียการเมนต

กรรมการ มหาวิทยาลัยบอสตัน พ.ศ.2542-ปจจุบัน - กรรมการ บมจ. เอเซียไฟเบอร

ประเทศสหรัฐอเมริกา

นายมานิต วิทยาเต็ม 68           - ปรญิญาตร ี  สาขานติศิาสตรบณัฑติ พ.ศ.2550-ปจจุบัน - กรรมการอสิระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร บมจ. เอเซียไฟเบอร

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ปรญิญาตร ีสาขาบญัช ีมหาวทิยาลยั

วอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

* เนื่องจากวันที่  30 มิ.ย. 51 ไมไดเปนวันปดสมุดพักการโอนหุน และไมมีรายงานการเปลี่ยนแปลงอื่นใด จึงใชสมมุติฐานจำนวนหุนที่ถือจากวันที่  30 ก.ย. 50

ซึ่งเปนวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนครั้งลาสุด

** ผานการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย

** ผานการอบรมหลักสูตร Director Certification Program  จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย
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ชือ่-นามสกลุ อายุ จำนวนหุนที่ถือ

ตำแหนง (ป) (ณ 30 มิ.ย. 51)* คณุวฒุทิางการศกึษา ประวตักิารทำงาน

นายเสถยีร  เตชะนรราช 60 - ปริญญาตรี สาขาเคมี พ.ศ.2514-ปจจุบัน - ผชูวยผจูดัการโรงงาน บมจ. เอเซยีไฟเบอร

ผชูวยผจูดัการโรงงาน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

นายพยงค  อูประสิทธิ์วงศ 67 1,000 ปรญิญาตรี สาขาบญัชี พ.ศ.2513-ปจจุบัน - ผจูดัการฝายการเงนิและบญัช ีบมจ. เอเซยีไฟเบอร

ผูจัดการฝายการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

นายอนนัต  วยัวฒุภิญิโญ 60 2,240 ปรญิญาตร ีสาขาบญัชี พ.ศ.2516-ปจจุบัน - ผจูดัการฝายการคา บมจ. เอเซยีไฟเบอร

ผจูดัการฝายการคา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

นายมานะ  อินทรพินทุวัฒน 60 - ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟา พ.ศ.2519-ปจจุบัน - ผจูดัการฝายสมองกล บมจ. เอเซยีไฟเบอร

ผจูดัการฝายสมองกล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

นายนรศิร  ตลงึจติร 60 - ปรญิญาตร ีสาขาเคมี พ.ศ.2516-ปจจุบัน - ผจูดัการฝายผลติไนลอน บมจ. เอเซยีไฟเบอร

ผจูดัการฝายผลติไนลอน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

นายสุเทพ  เพิ่มพรสกุล 52 - ปวช. สาขาพาณิชยศาสตร พ.ศ.2522-ปจจุบัน - ผูจัดการฝายผลิตเสนดาย บมจ. เอเซียไฟเบอร

ผจูดัการฝายผลติเสนดาย โรงเรียนพาณิชยการดุสิต

นายศักดิ์สมบูรณ  ไชยเจริญ 53 - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร พ.ศ.2526-ปจจุบัน - ผจูดัการฝายผลติผา บมจ. เอเซยีไฟเบอร

ผจูดัการฝายผลติผา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

นายสญัญา  พวกลุ 58 - ปริญญาตรี สาขาเคมี พ.ศ.2517-ปจจุบัน - ผจูดัการฝายยอมแตงผา บมจ. เอเซยีไฟเบอร

ผจูดัการฝายยอมแตงผา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

นายจำนงค  นวสมติวงศ 48  - ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร พ.ศ.2528-ปจจุบัน - ผจูดัการฝายจดัซือ้ บมจ. เอเซยีไฟเบอร

ผจูดัการฝายจดัซือ้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

นายนรนติ ิ  เวสยาสถติ 60 1,000 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ พ.ศ.2514-ปจจุบัน - ผจูดัการฝายควบคมุและพฒันาคณุภาพผลติภณัฑ

ผูจัดการฝายควบคุมและ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย บมจ. เอเซียไฟเบอร

พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ

รายละเอยีดผบูรหิารอืน่ ๆ
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ชือ่-นามสกลุ อายุ จำนวนหุนที่ถือ

ตำแหนง (ป) (ณ 30 มิ.ย. 51)* คณุวฒุทิางการศกึษา ประวตักิารทำงาน

นายวิฑูรย จิตจาตุรันต 60 - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ.2516-ปจจุบัน - ผูจัดการฝายวิศวกรรม บมจ. เอเซียไฟเบอร

ผูจัดการฝายวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

นายสุวัฒน สุวิชานิจกุล 55 3,648 ปริญญาตรี ศิลปศาสตร พ.ศ.2516-ปจจุบัน - ผจูดัการฝายบคุคลและธรุการ

ผูจัดการฝายบุคคลและธุรการ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร

นางเพญ็ประภา ชยักลุ 57 - ป.ว.ช. เลขานกุาร เกรกิวทิยาลยั พ.ศ.2516-ปจจุบัน - ผจูดัการฝายคลงัสนิคาและพสัดุ

ผจูดัการฝายคลงัสนิคาและพสัดุ

* เนื่องจากวันที่ 30 มิ.ย. 51 ไมไดเปนวันปดสมุดพักการโอนหุนและไมมีรายงานการเปลี่ยนแปลงอื่นใด จึงใชสมมุติฐานจำนวนหุนที่ถือจากวันที่ 30 ก.ย. 50 ซึ่งเปนวันปดสมุด

ทะเบียนพักการโอนหุนครั้งลาสุด
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บคุคลทีม่ผีลประโยชนรวม ลกัษณะรายการ รายการขายสนิคา  รายละเอยีดระหวางกนั
ระหวางกนั   2550/2551

หนวย บาท

1. บรษิทั ไทยฟารอสีต จำกดั
   มกีรรมการรวมกนัดงันี้ เปนลกูคา - เสนดายยดื กโิลกรมั 4,326.16 519,280.71

1. นายพพิฒัน ศริเิกยีรตสิงู -  ผายอมและตกแตง หลา 7,620.00 155,138.10
2. นายมงคล มงักรกนก -  บรกิาร (ผายอมและตกแตง) หลา 4,240.00 30,664.00
3. นายนำชยั นำชยัศริิ
4. นายเจน นำชยัศริิ
5. นางจนิตนา  ธนทวี
6. นายนพินธ ลลีะศธิร
7. นายมนตร ีมงักรกนก
8. นายธเนศ ควูนิชิกลุ

2. บรษิทั เอเซยีการเมนต จำกดั
มกีรรมการรวมกนัดงันี้ เปนลกูคา - เสนดายยดื กโิลกรมั 1,505.29 346,216.72
1. นายพพิฒัน ศริเิกยีรตสิงู -  ผายอมและตกแตง หลา 22,444.00 611,942.00
2. นายวฑิรูย ศริเิกยีรตสิงู
3. นายวรีะ ศริเิกยีรตสิงู
4. นายพรีะ ศริเิกยีรตสิงู
5. นายธรีะ ศริเิกยีรตสิงู

3. บรษิทั โรงงานสงเสรมิไทยอตุสาหกรรม จำกดั
มกีรรมการรวมกนัดงันี้ เปนลกูคา -  ผายอมและตกแตง หลา 90,196.00 553,847.50
1. นายพพิฒัน ศริเิกยีรตสิงู
2. นายวฑิรูย ศริเิกยีรตสิงู
3. นายวรีะ ศริเิกยีรตสิงู
4. นายพรีะ ศริเิกยีรตสิงู
5. นายธรีะ ศริเิกยีรตสิงู

4. บรษิทั ไทยโซองิ อนิดสัเทรยีล จำกดั
มกีรรมการรวมกนัดงันี้ เปนลกูคา -  ผายอมและตกแตง หลา 27,497.00 1,313,825.85
1. นายพพิฒัน ศริเิกยีรตสิงู
2. นายวฑิรูย ศริเิกยีรตสิงู
3. นายวรีะ ศริเิกยีรตสิงู
4. นายพรีะ ศริเิกยีรตสิงู
5. นายธรีะ ศริเิกยีรตสิงู
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บรษิทัมกีารขายผลติภณัฑใหกบับรษิทัทีเ่กีย่วของกนัไดแก บรษิทั ไทยฟารอสีต จำกดั  บรษิทั เอเซยีการเมนต จำกดั บรษิทั
โรงงานสงเสริมไทยอุตสาหกรรม จำกัด และบริษัท ไทย โซอิง อินดัสเทรียล จำกัด โดยมีนโยบายการคิดราคาระหวางกัน
เปนไปตามราคาตลาด และบริษัทยังคงดำเนินนโยบายการขายผลิตภัณฑใหกับบริษัทที่เกี่ยวของกันในราคาตลาดเชนนี้ตอไป

นโยบายในการใหเงื่อนไขระยะเวลาการชำระหนี้แกบริษัทที่เกี่ยวของกันไมแตกตางจากลูกคาทั่วไป สำหรับลูกหนี้การคา
บรษัิททีเ่กีย่วของกนั รายบรษิทั ไทยฟารอสีต จำกดั กบับรษิทั ท.ีเอฟ.อ ี เทรดดิง้ จำกดั ทีค่างชำระเกนิ 12 เดอืน ณ วนัที ่ 30
มิถุนายน 2551 มีจำนวนเงินรวม 126 ลานบาทนั้น บริษัทไดตั้งสำรองไวแลวในบัญชีเปนจำนวนเงิน 71 ลานบาท สุทธิแลว
เปนจำนวนเงิน 55 ลานบาท ซึ่งลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวของกันทั้ง 2 รายดังกลาวไดนำที่ดินเนื้อที่ 74 ไร 1 งาน 59 ตารางวา
พรอมสิง่ปลกูสรางจำนองเปนหลกัประกนั  ซึง่ไดราคาประเมนิโดยบรษิทัประเมนิราคาทรพัยสนิอสิระเมือ่วนัที ่27 กมุภาพนัธ 2549
โดยมีราคาตลาดจำนวน 93.5 ลานบาท และมูลคาบังคับขายจำนวน 56.1 ลานบาท ดังนั้น ฝายบริหารของบริษัท
เชื่อวาคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกลาวเพียงพอสำหรับผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได
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หนวย : พนับาท 2008 2007 ผลตาง(%)
ยอดขายรวม        1,641,694 1,720,349 - 4.57%
ยอดขายสงออก 862,730 808,248 +6.74%
กำไรเบือ้งตน (2,425)   13,157 -118.43%
คาใชจายในการขาย 41,185 39,343 +4.59%
คาใชจายบริหาร 32,622 28,243 +15.50%
รายไดอืน่ ๆ 38,019 34,983 +8.68%
คาใชจายดอกเบี้ย   940   6,213 -84.87%
กำไร (ขาดทนุ) สทุธหิลงัภาษี (43,332) (27,179) -59.43%
กำไร (ขาดทนุ) สทุธ/ิยอดขาย  (2.64%) (1.58%)
ลกูหนีก้ารคา 225,999 210,887  +7.17%
สินคาคงคลัง 273,186 303,666 -10.04%
อัตราสวนสภาพคลอง 6.77 5.51
หนี้สินตอทุน 0.09 0.12



ยอดขายรวมปนี้ลดลงเล็กนอย แมวายอดขายสงออกจะเพิ่มขึ้น แสดงถึงกำลังซื้อในประเทศที่ออนตัวลงอยางมาก
การที่ตองสงออกมากขึ้นในภาวะคาเงินบาทที่แข็งเปนประวัติการณถึง 31 บาทเศษตอดอลลารสหรัฐฯ ประกอบกับตนทุนวัตถุดิบ
ที่พุงสูงขึ้นตามราคาน้ำมันในตลาดโลก สงผลใหกำไรเบื้องตนในปนี้มียอดติดลบ เทียบกับปที่แลวที่ยังพอมีกำไรเบื้องตนอยูกวา
13 ลานบาท ทำใหบรษิทัมผีลขาดทนุสทุธใินปนี ้43 ลานบาทเศษ หรอืขาดทนุเพิม่ขึน้จากปทีแ่ลวกวา 15 ลานบาท

ทางดานคาใชจายนั้น คาใชจายในการขายเพิ่มขึ้นจากปที่แลวเพียงเล็กนอย ทั้ง ๆ ที่คาใชจายนี้สวนใหญเปนคานายหนา
ขายตางประเทศ และขนสงสินคาและคาระวางเรือ ที่มีอัตราสูงขึ้นมากตามยอดการสงออกและราคาน้ำมันในตลาดโลก แสดง
ถงึการควบคมุและตอรองคาใชจายในสวนนีอ้ยางไดผล สวนคาใชจายบรหิารเพิม่ขึน้คอนขางมาก โดยมสีาเหตมุาจากการตัง้สำรอง
สินทรัพยดอยคาซึ่งเกิดจากการขายสินคาคงคางในราคาต่ำกวาตนทุนเมื่อตอนสิ้นงวดบัญชี และคาชดเชยเกษียณอายุพนักงาน
ทีม่จีำนวนเพิม่ขึน้อกีในปนี ้สำหรบัคาใชจายดอกเบีย้ทีล่ดลงอยางมากนัน้ กม็สีาเหตมุาจากการใชเงนิกทูีล่ดลงมาก โดยใชสภาพคลอง
ที่มีอยูของบริษัทมาทดแทน สำหรับรายไดอื่น ๆ ที่เพิ่มขึ้น สวนหนึ่งมาจากการคืนอากรขาเขาเครื่องจักรตามสิทธิประโยชนของ
การสงเสริมการลงทุนที่คางรับเปนเวลานาน เปนเงินกวา 3 ลานบาทซึ่งไดเขาบัญชีในปนี้ ขณะเดียวกันก็มียอดเบี้ยปรับประมาณ
1 ลานบาท จากการคนือากรวตัถดุบิคลาดเคลือ่นและไดยตุเิรือ่งดงักลาวแลว

สำหรับโครงสรางทางการเงินและอัตราสวนสภาพคลองนั้น ทางดานลูกหนี้การคาปนี้มียอดเพิ่มขึ้นเล็กนอย ทั้ง ๆ ที่ยอด
ขายลดต่ำลงจากปที่แลว เนื่องจากปนี้การสงออกบางสวนเปนการเรียกเก็บหนี้ภายหลังสงของซึ่งเปนความตองการของลูกคา
ในขณะทีป่ทีแ่ลวเปนการเรยีกเกบ็หนีท้นัททีีส่งของแทบทัง้หมด จงึมยีอดลกูหนีค้งคางจากการสงออกมากขึน้ สงผลใหการเรยีกเกบ็หนี้
โดยเฉลีย่เพิม่ขึน้จาก 44 วนัในปทีแ่ลว เปน 50 วนัในปนี ้ทางดานสนิคาคงคลงัมยีอดลดลงรอยละ 10 เปนผลมาจากการวางแผน
การผลติและขายสนิคาใหสอดคลองกนัมากขึน้ ทำใหสามารถลดระยะเวลาสนิคาคงคลงัจาก 66 วนัในปทีแ่ลว มาเปน 62 วนัในปนี้
สำหรบัอตัราสวนหมนุเวยีนในปนีด้ขีึน้กวาปทีแ่ลวคอนขางมาก โดยเพิม่จาก 5.51 เทาในปทีแ่ลวมาเปน 6.77 เทาในปนี ้และอตัราสวน
หนี้สินตอทุนลดลงจากรอยละ 12 ในปที่แลว มาเปนรอยละ 9 ในปนี้ แสดงถึงการดำรงสภาพคลองไดอยางดีและการพึ่งพา
กระแสเงินสดของตนเองในการดำเนินธุรกิจเปนสวนใหญ ซึ่งในสภาพปจจุบันถือเปนจุดแข็งที่มีความสำคัญมาก
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คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยผทูรงคณุวฒุแิละเปนกรรมการอสิระ 3 ทาน คอื
1. นายมานิต วิทยาเต็ม เปนกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เขาประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ครั้ง สำหรับ

ไตรมาสที ่1 ถงึไตรมาสที ่3 และไดแจงลาออกจากการเปนกรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบเมือ่วนัที ่10 กรกฎาคม 2551
2. นายสถาพร โคธรีานรุกัษ เขาประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ โดยเปนกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ สำหรบัไตรมาสที่

1 ถงึไตรมาสที ่ 3 และไดรบัแตงตัง้เปนกรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบสำหรบัไตรมาสที ่ 4
3. นายสมศกัดิ ์ภณัธนเกษม เปนกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ โดยไดเขาประชมุคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครัง้

สำหรบัไตรมาสที ่ 1 ถงึไตรมาสที ่ 4

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง มฝีายบริหารระดับสูง หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน และผูสอบบัญชี
เขารวมประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบไดทำหนาทีท่ีไ่ดรบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั โดยไดสอบทานรายงานงบการเงนิโดยผสูอบ
บัญชีรายงานผลการตรวจสอบ และชี้แจงประเด็นที่พบจากการตรวจสอบ เพื่อใหมั่นใจวางบการเงินของบริษัทไดจัดทำขึ้นอยาง
ถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ผูตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบภายในพรอม
แนวทางแกไขปรับปรุงในประเด็นสำคัญ ๆ และการติดตามผลการแกไขปรับปรุงเพื่อใหมีการควบคุมภายในที่เพียงพอและมี
ประสทิธผิล  นอกจากนี ้มผีบูรหิารระดบัสงูของบรษิทัเขารวมประชมุแสดงความคดิเหน็ วเิคราะหผลดำเนนิงาน และตอบขอซกัถาม
ในที่ประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัท และดูแลใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ระเบียบและขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย และหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท และไดเสนอแนะ
ใหดำเนินการและปฏิบัติตามหลักเกณฑของการกำกับดูแลกิจการที่ดีอยางครบถวน ไดสอบทานการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญและ
สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันทุกครั้งที่มีการประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบไดติดตามการบริหารของบริษัทในประเด็นตาง ๆ พบจากการสอบทาน ทั้งจากผูสอบบัญชีและ
รายงานของผูสอบบัญชีภายใน สรุปการแกไขและไดแถลงตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิด
ประสทิธภิาพในการบรหิารงานของบรษิทั และไมขดักบักฎหมายวาดวยหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย  ขอกำหนดของตลาดหลกัทรพัย
ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดผลประโยชนสูงสุดแกผูถือหุนและเกิดความเชื่อถือแกทุก ๆ
ฝายทีเ่กีย่วของ
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คณะกรรมการตรวจสอบไดพจิารณาคดัเลอืกผสูอบบญัชแีละเสนอตอคณะกรรมการบรษิทั เพือ่ขออนมุตัติอทีป่ระชมุใหญ
ผูถือหุน โดยแตงตั้งนางสาวจินตนา มหาวนิช ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4687 และ/หรือนางจินตนา เตชะมนตรีกุล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5131 ในนามสำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด เอ เปนผูสอบบัญชีประจำป 2551/2552 โดยมี
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนผูสอบบัญชีและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท และไดกำหนดคาสอบบัญชีทั้งรายไตรมาส
และรายปรวมแลวไมเกนิจำนวน 460,000 บาท

ในระหวางรอบปบญัช ี2550/2551 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏบิตัหินาทีอ่ยางเปนอสิระ ไดรบัความรวมมอืจากผบูรหิาร
พนักงาน และผูที่เกี่ยวของกับบริษัทเปนอยางดี จึงมีความเห็นวาบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ และ
ไมพบขอบกพรองที่มีสาระสำคัญอันอาจสงผลกระทบตองบการเงินของบริษัท และไมพบการปฏิบัติใด ๆ ที่ขัดตอกฎหมาย
หรือขอกำหนดตาง ๆ ของภาครัฐ ยกเวนลูกหนี้การคาบริษัทที่เกี่ยวโยงกันสองแหง (บริษัท ไทยฟารอีสต จำกัด และ บริษัท
ที.เอฟ.อี.เทรดดิ้ง จำกัด) ที่มีการคางชำระคาสินคามาเปนเวลานาน เปนจำนวนเงินรวม 126.2 ลานบาท โดยมีการจดจำนอง
ที่ดินและสิ่งปลูกสรางเปนหลักประกันหนี้ โดยถือตามรายงานการประเมินราคาทรัพยสินของบริษัทประเมินราคาทรัพยสินอิสระ
แหงหนึง่ ลงวนัที ่27 กมุภาพนัธ 2549 ซึง่มมีลูคาบงัคบัขาย 56.1 ลานบาท (มลูคาตลาดจำนวน 93.5 ลานบาท) ตามหลกัความ
ระมัดระวัง บริษัทไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวเปนจำนวน 71 ลานบาท โดยเชื่อวาเพียงพอสำหรับผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น
จากผลตางของมูลคาประเมินของหลักประกันกับยอดหนี้คางชำระ อยางไรก็ตาม ขณะนี้บริษัทไมมีนโยบายยึดทรัพยดังกลาว
เพือ่ขายทอดตลาด เนือ่งจากลกูหนีด้งักลาวยงัดำเนนิธรุกจิตามปกตอิยู

 ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

( นายสถาพร  โคธรีานรุกัษ )
 ประธานกรรมการตรวจสอบ
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¡ÿàß¡—Ëπ æ—≤π“ µàÕ‡π◊ËÕß §√∫‡§√◊ËÕß §«“¡æÕ„® ≈Ÿ°§â“  À≈“°À≈“¬ ·¡àπ¬” π”Àπâ“ §ÿ≥¿“æ  àß¡Õ∫ √“§“ √—°…“ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ æ√âÕ¡„®

∫√‘…—∑ ‡Õ‡´’¬‰ø‡∫Õ√å ®”°—¥ (¡À“™π)
≥ «—π∑’Ë 30 ¡‘∂ÿπ“¬π æ.». 2551 ·≈– æ.». 2550

À¡“¬‡Àµÿª√–°Õ∫ß∫°“√‡ß‘π‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õßß∫°“√‡ß‘ππ’È

 ‘π∑√—æ¬å

Àπà«¬ : ∫“∑

À¡“¬‡Àµÿ 2551 2550

 ‘π∑√—æ¬åÀ¡ÿπ‡«’¬π

‡ß‘π ¥·≈–√“¬°“√‡∑’¬∫‡∑à“‡ß‘π ¥ 5 39,030,495 76,523,643

≈Ÿ°Àπ’È·≈–µ—Î«‡ß‘π√—∫°“√§â“ -  ÿ∑∏‘

- ∫√‘…—∑∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—π 4 56,344,930 55,646,950

- ∫√‘…—∑Õ◊Ëπ 6 169,653,621 155,240,038

 ‘π§â“§ß‡À≈◊Õ -  ÿ∑∏‘ 7, 11 283,499,782 310,659,380

 ‘π§â“√–À«à“ß∑“ß 1,214,692 3,682,974

 ‘π∑√—æ¬åÀ¡ÿπ‡«’¬πÕ◊Ëπ 16,553,186 14,818,025

√«¡ ‘π∑√—æ¬åÀ¡ÿπ‡«’¬π 566,296,706 616,571,010

 ‘π∑√—æ¬å‰¡àÀ¡ÿπ‡«’¬π

‡ß‘π≈ß∑ÿπ„πÀÿâπ∑ÿπ¢Õß∫√‘…—∑√à«¡ 2.3, 3.5, 8 0 0

‡ß‘π≈ß∑ÿπ„πÀÿâπ∑ÿπ¢Õß∫√‘…—∑Õ◊Ëπ (‡ß‘π≈ß∑ÿπ∑—Ë«‰ª)

- √“§“∑ÿπ 9 500,000 500,000

∑’Ë¥‘π Õ“§“√·≈–Õÿª°√≥å -  ÿ∑∏‘ 10, 11 453,671,801 442,755,305

 ‘π∑√—æ¬å‰¡àÀ¡ÿπ‡«’¬πÕ◊Ëπ 158,822 531,101

√«¡ ‘π∑√—æ¬å‰¡àÀ¡ÿπ‡«’¬π 454,330,623 443,786,406

√«¡ ‘π∑√—æ¬å 1,020,627,329 1,060,357,416

ß∫¥ÿ≈



028 √“¬ß“πª√–®”ªï 2551 ∫√‘…—∑ ‡Õ‡ ’́¬‰ø‡∫Õ√å ®”°—¥ (¡À“™π)

¡ÿàß¡—Ëπ æ—≤π“ µàÕ‡π◊ËÕß §√∫‡§√◊ËÕß §«“¡æÕ„® ≈Ÿ°§â“  À≈“°À≈“¬ ·¡àπ¬” π”Àπâ“ §ÿ≥¿“æ  àß¡Õ∫ √“§“ √—°…“ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ æ√âÕ¡„®

∫√‘…—∑ ‡Õ‡´’¬‰ø‡∫Õ√å ®”°—¥ (¡À“™π)
≥ «—π∑’Ë 30 ¡‘∂ÿπ“¬π æ.». 2551 ·≈– æ.». 2550

Àπ’È ‘π·≈– à«π¢ÕßºŸâ∂◊ÕÀÿâπ

Àπà«¬ : ∫“∑

À¡“¬‡Àµÿ 2551 2550

Àπ’È ‘πÀ¡ÿπ‡«’¬π

‡ß‘π‡∫‘°‡°‘π∫—≠™’·≈–‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡√–¬– —Èπ®“° ∂“∫—π°“√‡ß‘π 10, 11 8,239,536 30,012,250

‡®â“Àπ’È°“√§â“ 38,972,758 38,737,292

Àπ’È ‘πÀ¡ÿπ‡«’¬πÕ◊Ëπ 36,405,152 43,265,763

√«¡Àπ’È ‘πÀ¡ÿπ‡«’¬π 83,617,446 112,015,305

 à«π¢ÕßºŸâ∂◊ÕÀÿâπ

∑ÿπ‡√◊ÕπÀÿâπ

∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π

Àÿâπ “¡—≠ 100,000,000 Àÿâπ ¡Ÿ≈§à“Àÿâπ≈– 10 ∫“∑ 1,000,000,000 1,000,000,000

∑ÿπ∑’ËÕÕ°·≈–‡√’¬°™”√–·≈â«

Àÿâπ “¡—≠ 45,574,266 Àÿâπ ¡Ÿ≈§à“Àÿâπ≈– 10 ∫“∑ 455,742,660 455,742,660

 à«π‡°‘π¡Ÿ≈§à“Àÿâπ “¡—≠ 369,500,000 369,500,000

 à«π‡°‘π∑ÿπ®“°°“√µ’√“§“∑’Ë¥‘π 10 279,992,763 247,992,763

°”‰√ (¢“¥∑ÿπ)  – ¡

®—¥ √√·≈â«

 ”√Õßµ“¡°ÆÀ¡“¬ 12 16,247,500 16,247,500

 ”√Õß∑—Ë«‰ª 1,357,626 1,357,626

¢“¥∑ÿπ – ¡ (185,830,666) (142,498,438)

 à«π¢ÕßºŸâ∂◊ÕÀÿâπ -  ÿ∑∏‘ 937,009,883 948,342,111

√«¡Àπ’È ‘π·≈– à«π¢ÕßºŸâ∂◊ÕÀÿâπ 1,020,627,329 1,060,357,416

À¡“¬‡Àµÿª√–°Õ∫ß∫°“√‡ß‘π‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õßß∫°“√‡ß‘ππ’È

ß∫¥ÿ≈ (µàÕ)



√“¬ß“πª√–®”ªï 2551 ∫√‘…—∑ ‡Õ‡ ’́¬‰ø‡∫Õ√å ®”°—¥ (¡À“™π)29029 √“¬ß“πª√–®”ªï 2551 ∫√‘…—∑ ‡Õ‡ ’́¬‰ø‡∫Õ√å ®”°—¥ (¡À“™π)

¡ÿàß¡—Ëπ æ—≤π“ µàÕ‡π◊ËÕß §√∫‡§√◊ËÕß §«“¡æÕ„® ≈Ÿ°§â“  À≈“°À≈“¬ ·¡àπ¬” π”Àπâ“ §ÿ≥¿“æ  àß¡Õ∫ √“§“ √—°…“ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ æ√âÕ¡„®

ß∫°”‰√¢“¥∑ÿπ

∫√‘…—∑ ‡Õ‡´’¬‰ø‡∫Õ√å ®”°—¥ (¡À“™π)

 ”À√—∫·µà≈–ªï ‘Èπ ÿ¥«—π∑’Ë 30 ¡‘∂ÿπ“¬π æ.». 2551 ·≈– æ.». 2550

Àπà«¬ : ∫“∑

À¡“¬‡Àµÿ 2551 2550

√“¬‰¥â

¢“¬ ÿ∑∏‘ 4 1,627,776,521 1,708,970,499

√“¬‰¥â§à“∫√‘°“√ 13,917,333 11,378,660

√“¬‰¥âÕ◊Ëπ 4 38,018,978 35,286,736

√«¡√“¬‰¥â 1,679,712,832 1,755,635,895

§à“„™â®à“¬

µâπ∑ÿπ¢“¬ 1,632,403,573 1,697,932,876

µâπ∑ÿπ§à“∫√‘°“√ 11,715,089 9,259,343

§à“„™â®à“¬„π°“√¢“¬·≈–∫√‘À“√ 77,016,000 68,374,921

§à“µÕ∫·∑π°√√¡°“√ 970,700 1,034,400

√«¡§à“„™â®à“¬ 1,722,105,362 1,776,601,540

¢“¥∑ÿπ°àÕπ¥Õ°‡∫’È¬®à“¬ (42,392,530) (20,965,645)

¥Õ°‡∫’È¬®à“¬ (939,698) (6,213,030)

¢“¥∑ÿπ ÿ∑∏‘ (43,332,228) (27,178,675)

¢“¥∑ÿπµàÕÀÿâπ 3.13 (0.95) (0.60)

®”π«πÀÿâπ “¡—≠∂—«‡©≈’Ë¬∂à«ßπÈ”Àπ—° (Àÿâπ) 45,574,266 45,574,266

À¡“¬‡Àµÿª√–°Õ∫ß∫°“√‡ß‘π‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õßß∫°“√‡ß‘ππ’È



030 √“¬ß“πª√–®”ªï 2551 ∫√‘…—∑ ‡Õ‡ ’́¬‰ø‡∫Õ√å ®”°—¥ (¡À“™π)

¡ÿàß¡—Ëπ æ—≤π“ µàÕ‡π◊ËÕß §√∫‡§√◊ËÕß §«“¡æÕ„® ≈Ÿ°§â“  À≈“°À≈“¬ ·¡àπ¬” π”Àπâ“ §ÿ≥¿“æ  àß¡Õ∫ √“§“ √—°…“ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ æ√âÕ¡„®

∫√‘…—∑ ‡Õ‡´’¬‰ø‡∫Õ√å ®”°—¥ (¡À“™π)

 ”À√—∫·µà≈–ªï ‘Èπ ÿ¥«—π∑’Ë 30 ¡‘∂ÿπ“¬π æ.». 2551 ·≈– æ.». 2550

ß∫· ¥ß°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß à«π¢ÕßºŸâ∂◊ÕÀÿâπ

Àπà«¬ : ∫“∑

°”‰√ – ¡ - ®—¥ √√·≈â«

∑ÿπ∑’ËÕÕ°·≈–  à«π‡°‘π  à«π‡°‘π∑ÿπ®“°  ”√Õßµ“¡  ”√Õß

À¡“¬‡Àµÿ ‡√’¬°™”√–·≈â« ¡Ÿ≈§à“Àÿâπ “¡—≠ °“√µ’√“§“∑’Ë¥‘π °ÆÀ¡“¬ ∑—Ë«‰ª ¢“¥∑ÿπ – ¡  ÿ∑∏‘

¬Õ¥§ß‡À≈◊Õ ≥ «—π∑’Ë 1 °√°Æ“§¡ 2549 455,742,660 369,500,000 247,992,763 16,247,500 1,357,626 (115,319,763) 975,520,786

¢“¥∑ÿπ ÿ∑∏‘ ”À√—∫ªï ‘Èπ ÿ¥ 30 ¡‘∂ÿπ“¬π 2550 (27,178,675) (27,178,675)

¬Õ¥§ß‡À≈◊Õ ≥ «—π∑’Ë 30 ¡‘∂ÿπ“¬π 2550 455,742,660 369,500,000 247,992,763 16,247,500 1,357,626  (142,498,438) 948,342,111

 à«π‡°‘π∑ÿπ®“°°“√µ’√“§“∑’Ë¥‘π 10 32,000,000 32,000,000

¢“¥∑ÿπ ÿ∑∏‘ ”À√—∫ªï ‘Èπ ÿ¥ 30 ¡‘∂ÿπ“¬π 2551 (43,332,228) (43,332,228)

¬Õ¥§ß‡À≈◊Õ ≥ «—π∑’Ë 30 ¡‘∂ÿπ“¬π 2551 455,742,660 369,500,000 279,992,763 16,247,500 1,357,626  (185,830,666) 937,009,883

À¡“¬‡Àµÿª√–°Õ∫ß∫°“√‡ß‘π‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õßß∫°“√‡ß‘ππ’È



√“¬ß“πª√–®”ªï 2551 ∫√‘…—∑ ‡Õ‡ ’́¬‰ø‡∫Õ√å ®”°—¥ (¡À“™π)31031 √“¬ß“πª√–®”ªï 2551 ∫√‘…—∑ ‡Õ‡ ’́¬‰ø‡∫Õ√å ®”°—¥ (¡À“™π)

¡ÿàß¡—Ëπ æ—≤π“ µàÕ‡π◊ËÕß §√∫‡§√◊ËÕß §«“¡æÕ„® ≈Ÿ°§â“  À≈“°À≈“¬ ·¡àπ¬” π”Àπâ“ §ÿ≥¿“æ  àß¡Õ∫ √“§“ √—°…“ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ æ√âÕ¡„®

ß∫°√–· ‡ß‘π ¥

Àπà«¬ : ∫“∑

À¡“¬‡Àµÿ 2551 2550

°√–· ‡ß‘π ¥®“°°‘®°√√¡¥”‡π‘πß“π

¢“¥∑ÿπ ÿ∑∏‘ (43,332,228) (27,178,675)

√“¬°“√ª√—∫°√–∑∫¬Õ¥¢“¥∑ÿπ ÿ∑∏‘‡ªìπ‡ß‘π ¥ ÿ∑∏‘

‰¥â¡“®“°°‘®°√√¡¥”‡π‘πß“π

°≈—∫√“¬°“√§à“‡º◊ËÕÀπ’È ß —¬®– Ÿ≠ -  ÿ∑∏‘ 0 (2,119,745)

§à“‡º◊ËÕ°“√≈¥≈ß¢Õß¡Ÿ≈§à“ ‘π§â“§ß‡À≈◊Õ 3,371,162 500,000

(°≈—∫√“¬°“√) §à“‡º◊ËÕÕ–‰À≈à‡§≈◊ËÕπ‰À«™â“ -  ÿ∑∏‘ (132,448) 411,463

§à“‡ ◊ËÕ¡√“§“ 40,925,260 42,466,679

°”‰√®“°°“√®”Àπà“¬ ‘π∑√—æ¬å∂“«√ 0 (303,739)

µ—¥∫—≠™’Õ–‰À≈à‡§√◊ËÕß®—°√ 0 886,134

(°”‰√) ¢“¥∑ÿπ®“°Õ—µ√“·≈°‡ª≈’Ë¬π‡ß‘πµ√“µà“ßª√–‡∑»

∑’Ë¬—ß‰¡à‰¥â‡°‘¥¢÷Èπ®√‘ß -  ÿ∑∏‘ (559,049) 60,680

 ‘π∑√—æ¬å¥”‡π‘πß“π≈¥≈ß (‡æ‘Ë¡¢÷Èπ)

≈Ÿ°Àπ’È·≈–µ—Î«‡ß‘π√—∫°“√§â“ (14,516,334) 39,410,172

 ‘π§â“§ß‡À≈◊Õ 23,831,388 88,859,534

 ‘π§â“√–À«à“ß∑“ß 2,468,282 (1,113,023)

 ‘π∑√—æ¬åÀ¡ÿπ‡«’¬πÕ◊Ëπ (1,735,161) 11,638,321

 ‘π∑√—æ¬å‰¡àÀ¡ÿπ‡«’¬πÕ◊Ëπ  372,279 (18,808)

Àπ’È ‘π¥”‡π‘πß“π‡æ‘Ë¡¢÷Èπ (≈¥≈ß)

‡®â“Àπ’È°“√§â“ 235,466 (7,658,607)

Àπ’È ‘πÀ¡ÿπ‡«’¬πÕ◊Ëπ (6,896,791) 4,329,095

‡ß‘π ¥ ÿ∑∏‘‰¥â¡“®“°°‘®°√√¡¥”‡π‘πß“π 4,031,826 150,169,481

∫√‘…—∑ ‡Õ‡´’¬‰ø‡∫Õ√å ®”°—¥ (¡À“™π)

 ”À√—∫·µà≈–ªï ‘Èπ ÿ¥«—π∑’Ë 30 ¡‘∂ÿπ“¬π æ.». 2551 ·≈– æ.». 2550

À¡“¬‡Àµÿª√–°Õ∫ß∫°“√‡ß‘π‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õßß∫°“√‡ß‘ππ’È



032 √“¬ß“πª√–®”ªï 2551 ∫√‘…—∑ ‡Õ‡ ’́¬‰ø‡∫Õ√å ®”°—¥ (¡À“™π)

¡ÿàß¡—Ëπ æ—≤π“ µàÕ‡π◊ËÕß §√∫‡§√◊ËÕß §«“¡æÕ„® ≈Ÿ°§â“  À≈“°À≈“¬ ·¡àπ¬” π”Àπâ“ §ÿ≥¿“æ  àß¡Õ∫ √“§“ √—°…“ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ æ√âÕ¡„®

Àπà«¬ : ∫“∑

À¡“¬‡Àµÿ 2551 2550

°√–· ‡ß‘π ¥®“°°‘®°√√¡≈ß∑ÿπ

‡ß‘π√—∫®“°°“√®”Àπà“¬ ‘π∑√—æ¬å∂“«√ 0 303,750

´◊ÈÕ ‘π∑√—æ¬å∂“«√ (19,752,260) (1,392,389)

‡ß‘π ¥ ÿ∑∏‘„™â ‰ª„π°‘®°√√¡≈ß∑ÿπ (19,752,260) (1,088,639)

°√–· ‡ß‘π ¥®“°°‘®°√√¡®—¥À“‡ß‘π

‡ß‘π‡∫‘°‡°‘π∫—≠™’·≈–‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡√–¬– —Èπ®“° ∂“∫—π°“√‡ß‘π≈¥≈ß (21,772,714) (129,987,750)

‡ß‘π ¥ ÿ∑∏‘„™â ‰ª„π°‘®°√√¡®—¥À“‡ß‘π (21,772,714) (129,987,750)

‡ß‘π ¥·≈–√“¬°“√‡∑’¬∫‡∑à“‡ß‘π ¥‡æ‘Ë¡¢÷Èπ (≈¥≈ß)  ÿ∑∏‘  (37,493,148) 19,093,092

‡ß‘π ¥·≈–√“¬°“√‡∑’¬∫‡∑à“‡ß‘π ¥ ≥ «—πµâπªï 76,523,643 57,430,551

‡ß‘π ¥·≈–√“¬°“√‡∑’¬∫‡∑à“‡ß‘π ¥ ≥ «—π ‘Èπªï 39,030,495 76,523,643

¢âÕ¡Ÿ≈°√–· ‡ß‘π ¥‡ªî¥‡º¬‡æ‘Ë¡‡µ‘¡

‡ß‘π ¥®à“¬„π√–À«à“ßªï

¥Õ°‡∫’È¬®à“¬ 1,244,498 7,144,967

¿“…’‡ß‘π‰¥âπ‘µ‘∫ÿ§§≈∂Ÿ°À—° ≥ ∑’Ë®à“¬ 162,526 244,124

√“¬°“√∑’Ë¡‘„™à‡ß‘π ¥

√“¬°“√µ’√“§“∑’Ë¥‘π‡æ‘Ë¡¢÷Èπ 32,000,000 0

ß∫°√–· ‡ß‘π ¥ (µàÕ)

∫√‘…—∑ ‡Õ‡´’¬‰ø‡∫Õ√å ®”°—¥ (¡À“™π)

 ”À√—∫·µà≈–ªï ‘Èπ ÿ¥«—π∑’Ë 30 ¡‘∂ÿπ“¬π æ.». 2551 ·≈– æ.». 2550

À¡“¬‡Àµÿª√–°Õ∫ß∫°“√‡ß‘π‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õßß∫°“√‡ß‘ππ’È



√“¬ß“πª√–®”ªï 2551 ∫√‘…—∑ ‡Õ‡ ’́¬‰ø‡∫Õ√å ®”°—¥ (¡À“™π)33033 √“¬ß“πª√–®”ªï 2551 ∫√‘…—∑ ‡Õ‡ ’́¬‰ø‡∫Õ√å ®”°—¥ (¡À“™π)

¡ÿàß¡—Ëπ æ—≤π“ µàÕ‡π◊ËÕß §√∫‡§√◊ËÕß §«“¡æÕ„® ≈Ÿ°§â“  À≈“°À≈“¬ ·¡àπ¬” π”Àπâ“ §ÿ≥¿“æ  àß¡Õ∫ √“§“ √—°…“ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ æ√âÕ¡„®

À¡“¬‡Àµÿª√–°Õ∫ß∫°“√‡ß‘π

∫√‘…—∑ ‡Õ‡´’¬‰ø‡∫Õ√å ®”°—¥ (¡À“™π)

≥ «—π∑’Ë 30 ¡‘∂ÿπ“¬π æ.». 2551 ·≈– æ.». 2550

1. ¢âÕ¡Ÿ≈∑—Ë«‰ª
1.1 ∫√‘…—∑ ‡Õ‡´’¬‰ø‡∫Õ√å ®”°—¥ (¡À“™π) ®—¥µ—Èß¢÷Èπ„πª√–‡∑»‰∑¬‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 10 ¡’π“§¡ æ.». 2513 ·≈–‡ªìπ∫√‘…—∑®¥∑–‡∫’¬π

„πµ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å·Ààßª√–‡∑»‰∑¬‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 22 °—π¬“¬π æ.». 2518 ∫√‘…—∑œ ¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®‡°’Ë¬«°—∫°“√º≈‘µº≈‘µ¿—≥±å
‰π≈àÕπ

1.2 ∑’Ëµ—Èß ”π—°ß“π·≈–‚√ßß“π¢Õß∫√‘…—∑œ §◊Õ
 ”π—°ß“π : ™—Èπ 27 Õ“§“√«Õ≈å≈ µ√’∑∑“«‡«Õ√å ‡≈¢∑’Ë 33/133-136 ∂ππ ÿ√«ß»å ·¢«ß ÿ√‘¬«ß»å ‡¢µ∫“ß√—° °√ÿß‡∑æ¡À“π§√

ª√–‡∑»‰∑¬
‚√ßß“π : ‡≈¢∑’Ë 406-7 À¡Ÿà 7 ∂ππ ÿ¢ÿ¡«‘∑ °.¡. 33.5 µ”∫≈∫“ßªŸ„À¡à Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß ®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ª√“°“√ ª√–‡∑»‰∑¬

1.3 ®”π«πæπ—°ß“π·≈–§à“„™â®à“¬‡°’Ë¬«°—∫æπ—°ß“π

2551 2550

®”π«πæπ—°ß“π (§π) 847 995

§à“„™â®à“¬‡°’Ë¬«°—∫æπ—°ß“π (≈â“π∫“∑) 160.3 164.2

2. ‡°≥±å„π°“√®—¥∑”·≈–°“√‡ πÕß∫°“√‡ß‘π
2.1 ∫√‘…—∑œ ‰¥â®—¥∑”ß∫°“√‡ß‘ππ’Èµ“¡¡“µ√∞“π∫—≠™’·≈–«‘∏’ªØ‘∫—µ‘∑“ß°“√∫—≠™’∑’Ë√—∫√Õß∑—Ë«‰ª„πª√–‡∑»‰∑¬ ´÷ËßÕÕ°¿“¬„µâ

æ√–√“™∫—≠≠—µ‘«‘™“™’æ∫—≠™’ æ.». 2547 ·≈–‡ªìπ‰ªµ“¡ª√–°“»§≥–°√√¡°“√°”°—∫À≈—°∑√—æ¬å·≈–µ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å ·≈–

¢âÕ∫—ß§—∫¢Õßµ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

2.2 ∫√‘…—∑œ ‰¥â®—¥∑”∫—≠™’·≈–π”‡ πÕß∫°“√‡ß‘πµ“¡°ÆÀ¡“¬‚¥¬„™âÀπà«¬‡ß‘πµ√“‰∑¬ ·≈–®—¥∑”‡ªìπ¿“…“‰∑¬ ∫√‘…—∑œ

‰¥â®—¥∑”ß∫°“√‡ß‘π©∫—∫¿“…“Õ—ß°ƒ…¢÷Èπ®“°ß∫°“√‡ß‘π©∫—∫¿“…“‰∑¬ ‡æ◊ËÕ§«“¡ –¥«°¢ÕßºŸâÕà“πß∫°“√‡ß‘π ·≈–

®—¥· ¥ß√“¬°“√µ“¡ª√–°“»Õ∏‘∫¥’°√¡æ—≤π“∏ÿ√°‘®°“√§â“≈ß«—π∑’Ë 14 °—π¬“¬π æ.». 2544 ‡√◊ËÕß ç°”Àπ¥√“¬°“√¬àÕ

∑’ËµâÕß¡’„πß∫°“√‡ß‘πé ÷́Ëß‡ªìπ√“¬°“√¬àÕ·∫∫∫√‘…—∑¡À“™π®”°—¥

2.3 „π√–À«à“ßªï æ.». 2550  ¿“«‘™“™’æ∫—≠™’œ ‰¥âª√–°“»„™â¡“µ√∞“π°“√∫—≠™’„À¡àÀ≈“¬©∫—∫ ·≈–¡’ 3 ©∫—∫´÷Ëß¡’º≈∫—ß§—∫

„™â∑—π∑’ ‚¥¬„Àâ‡√‘Ë¡∂◊ÕªØ‘∫—µ‘„πÀ√◊ÕÀ≈—ß«—π∑’Ë 1 ¡°√“§¡ æ.». 2550 ¥—ßπ’È

©∫—∫∑’Ë 44 (ª√—∫ª√ÿß 2550) ‡√◊ËÕß ß∫°“√‡ß‘π√«¡·≈–ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–°‘®°“√

©∫—∫∑’Ë 45 (ª√—∫ª√ÿß 2550) ‡√◊ËÕß ‡ß‘π≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑√à«¡

©∫—∫∑’Ë 46 (ª√—∫ª√ÿß 2550) ‡√◊ËÕß  à«π‰¥â‡ ’¬„π°“√√à«¡§â“

∫√‘…—∑œ ‰¡à‡ πÕß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–°‘®°“√ ·≈–ß∫°“√‡ß‘π∑’Ë· ¥ß‡ß‘π≈ß∑ÿπµ“¡«‘∏’ à«π‰¥â‡ ’¬ ≥ «—π∑’Ë 30 ¡‘∂ÿπ“¬π

æ.». 2550 µ“¡∑’Ë°”Àπ¥‚¥¬¡“µ√∞“π°“√∫—≠™’©∫—∫∑’Ë 44 (ª√—∫ª√ÿß 2550) ‡√◊ËÕß ß∫°“√‡ß‘π√«¡·≈–ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–

°‘®°“√ ·≈–¡“µ√∞“π°“√∫—≠™’©∫—∫∑’Ë 45 (ª√—∫ª√ÿß 2550) ‡√◊ËÕß ‡ß‘π≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑√à«¡ ‡π◊ËÕß®“°∫√‘…—∑œ ‰¥âµ—¥®”Àπà“¬

‡ß‘π≈ß∑ÿπ„πÀÿâπ∑ÿπ¢Õß∫√‘…—∑ ª√“®’π‡æ“‡«Õ√å ®”°—¥ ´÷Ëß‡ªìπ∫√‘…—∑√à«¡¢Õß∫√‘…—∑œ „π‰µ√¡“  ‘Èπ ÿ¥«—π∑’Ë 30 °—π¬“¬π

æ.». 2550 ‚¥¬‡Àµÿ∑’Ë∫√‘…—∑ ª√“®’π‡æ“‡«Õ√å ®”°—¥ ∂Ÿ°»“≈≈â¡≈–≈“¬°≈“ßæ‘æ“°…“„Àâ≈â¡≈–≈“¬µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘

≈â¡≈–≈“¬ æ.». 2483  ·≈–∞“π–°“√‡ß‘π·≈–º≈°“√¥”‡π‘πß“π¢Õßß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–°‘®°“√ ·≈–ß∫°“√‡ß‘π∑’Ë· ¥ß‡ß‘π≈ß∑ÿπ

µ“¡«‘∏’ à«π‰¥â‡ ’¬µ“¡∑’Ë°≈à“«¢â“ßµâππ—Èπ ‰¡àµà“ß®“°ß∫°“√‡ß‘π∑’Ë∫√‘…—∑œ ‰¥âπ”‡ πÕ‡ß‘π≈ß∑ÿπ„πÀÿâπ∑ÿπ¥—ß°≈à“«

‚¥¬· ¥ß‡∑à“°—∫»Ÿπ¬å



034 √“¬ß“πª√–®”ªï 2551 ∫√‘…—∑ ‡Õ‡ ’́¬‰ø‡∫Õ√å ®”°—¥ (¡À“™π)

¡ÿàß¡—Ëπ æ—≤π“ µàÕ‡π◊ËÕß §√∫‡§√◊ËÕß §«“¡æÕ„® ≈Ÿ°§â“  À≈“°À≈“¬ ·¡àπ¬” π”Àπâ“ §ÿ≥¿“æ  àß¡Õ∫ √“§“ √—°…“ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ æ√âÕ¡„®

À¡“¬‡Àµÿª√–°Õ∫ß∫°“√‡ß‘π (µàÕ)

2. ‡°≥±å„π°“√®—¥∑”·≈–°“√‡ πÕß∫°“√‡ß‘π (µàÕ)
2.4 „π√–À«à“ßªï æ.». 2550  ¿“«‘™“™’æ∫—≠™’œ ‰¥âª√—∫ª√ÿß·≈–°”Àπ¥¡“µ√∞“π°“√∫—≠™’¢÷Èπ„À¡àÀ≈“¬©∫—∫·≈–‰¥âª√–°“»

„Àâ¡’º≈∫—ß§—∫„™âµ“¡°ÆÀ¡“¬µ—Èß·µàß«¥∫—≠™’∑’Ë‡√‘Ë¡„πÀ√◊ÕÀ≈—ß«—π∑’Ë 1 ¡°√“§¡ æ.». 2551 Õ¬à“ß‰√°Áµ“¡ ß∫°“√‡ß‘π∑’Ë
π”‡ πÕ„πß«¥∫—≠™’π’È¡‘‰¥â∂◊ÕªØ‘∫—µ‘µ“¡¢âÕ°”Àπ¥¢Õß¡“µ√∞“π°“√∫—≠™’¥—ß°≈à“«π—Èπ´÷ËßÕπÿ≠“µ„Àâ∫√‘…—∑œ   “¡“√∂∂◊Õ
ªØ‘∫—µ‘°àÕπ«—π∫—ß§—∫„™â ‰¥â  ‡π◊ËÕß®“°¡“µ√∞“π°“√∫—≠™’∫“ß©∫—∫‰¡à‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫√“¬°“√∫—≠™’¢Õß∫√‘…—∑œ ‚¥¬∫√‘…—∑œ
‰¥âª√–‡¡‘π·≈–§“¥«à“°“√‡√‘Ë¡∂◊ÕªØ‘∫—µ‘µ“¡¡“µ√∞“π°“√∫—≠™’©∫—∫∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫∫√‘…—∑œ „πß«¥∫—≠™’ªïµàÕ‰ª ®–‰¡à¡’
º≈°√–∑∫Õ¬à“ß¡’π—¬ ”§—≠µàÕß∫°“√‡ß‘π¥—ß°≈à“« ·≈–§“¥«à“®–‰¡à¡’º≈°√–∑∫¬âÕπÀ≈—ßÕ¬à“ß¡’π—¬ ”§—≠µàÕß∫°“√‡ß‘π
ªïªí®®ÿ∫—π„π«—π‡√‘Ë¡∂◊ÕªØ‘∫—µ‘  √“¬™◊ËÕ¡“µ√∞“π°“√∫—≠™’∑’Ëª√–°“»„™â·≈â«¡’¥—ßπ’È

©∫—∫∑’Ë 25 (ª√—∫ª√ÿß 2550) ‡√◊ËÕß ß∫°√–· ‡ß‘π ¥
©∫—∫∑’Ë 29 (ª√—∫ª√ÿß 2550) ‡√◊ËÕß  —≠≠“‡™à“
©∫—∫∑’Ë 31 (ª√—∫ª√ÿß 2550) ‡√◊ËÕß  ‘π§â“§ß‡À≈◊Õ
©∫—∫∑’Ë 33 (ª√—∫ª√ÿß 2550) ‡√◊ËÕß µâπ∑ÿπ°“√°Ÿâ¬◊¡
©∫—∫∑’Ë 35 (ª√—∫ª√ÿß 2550) ‡√◊ËÕß °“√π”‡ πÕß∫°“√‡ß‘π
©∫—∫∑’Ë 39 (ª√—∫ª√ÿß 2550) ‡√◊ËÕß π‚¬∫“¬°“√∫—≠™’ °“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßª√–¡“≥°“√∑“ß∫—≠™’ ·≈–¢âÕº‘¥æ≈“¥
©∫—∫∑’Ë 41 (ª√—∫ª√ÿß 2550) ‡√◊ËÕß ß∫°“√‡ß‘π√–À«à“ß°“≈
©∫—∫∑’Ë 43 (ª√—∫ª√ÿß 2550) ‡√◊ËÕß °“√√«¡∏ÿ√°‘®
©∫—∫∑’Ë 49 (ª√—∫ª√ÿß 2550) ‡√◊ËÕß  —≠≠“°àÕ √â“ß
©∫—∫∑’Ë 51 (ª√—∫ª√ÿß 2550) ‡√◊ËÕß  ‘π∑√—æ¬å‰¡à¡’µ—«µπ

2.5 „π°“√®—¥∑”ß∫°“√‡ß‘πµ“¡À≈—°°“√∫—≠™’∑’Ë√—∫√Õß∑—Ë«‰ª „π∫“ß°√≥’ΩÉ“¬∫√‘À“√µâÕß„™â°“√ª√–¡“≥·≈–°“√µ—Èß ¡¡µ‘∞“π
´÷Ëß¡’º≈°√–∑∫µàÕ®”π«π‡ß‘π∑’Ë· ¥ß„πß∫°“√‡ß‘π ¥—ßπ—Èπ º≈∑’Ë®–‡°‘¥¢÷Èπ®√‘ßÕ“®µà“ß®“°∑’Ë‰¥âª√–¡“≥‰«â

3.  √ÿªπ‚¬∫“¬°“√∫—≠™’∑’Ë ”§—≠
3.1 ‡°≥±å°“√«—¥¡Ÿ≈§à“∑’Ë„™â„π°“√®—¥∑”ß∫°“√‡ß‘π

ß∫°“√‡ß‘π∑’Ëπ”‡ πÕπ’È ‰¥â®—¥∑”¢÷Èπ‚¥¬„™â‡°≥±å√“§“∑ÿπ‡¥‘¡„π°“√«—¥¡Ÿ≈§à“¢ÕßÕß§åª√–°Õ∫¢Õß√“¬°“√„π
ß∫°“√‡ß‘π ¬°‡«âπ√“¬°“√µ“¡∑’Ë°≈à“«‰«â„πÀ¡“¬‡Àµÿ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß

3.2 ‡ß‘π ¥·≈–√“¬°“√‡∑’¬∫‡∑à“‡ß‘π ¥
‡ß‘π ¥ À¡“¬∂÷ß ‡ß‘π ¥„π¡◊Õ√«¡∂÷ß‡ß‘πΩ“°ª√–‡¿∑®à“¬§◊π‡¡◊ËÕ∑«ß∂“¡
√“¬°“√‡∑’¬∫‡∑à“‡ß‘π ¥ À¡“¬∂÷ß ‡ß‘πΩ“°ª√–®”·≈–‡ß‘π≈ß∑ÿπ√–¬– —Èπ∑’Ë¡’ ¿“æ§≈àÕß Ÿß´÷Ëßæ√âÕ¡∑’Ë®–‡ª≈’Ë¬π‡ªìπ

‡ß‘π ¥„π®”π«π∑’Ë∑√“∫‰¥â ·≈–¡’§«“¡‡ ’Ë¬ßµàÕ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„π¡Ÿ≈§à“‰¡à‡ªìππ—¬ ”§—≠ ‡™àπ ¡’°”Àπ¥®à“¬§◊π‰¡à‡°‘π
3 ‡¥◊Õππ—∫·µà«—πΩ“°

3.3 ≈Ÿ°Àπ’È°“√§â“
≈Ÿ°Àπ’È°“√§â“· ¥ßµ“¡¡Ÿ≈§à“∑’Ë®–‰¥â√—∫ §◊Õ®”π«π‡ß‘πµ“¡„∫·®âßÀπ’ÈÀ—°§à“‡º◊ËÕÀπ’È ß —¬®– Ÿ≠ ∫√‘…—∑œ ª√–¡“≥

§à“‡º◊ËÕÀπ’È ß —¬®– Ÿ≠µ“¡®”π«πº≈¢“¥∑ÿπ‚¥¬ª√–¡“≥∑’ËÕ“®‡°‘¥¢÷Èπ®“°°“√‡√’¬°‡°Á∫‡ß‘π®“°≈Ÿ°Àπ’È ‰¡à‰¥â ∑—Èßπ’È‚¥¬

°“√ª√–¡“≥®“°ª√– ∫°“√≥å°“√‡√’¬°‡°Á∫Àπ’È„πÕ¥’µ§«∫§Ÿà°—∫°“√«‘‡§√“–Àå∞“π–ªí®®ÿ∫—π¢Õß≈Ÿ°Àπ’È‚¥¬ΩÉ“¬∫√‘À“√



√“¬ß“πª√–®”ªï 2551 ∫√‘…—∑ ‡Õ‡ ’́¬‰ø‡∫Õ√å ®”°—¥ (¡À“™π)35035 √“¬ß“πª√–®”ªï 2551 ∫√‘…—∑ ‡Õ‡ ’́¬‰ø‡∫Õ√å ®”°—¥ (¡À“™π)

¡ÿàß¡—Ëπ æ—≤π“ µàÕ‡π◊ËÕß §√∫‡§√◊ËÕß §«“¡æÕ„® ≈Ÿ°§â“  À≈“°À≈“¬ ·¡àπ¬” π”Àπâ“ §ÿ≥¿“æ  àß¡Õ∫ √“§“ √—°…“ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ æ√âÕ¡„®

À¡“¬‡Àµÿª√–°Õ∫ß∫°“√‡ß‘π (µàÕ)

3.  √ÿªπ‚¬∫“¬°“√∫—≠™’∑’Ë ”§—≠ (µàÕ)
3.4  ‘π§â“§ß‡À≈◊Õ

 ‘π§â“§ß‡À≈◊Õ· ¥ßµ“¡√“§“∑ÿπÀ√◊Õ¡Ÿ≈§à“ ÿ∑∏‘∑’Ë®–‰¥â√—∫·≈â«·µà√“§“„¥µË”°«à“ ∫√‘…—∑œ ª√–¡“≥¡Ÿ≈§à“ ÿ∑∏‘∑’Ë®–

‰¥â√—∫®“°√“§“∑’Ë§“¥«à“®–¢“¬‰¥âµ“¡ª°µ‘¢Õß∏ÿ√°‘® À—°¥â«¬§à“„™â®à“¬∑’Ë®”‡ªìπµâÕß®à“¬‡æ◊ËÕ°“√¢“¬ ‘π§â“π—Èπ

µâπ∑ÿπ¢Õß ‘π§â“∑’Ë´◊ÈÕª√–°Õ∫¥â«¬√“§“´◊ÈÕ√«¡§à“„™â®à“¬Õ◊Ëπ∑ÿ°ª√–‡¿∑∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß‚¥¬µ√ß°—∫°“√´◊ÈÕ ‘π§â“π—Èπ

µâπ∑ÿπ¢Õß ‘π§â“ ”‡√Á®√Ÿª·≈– ‘π§â“√–À«à“ßº≈‘µ ª√–°Õ∫¥â«¬§à“«—µ∂ÿ¥‘∫ §à“·√ßß“π ·≈–‚ Àÿâ¬°“√º≈‘µ ‚¥¬√“§“∑ÿπ

¢Õß ‘π§â“§ß‡À≈◊Õ §”π«≥‚¥¬„™â«‘∏’µâπ∑ÿπ∂—«‡©≈’Ë¬‡§≈◊ËÕπ∑’Ë  à«π ‘π§â“√–À«à“ß∑“ß∫—π∑÷°¥â«¬√“§“∑ÿπ ∫√‘…—∑œ µ—Èß§à“‡º◊ËÕ

°“√≈¥≈ß¢Õß¡Ÿ≈§à“ ‘π§â“§ß‡À≈◊Õ ‚¥¬°“√ª√–¡“≥¢ÕßΩÉ“¬∫√‘À“√¢Õß∫√‘…—∑œ

3.5 ‡ß‘π≈ß∑ÿπ„πÀÿâπ∑ÿπ

3.5.1 ≥ «—π∑’Ë 30 ¡‘∂ÿπ“¬π æ.». 2550 ∫√‘…—∑œ ∫—π∑÷°‡ß‘π≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑√à«¡µ“¡«‘∏’ à«π‰¥â‡ ’¬ ·≈–‰¥âÀ¬ÿ¥

√—∫√Ÿâ‡ß‘π≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑√à«¡µ“¡«‘∏’ à«π‰¥â‡ ’¬‡¡◊ËÕ∫√‘…—∑√à«¡¡’¢“¥∑ÿπ ÿ∑∏‘Õ—π‡ªìπº≈∑”„Àâ¬Õ¥‡ß‘π≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑√à«¡

¡’¡Ÿ≈§à“≈¥≈ß®π‡ªìπ»Ÿπ¬å

∫√‘…—∑œ ‰¥âµ—¥®”Àπà“¬‡ß‘π≈ß∑ÿπ„πÀÿâπ∑ÿπ¢Õß∫√‘…—∑ ª√“®’π‡æ“‡«Õ√å ®”°—¥ ´÷Ëß‡ªìπ∫√‘…—∑√à«¡¢Õß∫√‘…—∑œ

„π‰µ√¡“  ‘Èπ ÿ¥«—π∑’Ë 30 °—π¬“¬π æ.». 2550 ‚¥¬‡Àµÿ∑’Ë∫√‘…—∑ ª√“®’π‡æ“‡«Õ√å ®”°—¥ ∂Ÿ°»“≈≈â¡≈–≈“¬°≈“ß

æ‘æ“°…“„Àâ≈â¡≈–≈“¬µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘≈â¡≈–≈“¬ æ.». 2483

3.5.2 ‡ß‘π≈ß∑ÿπ„πÀÿâπ∑ÿπ¢Õß∫√‘…—∑Õ◊Ëπ (‡ß‘π≈ß∑ÿπ∑—Ë«‰ª) ́ ÷Ëß∂◊Õ‡ªìπ‡ß‘π≈ß∑ÿπ√–¬–¬“«∫—π∑÷°„π√“§“∑ÿπ °”‰√À√◊Õ¢“¥∑ÿπ

®–∫—π∑÷°∫—≠™’‡¡◊ËÕ¡’°“√®”Àπà“¬Àÿâπ∑ÿππ—Èπ·≈â« µâπ∑ÿπ¢Õß‡ß‘π≈ß∑ÿπ∑’Ë®”Àπà“¬„π√–À«à“ßªï§”π«≥‚¥¬„™â

«‘∏’∂—«‡©≈’Ë¬∂à«ßπÈ”Àπ—°

3.6 ∑’Ë¥‘π Õ“§“√ ·≈–Õÿª°√≥å

∑’Ë¥‘π· ¥ß„π√“§“ª√–‡¡‘π Õ“§“√·≈–Õÿª°√≥å· ¥ß¡Ÿ≈§à“µ“¡√“§“∑ÿπÀ—°§à“‡ ◊ËÕ¡√“§“ – ¡‡¡◊ËÕ ‘π∑√—æ¬å∂Ÿ°¢“¬À√◊Õ

µ—¥ÕÕ°®“°∫—≠™’ µâπ∑ÿπ·≈–§à“‡ ◊ËÕ¡√“§“ – ¡¢Õß ‘π∑√—æ¬å¥—ß°≈à“«®–∂Ÿ°µ—¥ÕÕ°®“°∫—≠™’ °”‰√À√◊Õ¢“¥∑ÿπ®“°°“√¢“¬

À√◊Õµ—¥®”Àπà“¬ ‘π∑√—æ¬å®–∫—π∑÷°‰«â„πß∫°”‰√¢“¥∑ÿπ

∫√‘…—∑œ §‘‘¥§à“‡ ◊ËÕ¡√“§“Õ“§“√·≈–Õÿª°√≥å ‚¥¬«‘∏’‡ âπµ√ßµ“¡Õ“¬ÿ°“√„™âß“π‚¥¬ª√–¡“≥¢Õß ‘π∑√—æ¬å¥—ßπ’È

ªï

Õ“§“√·≈– à«πª√—∫ª√ÿßÕ“§“√ 10 - 20

‡§√◊ËÕß®—°√·≈–Õÿª°√≥å 5 - 15

‡§√◊ËÕßµ°·µàß µ‘¥µ—Èß ·≈–‡§√◊ËÕß„™â ”π—°ß“π 5 - 10

¬“πæ“Àπ– 5

∫√‘…—∑œ µ’√“§“Õ–‰À≈à‡§√◊ËÕß®—°√µ“¡«‘∏’µâπ∑ÿπ∂—«‡©≈’Ë¬‡§≈◊ËÕπ∑’Ë ÿ∑∏‘®“°§à“‡º◊ËÕÕ–‰À≈à‡§√◊ËÕß®—°√‡§≈◊ËÕπ‰À«™â“
∫√‘…—∑œ ∫—π∑÷°§à“‡ ◊ËÕ¡√“§“‡ªìπ§à“„™â®à“¬ª√–®”ß«¥ §à“„™â®à“¬„π°“√µàÕ‡µ‘¡ ª√—∫ª√ÿß ´àÕ¡·´¡ À√◊ÕµàÕ —≠≠“‡™à“

´÷Ëß‡ªìπº≈„Àâ§à“„™â®à“¬π—Èπ¡’ª√–‚¬™πå‡™‘ß‡»√…∞°‘®„πÕπ“§µ®–∫—π∑÷°‡ªìπ ‘π∑√—æ¬å
3.7 °“√¥âÕ¬§à“¢Õß ‘π∑√—æ¬å

∫√‘…—∑œ ®–æ‘®“√≥“°“√¥âÕ¬§à“¢Õß ‘π∑√—æ¬å‡¡◊ËÕ¡’‡Àµÿ°“√≥åÀ√◊Õ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ¿“æ·«¥≈âÕ¡∑’Ë¡’¢âÕ∫àß™’È«à“¡Ÿ≈§à“
∑’Ë§“¥«à“®–‰¥â√—∫§◊π (√“§“¢“¬ ÿ∑∏‘¢Õß ‘π∑√—æ¬åπ—ÈπÊ À√◊Õ¡Ÿ≈§à“®“°°“√„™â·≈â«·µà®”π«π„¥®– Ÿß°«à“) µË”°«à“√“§“µ“¡∫—≠™’
¢Õß ‘π∑√—æ¬å¥—ß°≈à“« ‚¥¬∑’Ë°“√ Õ∫∑“π®–æ‘®“√≥“ ‘π∑√—æ¬å·µà≈–√“¬°“√ À√◊Õæ‘®“√≥“®“°Àπà«¬ ‘π∑√—æ¬å∑’Ë°àÕ„Àâ‡°‘¥
‡ß‘π ¥·≈â«·µà°√≥’



036 √“¬ß“πª√–®”ªï 2551 ∫√‘…—∑ ‡Õ‡ ’́¬‰ø‡∫Õ√å ®”°—¥ (¡À“™π)

¡ÿàß¡—Ëπ æ—≤π“ µàÕ‡π◊ËÕß §√∫‡§√◊ËÕß §«“¡æÕ„® ≈Ÿ°§â“  À≈“°À≈“¬ ·¡àπ¬” π”Àπâ“ §ÿ≥¿“æ  àß¡Õ∫ √“§“ √—°…“ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ æ√âÕ¡„®

À¡“¬‡Àµÿª√–°Õ∫ß∫°“√‡ß‘π (µàÕ)

3.  √ÿªπ‚¬∫“¬°“√∫—≠™’∑’Ë ”§—≠ (µàÕ)
„π°√≥’∑’Ë√“§“µ“¡∫—≠™’¢Õß ‘π∑√—æ¬å Ÿß°«à“¡Ÿ≈§à“∑’Ë§“¥«à“®–‰¥â√—∫§◊π ∫√‘…—∑œ ®–√—∫√Ÿâº≈¢“¥∑ÿπ®“°°“√¥âÕ¬§à“

‚¥¬°“√≈¥√“§“µ“¡∫—≠™’¢Õß ‘π∑√—æ¬åπ—Èπ„Àâ‡∑à“°—∫¡Ÿ≈§à“∑’Ë§“¥«à“®–‰¥â√—∫§◊π·≈–∫—π∑÷°°“√ª√—∫≈¥¡Ÿ≈§à“„πß∫°”‰√¢“¥∑ÿπ
À√◊Õª√—∫≈¥ à«π‡°‘π∑ÿπ®“°°“√µ’√“§“¢Õß ‘π∑√—æ¬å„π°√≥’∑’Ë ‘π∑√—æ¬å‡À≈à“π—Èπ‡§¬¡’°“√µ’√“§“‡æ‘Ë¡¢÷Èπ¡“°àÕπ ∫√‘…—∑œ ®–
∫—π∑÷°°≈—∫√“¬°“√º≈¢“¥∑ÿπ®“°°“√¥âÕ¬§à“´÷Ëß‰¥â∫—π∑÷°‰«â„πªï°àÕπ Ê ‡¡◊ËÕ¡’¢âÕ∫àß™’È«à“°“√¥âÕ¬§à“¥—ß°≈à“«®–‰¡à¡’Õ¬ŸàÕ’°
µàÕ‰ª À√◊Õ¬—ß§ß¡’Õ¬Ÿà·µà‡ªìπ‰ª„π∑“ß∑’Ë≈¥≈ß‚¥¬∫—π∑÷°‰«â„π∫—≠™’√“¬‰¥âÕ◊Ëπ À√◊Õπ”‰ª‡æ‘Ë¡ à«π‡°‘π∑ÿπ®“°°“√µ’√“§“¢Õß
 ‘π∑√—æ¬å·≈â«·µà°√≥’ ∑—Èßπ’È ®”π«π‡ß‘π∑’Ë‡°‘¥®“°°“√°≈—∫√“¬°“√π’È®–µâÕß‰¡à Ÿß°«à“¡Ÿ≈§à“µ“¡∫—≠™’ ( ÿ∑∏‘®“°§à“‡ ◊ËÕ¡√“§“
À√◊Õ√“¬®à“¬µ—¥∫—≠™’∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß)

3.8 Àπ’È ‘π ª√–¡“≥°“√Àπ’È ‘π ·≈–§à“„™â®à“¬
∫√‘…—∑œ ∫—π∑÷°ª√–¡“≥°“√Àπ’È ‘πµ“¡¿“√–Àπ’È ‘πµ“¡°ÆÀ¡“¬  À√◊Õ§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â∑’Ë®–°àÕ„Àâ‡°‘¥¿“√–Àπ’È ‘π®“°

‡Àµÿ°“√≥å∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ„πÕ¥’µ ·≈–¡’§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â§àÕπ¢â“ß·πà∑’Ë®–µâÕß®à“¬™”√–Àπ’Èµ“¡¿“√–Àπ’È ‘π¥—ß°≈à“« ·≈– “¡“√∂
ª√–¡“≥®”π«π‡ß‘π‰¥âÕ¬à“ßπà“‡™◊ËÕ∂◊Õ  ∫√‘…—∑œ ®–æ‘®“√≥“¡Ÿ≈§à“¢Õßª√–¡“≥°“√Àπ’È ‘π ≥ «—π∑’Ë„πß∫¥ÿ≈·≈–ª√—∫ª√ÿß¡Ÿ≈§à“
¢Õßª√–¡“≥°“√Àπ’È ‘π∑’Ë‡À¡“– ¡∑’Ë ÿ¥„πªí®®ÿ∫—π „π°√≥’∑’Ë¡Ÿ≈§à“¢Õß‡ß‘π∂Ÿ°°√–∑∫Õ¬à“ß‡ªìπ “√– ”§—≠®“°
°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß‡«≈“ ®”π«π‡ß‘πª√–¡“≥°“√Àπ’È ‘π∑’Ë§“¥«à“®–µâÕß®à“¬‡æ◊ËÕ™”√–Àπ’È ‘π®–∫—π∑÷°¥â«¬¡Ÿ≈§à“ªí®®ÿ∫—π

3.9 °“√√—∫√Ÿâ√“¬‰¥â
√“¬‰¥â®“°°“√¢“¬ ‘π§â“√—∫√Ÿâ‡ªìπ√“¬‰¥â‡¡◊ËÕ∫√‘…—∑œ ‰¥â‚Õπ§«“¡‡ ’Ë¬ß·≈–º≈µÕ∫·∑π∑’Ë¡’π—¬ ”§—≠¢Õß§«“¡‡ªìπ‡®â“¢Õß

 ‘π§â“„Àâ°—∫ºŸâ´◊ÈÕ ‚¥¬„™â®”π«π‡ß‘πµ“¡„∫·®âßÀπ’È ·≈–®–‰¡à√—∫√Ÿâ√“¬‰¥â ∂â“¡’§«“¡‰¡à·πàπÕπ∑’Ë¡’π—¬ ”§—≠„π°“√‰¥â√—∫
ª√–‚¬™πå®“°√“¬°“√∫—≠™’π—Èπ ‰¡àÕ“®«—¥¡Ÿ≈§à“¢Õß®”π«π√“¬‰¥â ·≈–µâπ∑ÿπ∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ‰¥âÕ¬à“ßπà“‡™◊ËÕ∂◊Õ ¡’§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â
§àÕπ¢â“ß·πà∑’Ë®–µâÕß√—∫§◊π ‘π§â“ À√◊ÕΩÉ“¬∫√‘À“√¬—ß¡’°“√§«∫§ÿ¡À√◊Õ∫√‘À“√ ‘π§â“∑’Ë¢“¬‰ª·≈â«π—Èπ

√“¬‰¥â®“°°“√„Àâ∫√‘°“√√—∫√Ÿâ‡ªìπ√“¬‰¥â‡¡◊ËÕº≈¢Õß√“¬°“√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√„Àâ∫√‘°“√ “¡“√∂ª√–¡“≥‰¥âÕ¬à“ß
πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ

√“¬‰¥âÕ◊Ëπ∫—π∑÷°µ“¡‡°≥±å§ß§â“ß
3.10 °“√‡™à“ ‘π∑√—æ¬å¥”‡π‘πß“π

°“√‡™à“ ‘π∑√—æ¬ǻ ÷Ëß§«“¡‡ ’Ë¬ß·≈–°√√¡ ‘∑∏‘Ï¢Õß ‘π∑√—æ¬å∑’Ë‡™à“‡ªìπ¢ÕßºŸâ„Àâ‡™à“ ‰¥â®—¥ª√–‡¿∑‡ªìπ°“√‡™à“¥”‡π‘πß“π
§à“‡™à“∑’Ë®à“¬¿“¬„µâ°“√‡™à“¥”‡π‘πß“π‰¥â∫—π∑÷°‡ªìπ§à“„™â®à“¬Õ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫¿“¬„µâÕ“¬ÿ —≠≠“‡™à“

3.11 √“¬°“√∫—≠™’∑’Ë‡ªìπ‡ß‘πµ√“µà“ßª√–‡∑»
√“¬°“√∫—≠™’∑’Ë‡ªìπ‡ß‘πµ√“µà“ßª√–‡∑»„π√–À«à“ßªï∫—π∑÷°‰«â‡ªìπ‡ß‘π∫“∑„πÕ—µ√“·≈°‡ª≈’Ë¬π ≥ «—π∑’Ë‡°‘¥√“¬°“√π—Èπ

 ‘π∑√—æ¬å·≈–Àπ’È ‘π∑’Ë‡ªìπ‡ß‘πµ√“µà“ßª√–‡∑»§ß‡À≈◊ÕÕ¬Ÿà ≥ «—π∑’Ë„πß∫¥ÿ≈·ª≈ß§à“‡ªìπ‡ß‘π∫“∑µ“¡Õ—µ√“·≈°‡ª≈’Ë¬π
≥ «—ππ—Èπ °”‰√À√◊Õ¢“¥∑ÿπ®“°°“√·ª≈ß§à“‡ß‘πµ√“µà“ßª√–‡∑»‰¥â∫—π∑÷°√«¡‰«â„πº≈°“√¥”‡π‘πß“π

„π°√≥’∑’Ë ‘π∑√—æ¬å·≈–Àπ’È ‘π´÷Ëß‡ªìπ‡ß‘πµ√“µà“ßª√–‡∑»‰¥â∑” —≠≠“´◊ÈÕ¢“¬‡ß‘πµ√“µà“ßª√–‡∑»‰«â≈à«ßÀπâ“®–·ª≈ß§à“
‡ªìπ‡ß‘π∫“∑¥â«¬Õ—µ√“·≈°‡ª≈’Ë¬π¢Õß —≠≠“´◊ÈÕ¢“¬‡ß‘πµ√“µà“ßª√–‡∑» §à“∏√√¡‡π’¬¡„π°“√∑” —≠≠“ ◊́ÈÕ¢“¬‡ß‘πµ√“
µà“ßª√–‡∑»∫—π∑÷°‡ªìπ√“¬‰¥â/§à“„™â®à“¬µ“¡√–¬–‡«≈“¢Õß —≠≠“ §à“∏√√¡‡π’¬¡µ—¥∫—≠™’‡ªìπ√“¬‰¥â/§à“„™â®à“¬
¥—ß°≈à“«·≈–°”‰√À√◊Õ¢“¥∑ÿπ®“° —≠≠“ ◊́ÈÕ¢“¬‡ß‘πµ√“µà“ßª√–‡∑»≈à«ßÀπâ“∑’Ë§ÿâ¡§√Õß ‘π∑√—æ¬å·≈–Àπ’È ‘π∑’Ë‰¥âªÑÕß°—π
§«“¡‡ ’Ë¬ß‰«â®–∫—π∑÷°À—°°≈∫≈∫°—∫°”‰√¢“¥∑ÿπ®“°Õ—µ√“·≈°‡ª≈’Ë¬π®“°°“√·ª≈ß§à“√“¬°“√∑’Ë‡ªìπ‡ß‘πµ√“µà“ßª√–‡∑»

3.12 ¿“…’‡ß‘π‰¥â
∫√‘…—∑µ—Èß ”√Õß¿“…’‡ß‘π‰¥â ‰«â‡∑à“°—∫®”π«π‡ß‘π∑’ËµâÕß®à“¬µ“¡ª√–¡«≈√—…Æ“°√ Õ¬à“ß‰√°Áµ“¡ ∫√‘…—∑‰¡à¡’¿“…’‡ß‘π‰¥â

∑’ËµâÕß®à“¬™”√– ”À√—∫ªï 2551 ·≈– 2550 ‡π◊ËÕß®“°∫√‘…—∑¡’º≈¢“¥∑ÿπ®“°°“√¥”‡π‘πß“π
3.13 ¢“¥∑ÿπµàÕÀÿâπ

¢“¥∑ÿπµàÕÀÿâπ §”π«≥‚¥¬°“√À“√¢“¥∑ÿπ ”À√—∫ß«¥¥â«¬®”π«π∂—«‡©≈’Ë¬∂à«ßπÈ”Àπ—°¢Õß®”π«πÀÿâπ “¡—≠∑’Ë™”√–·≈â«
„π√–À«à“ßß«¥



√“¬ß“πª√–®”ªï 2551 ∫√‘…—∑ ‡Õ‡ ’́¬‰ø‡∫Õ√å ®”°—¥ (¡À“™π)37037 √“¬ß“πª√–®”ªï 2551 ∫√‘…—∑ ‡Õ‡ ’́¬‰ø‡∫Õ√å ®”°—¥ (¡À“™π)

¡ÿàß¡—Ëπ æ—≤π“ µàÕ‡π◊ËÕß §√∫‡§√◊ËÕß §«“¡æÕ„® ≈Ÿ°§â“  À≈“°À≈“¬ ·¡àπ¬” π”Àπâ“ §ÿ≥¿“æ  àß¡Õ∫ √“§“ √—°…“ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ æ√âÕ¡„®

4. √“¬°“√∫—≠™’°—∫°‘®°“√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—π
 ‘π∑√—æ¬å·≈–√“¬‰¥â à«πÀπ÷Ëß¢Õß∫√‘…—∑œ ‡ªìπ√“¬°“√∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ°—∫∫√‘…—∑∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—π ∫√‘…—∑‡À≈à“π’È‡°’Ë¬«¢âÕß°—π‚¥¬°“√¡’

ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ·≈–/À√◊Õ°“√¡’°√√¡°“√√à«¡°—π √“¬°“√√–À«à“ß°—π°—∫∫√‘…—∑∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—π∑’Ë¡’ “√– ”§—≠∑’Ë√«¡‰«â„πß∫°“√‡ß‘π„™â√“§“µ“¡

ª°µ‘∏ÿ√°‘®‚¥¬∂◊Õµ“¡√“§“µ≈“¥∑—Ë«‰ª À√◊Õ‡ªìπ‰ªµ“¡ —≠≠“∑’Ëµ°≈ß°—π‰«â ”À√—∫√“¬°“√∑’Ë‰¡à¡’√“§“µ≈“¥

≥ «—π∑’Ë 30 ¡‘∂ÿπ“¬π æ.». 2551 ·≈– æ.».  2550 ∫√‘…—∑∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—πª√–°Õ∫¥â«¬

∫√‘…—∑ ≈—°…≥–§«“¡ —¡æ—π∏å ≈—°…≥–§«“¡‡°’Ë¬«¢âÕß

∫√‘…—∑ ‰∑¬ø“√åÕ’ µå ®”°—¥ ∫√‘…—∑∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—π ¡’ºŸâ∫√‘À“√√à«¡°—π

∫√‘…—∑ ∑’.‡Õø.Õ’.‡∑√¥¥‘Èß ®”°—¥ ∫√‘…—∑∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—π ¡’ºŸâ∫√‘À“√√à«¡°—π

∫√‘…—∑ ‚√ßß“π àß‡ √‘¡‰∑¬Õÿµ “À°√√¡ ®”°—¥ ∫√‘…—∑∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—π ¡’ºŸâ∫√‘À“√√à«¡°—π

∫√‘…—∑ ‡Õ‡´’¬°“√å‡¡πµå ®”°—¥ ∫√‘…—∑∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—π ¡’ºŸâ∫√‘À“√√à«¡°—π

∫√‘…—∑ ‰∑¬‚´Õ‘ß Õ‘π¥— ‡∑√’¬≈ ®”°—¥ ∫√‘…—∑∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—π ¡’ºŸâ∫√‘À“√√à«¡°—π

∫√‘…—∑ ª√“®’π‡æ“‡«Õ√å ®”°—¥ ∫√‘…—∑√à«¡ ∫√‘…—∑√à«¡·≈–¡’ºŸâ∫√‘À“√√à«¡°—π

≥ «—π∑’Ë 30 ¡‘∂ÿπ“¬π æ.». 2551 ·≈– æ.». 2550 ≈Ÿ°Àπ’È·≈–µ—Î«‡ß‘π√—∫°“√§â“ - ∫√‘…—∑∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—πª√–°Õ∫¥â«¬

Àπà«¬ : æ—π∫“∑

2550 ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ≈¥≈ß 2551

∫√‘…—∑ ‰∑¬ø“√åÕ’ µå ®”°—¥ 106,954 824 885 106,893

∫√‘…—∑ ∑’.‡Õø.Õ’.‡∑√¥¥‘Èß ®”°—¥ 19,324 -  - 19,324

∫√‘…—∑ ‰∑¬‚´Õ‘ß Õ‘π¥— ‡∑√’¬≈ ®”°—¥ 135 1,694 1,116 713

∫√‘…—∑ ‡Õ‡´’¬°“√å‡¡πµå ®”°—¥ 234 1,157 989 402

∫√‘…—∑ ‚√ßß“π àß‡ √‘¡‰∑¬Õÿµ “À°√√¡ ®”°—¥ - 1,030 1,017  13

√«¡ 126,647 4,705 4,007 127,345

À—° §à“‡º◊ËÕÀπ’È ß —¬®– Ÿ≠ (71,000) (71,000)

 ÿ∑∏‘ 55,647 56,345

°“√«‘‡§√“–ÀåÕ“¬ÿ≈Ÿ°Àπ’È·≈–µ—Î«‡ß‘π√—∫°“√§â“ - ∫√‘…—∑∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—π¥—ß°≈à“«¢â“ßµâπ ≥ «—π∑’Ë 30 ¡‘∂ÿπ“¬π æ.». 2551 ·≈–

æ.». 2550 ¡’¥—ßπ’È

Àπà«¬ : æ—π∫“∑

2551 2550

ªí®®ÿ∫—π∂÷ß 3 ‡¥◊Õπ 978 489

¡“°°«à“ 3 ‡¥◊Õπ∂÷ß 6 ‡¥◊Õπ 79 64

¡“°°«à“ 6 ‡¥◊Õπ∂÷ß 12 ‡¥◊Õπ 270 732

¡“°°«à“ 12 ‡¥◊Õπ 126,018 125,362

√«¡ 127,345 126,647

À—°  §à“‡º◊ËÕÀπ’È ß —¬®– Ÿ≠ (71,000) (71,000)

 ÿ∑∏‘ 56,345 55,647

À¡“¬‡Àµÿª√–°Õ∫ß∫°“√‡ß‘π (µàÕ)



038 √“¬ß“πª√–®”ªï 2551 ∫√‘…—∑ ‡Õ‡ ’́¬‰ø‡∫Õ√å ®”°—¥ (¡À“™π)

¡ÿàß¡—Ëπ æ—≤π“ µàÕ‡π◊ËÕß §√∫‡§√◊ËÕß §«“¡æÕ„® ≈Ÿ°§â“  À≈“°À≈“¬ ·¡àπ¬” π”Àπâ“ §ÿ≥¿“æ  àß¡Õ∫ √“§“ √—°…“ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ æ√âÕ¡„®

4. √“¬°“√∫—≠™’°—∫°‘®°“√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—π (µàÕ)
≥ «—π∑’Ë 30 ¡‘∂ÿπ“¬π æ.». 2551 ·≈– æ.». 2550  ∫√‘…—∑œ ¡’≈Ÿ°Àπ’È°“√§â“∑’Ë§â“ß™”√–‡ªìπ‡«≈“π“π (‡°‘π°«à“ 6 ‡¥◊Õπ) ®“°

∫√‘…—∑∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—π Õß·Ààß (∫√‘…—∑ ‰∑¬ø“√åÕ’ µå ®”°—¥ ·≈–∫√‘…—∑ ∑’.‡Õø.Õ’. ‡∑√¥¥‘Èß ®”°—¥) ‡ªìπ®”π«π‡ß‘π√«¡ 126.1 ≈â“π∫“∑

(¬Õ¥Àπ’È®“°∫√‘…—∑¥—ß°≈à“« ≥ «—π∑’Ë 30 ¡‘∂ÿπ“¬π æ.». 2551 ·≈– æ.». 2550 ¡’®”π«π‡ß‘π√«¡ 126.2 ≈â“π∫“∑ ·≈– 126.3

≈â“π∫“∑ µ“¡≈”¥—∫) ≈Ÿ°Àπ’È°“√§â“¥—ß°≈à“«¡’∑’Ë¥‘πæ√âÕ¡ ‘Ëßª≈Ÿ° √â“ß¡“®”πÕß‡ªìπÀ≈—°ª√–°—π √“§“ª√–‡¡‘π‚¥¬∂◊Õµ“¡√“¬ß“π

°“√ª√–‡¡‘π√“§“‚¥¬∫√‘…—∑ª√–‡¡‘π√“§“∑√—æ¬å ‘πÕ‘ √–≈ß«—π∑’Ë 27 °ÿ¡¿“æ—π∏å æ.». 2549 ¡’¡Ÿ≈§à“µ≈“¥®”π«π‡ß‘π

93.5 ≈â“π∫“∑ ·≈–¡’¡Ÿ≈§à“∫—ß§—∫¢“¬®”π«π‡ß‘π 56.1 ≈â“π∫“∑ µ“¡À≈—°§«“¡√–¡—¥√–«—ß∫√‘…—∑‰¥âµ—Èß§à“‡º◊ËÕÀπ’È ß —¬®– Ÿ≠

 ”À√—∫≈Ÿ°Àπ’È¥—ß°≈à“«‡ªìπ®”π«π‡ß‘π 71.0 ≈â“π∫“∑ ≥ «—π∑’Ë 30 ¡‘∂ÿπ“¬π æ.». 2551 ·≈– æ.». 2550 ΩÉ“¬∫√‘À“√‡™◊ËÕ«à“

§à“‡º◊ËÕÀπ’È ß —¬®– Ÿ≠¥—ß°≈à“«‡æ’¬ßæÕ ”À√—∫º≈¢“¥∑ÿπ∑’ËÕ“®‡°‘¥¢÷Èπ®“°º≈µà“ß√–À«à“ß√“§“ª√–‡¡‘π¢Õß∑√—æ¬å ‘π·≈–¬Õ¥§ß‡À≈◊Õ

¢Õß≈Ÿ°Àπ’È¥—ß°≈à“« Õ¬à“ß‰√°Áµ“¡ ΩÉ“¬∫√‘À“√‰¡à¡’π‚¬∫“¬∑’Ë®–¬÷¥∑√—æ¬å ‘π∑’Ë§È”ª√–°—π®“°≈Ÿ°Àπ’È¥—ß°≈à“«‡æ◊ËÕ¢“¬∑Õ¥µ≈“¥„π¢≥–π’È

‡π◊ËÕß®“°≈Ÿ°Àπ’È¥—ß°≈à“«¬—ß¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®Õ¬Ÿà

√“¬°“√∫—≠™’∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ°—∫°‘®°“√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—π ÷́Ëß· ¥ß√«¡Õ¬Ÿà„πß∫°”‰√¢“¥∑ÿπ ”À√—∫·µà≈–ªï ‘Èπ ÿ¥«—π∑’Ë 30 ¡‘∂ÿπ“¬π

æ.». 2551 ·≈– æ.». 2550 ¡’¥—ßπ’È

     Àπà«¬ : æ—π∫“∑

π‚¬∫“¬°”Àπ¥√“§“ 2551 2550

¢“¬ ÿ∑∏‘ √“§“µ≈“¥ 4,397 3,594

¥Õ°‡∫’È¬√—∫ (®“°°“√∑’Ë≈Ÿ°§â“®à“¬™”√–≈à“™â“) µ“¡∑’Ëµ°≈ß‰«â„π —≠≠“ 2,888 2,889

5. ‡ß‘π ¥·≈–√“¬°“√‡∑’¬∫‡∑à“‡ß‘π ¥

Àπà«¬ : æ—π∫“∑

2551 2550

‡ß‘π ¥ 367 402

‡ß‘πΩ“°∏π“§“√ - °√–· √“¬«—π 4,804 1,691

‡ß‘πΩ“°∏π“§“√ -  – ¡∑√—æ¬å 33,859 74,431

√«¡ 39,030 76,524

À¡“¬‡Àµÿª√–°Õ∫ß∫°“√‡ß‘π (µàÕ)



√“¬ß“πª√–®”ªï 2551 ∫√‘…—∑ ‡Õ‡ ’́¬‰ø‡∫Õ√å ®”°—¥ (¡À“™π)39039 √“¬ß“πª√–®”ªï 2551 ∫√‘…—∑ ‡Õ‡ ’́¬‰ø‡∫Õ√å ®”°—¥ (¡À“™π)

¡ÿàß¡—Ëπ æ—≤π“ µàÕ‡π◊ËÕß §√∫‡§√◊ËÕß §«“¡æÕ„® ≈Ÿ°§â“  À≈“°À≈“¬ ·¡àπ¬” π”Àπâ“ §ÿ≥¿“æ  àß¡Õ∫ √“§“ √—°…“ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ æ√âÕ¡„®

6. ≈Ÿ°Àπ’È·≈–µ—Î«‡ß‘π√—∫°“√§â“ - ∫√‘…—∑Õ◊Ëπ -  ÿ∑∏‘

°“√«‘‡§√“–ÀåÕ“¬ÿ≈Ÿ°Àπ’È·≈–µ—Î«‡ß‘π√—∫°“√§â“ - ∫√‘…—∑Õ◊Ëπ ≥ «—π∑’Ë 30 ¡‘∂ÿπ“¬π æ.». 2551 ·≈– æ.». 2550 ¡’¥—ßπ’È

Àπà«¬ : æ—π∫“∑

2551 2550

ªí®®ÿ∫—π∂÷ß 3 ‡¥◊Õπ 178,488 163,661

¡“°°«à“ 3 ‡¥◊Õπ∂÷ß 6 ‡¥◊Õπ - 49

¡“°°«à“ 6 ‡¥◊Õπ∂÷ß 12 ‡¥◊Õπ 38 -

¡“°°«à“ 12 ‡¥◊Õπ 1,741 2,143

√«¡ 180,267 165,853

À—° §à“‡º◊ËÕÀπ’È ß —¬®– Ÿ≠ (10,613) (10,613)

 ÿ∑∏‘ 169,654 155,240

≥ «—π∑’Ë 30 ¡‘∂ÿπ“¬π æ.». 2551 ·≈– æ.». 2550 §à“‡º◊ËÕÀπ’È ß —¬®– Ÿ≠¡’®”π«π‡ß‘π 10.6 ≈â“π∫“∑ ΩÉ“¬∫√‘À“√‡™◊ËÕ«à“

§à“‡º◊ËÕÀπ’È ß —¬®– Ÿ≠¥—ß°≈à“«‡æ’¬ßæÕ ”À√—∫º≈¢“¥∑ÿπ∑’ËÕ“®‡°‘¥¢÷Èπ®“°°“√‡√’¬°‡°Á∫‡ß‘π®“°≈Ÿ°Àπ’È ‰¡à‰¥â

7.  ‘π§â“§ß‡À≈◊Õ -  ÿ∑∏‘

Àπà«¬ : æ—π∫“∑

2551 2550

 ‘π§â“ ”‡√Á®√Ÿª 144,378 165,621

 ‘π§â“√–À«à“ßº≈‘µ 97,216 117,815

«—µ∂ÿ¥‘∫ 35,749 18,547

Õ–‰À≈à·≈–«— ¥ÿ‚√ßß“π 12,978 12,169

√«¡ 290,321 314,152

À—° §à“‡º◊ËÕ°“√≈¥≈ß¢Õß¡Ÿ≈§à“ ‘π§â“§ß‡À≈◊Õ (5,371) (2,000)

§à“‡º◊ËÕÕ–‰À≈à·≈–«— ¥ÿ‚√ßß“π‡§≈◊ËÕπ‰À«™â“ (1,450) (1,493)

 ÿ∑∏‘ 283,500 310,659

À¡“¬‡Àµÿª√–°Õ∫ß∫°“√‡ß‘π (µàÕ)



040 √“¬ß“πª√–®”ªï 2551 ∫√‘…—∑ ‡Õ‡ ’́¬‰ø‡∫Õ√å ®”°—¥ (¡À“™π)

¡ÿàß¡—Ëπ æ—≤π“ µàÕ‡π◊ËÕß §√∫‡§√◊ËÕß §«“¡æÕ„® ≈Ÿ°§â“  À≈“°À≈“¬ ·¡àπ¬” π”Àπâ“ §ÿ≥¿“æ  àß¡Õ∫ √“§“ √—°…“ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ æ√âÕ¡„®

8. ‡ß‘π≈ß∑ÿπ„πÀÿâπ∑ÿπ¢Õß∫√‘…—∑√à«¡ - «‘∏’ à«π‰¥â‡ ’¬

≈—°…≥– Àπà«¬ : æ—π∫“∑

™◊ËÕ∫√‘…—∑ ª√–‡¿∑¢Õß∏ÿ√°‘® §«“¡ —¡æ—π∏å ∂◊ÕÀÿâπ√âÕ¬≈– ∑ÿπ™”√–·≈â« µ“¡√“§“∑ÿπ µ“¡«‘∏’ à«π‰¥â‡ ’¬

30 ¡‘∂ÿπ“¬π 2550

∫√‘…—∑ ª√“®’π ‡æ“‡«Õ√å ®”°—¥ º≈‘µ°√–· ‰øøÑ“ °√√¡°“√√à«¡ 31.12 43,286 13,471 -

∫√‘…—∑œ ‰¥âµ—¥®”Àπà“¬‡ß‘π≈ß∑ÿπ„πÀÿâπ∑ÿπ¢Õß∫√‘…—∑√à«¡µ—Èß·µà‰µ√¡“  ‘Èπ ÿ¥«—π∑’Ë 30 °—π¬“¬π æ.». 2550  (‚ª√¥¥ŸÀ¡“¬‡Àµÿ

ª√–°Õ∫ß∫°“√‡ß‘π¢âÕ 2.3)

9. ‡ß‘π≈ß∑ÿπ„πÀÿâπ∑ÿπ¢Õß∫√‘…—∑Õ◊Ëπ (‡ß‘π≈ß∑ÿπ∑—Ë«‰ª) - √“§“∑ÿπ

Àπà«¬ : æ—π∫“∑

2551 2550

∫√‘…—∑ §“‚ª√·≈§µ—¡‰∑¬ ®”°—¥ (¡À“™π)

(∑ÿπ™”√–·≈â«®”π«π‡ß‘π 8,576.4 ≈â“π∫“∑) 500 500

À¡“¬‡Àµÿª√–°Õ∫ß∫°“√‡ß‘π (µàÕ)



√“¬ß“πª√–®”ªï 2551 ∫√‘…—∑ ‡Õ‡ ’́¬‰ø‡∫Õ√å ®”°—¥ (¡À“™π)41041 √“¬ß“πª√–®”ªï 2551 ∫√‘…—∑ ‡Õ‡ ’́¬‰ø‡∫Õ√å ®”°—¥ (¡À“™π)

¡ÿàß¡—Ëπ æ—≤π“ µàÕ‡π◊ËÕß §√∫‡§√◊ËÕß §«“¡æÕ„® ≈Ÿ°§â“  À≈“°À≈“¬ ·¡àπ¬” π”Àπâ“ §ÿ≥¿“æ  àß¡Õ∫ √“§“ √—°…“ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ æ√âÕ¡„®

10. ∑’Ë¥‘π Õ“§“√·≈–Õÿª°√≥å -  ÿ∑∏‘

Àπà«¬ : æ—π∫“∑

30 ¡‘.¬. 2550 ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ≈¥≈ß 30 ¡‘.¬. 2551

√“§“ª√–‡¡‘π

∑’Ë¥‘π·≈– à«πª√—∫ª√ÿß - √“§“‡¥‘¡ 15,007 - - 15,007

∑’Ë¥‘π·≈– à«πª√—∫ª√ÿß - √“§“∑’Ë‡æ‘Ë¡¢÷Èπ 247,993 32,000 - 279,993

ª√–‡¿∑∑ÿπ∑√—æ¬å ‘π

Õ“§“√·≈– à«πª√—∫ª√ÿßÕ“§“√ 378,784 1,936 - 380,720

‡§√◊ËÕß®—°√·≈–Õÿª°√≥å 2,063,310 15,625 124 2,078,811

Õ–‰À≈à‡§√◊ËÕß®—°√ 54,055 2,089 - 56,144

‡§√◊ËÕßµ°·µàß µ‘¥µ—Èß·≈–‡§√◊ËÕß„™â ”π—°ß“π 14,648 101 - 14,749

¬“πæ“Àπ– 5,252  - - 5,252

√«¡ 2,779,049 51,751 124 2,830,676

§à“‡ ◊ËÕ¡√“§“ – ¡

Õ“§“√·≈– à«πª√—∫ª√ÿßÕ“§“√ 326,586 12,399 - 338,985

‡§√◊ËÕß®—°√·≈–Õÿª°√≥å 1,981,574 28,077 124 2,009,527

‡§√◊ËÕßµ°·µàß µ‘¥µ—Èß·≈–‡§√◊ËÕß„™â ”π—°ß“π 14,288 177 - 14,465

¬“πæ“Àπ– 4,469 272 - 4,741

√«¡ 2,326,917 40,925 124 2,367,718

À—° §à“‡º◊ËÕÕ–‰À≈à‡§√◊ËÕß®—°√∑’Ë‡§≈◊ËÕπ‰À«™â“ 9,377 9,286

 ÿ∑∏‘ 442,755 453,672

§à“‡ ◊ËÕ¡√“§“ 42,467 40,925

∫√‘…—∑œ ‰¥âµ’√“§“∑’Ë¥‘π‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‚¥¬∂◊ÕªØ‘∫—µ‘µ“¡¡“µ√∞“π°“√∫—≠™’©∫—∫∑’Ë 32 ́ ÷ËßÕÕ°‚¥¬ ¿“«‘™“™’æ∫—≠™’„πæ√–∫√¡√“™Ÿª∂—¡¿å

∑’ËÕπÿ≠“µ„Àâ¡’°“√∫—π∑÷°¡Ÿ≈§à“∑’Ë¥‘π Õ“§“√·≈–Õÿª°√≥å„π√“§“ª√–‡¡‘π„π°“√‡ πÕß∫°“√‡ß‘π

≥ «—π∑’Ë 30 ¡‘∂ÿπ“¬π æ.». 2551 ·≈– æ.». 2550 ∫√‘…—∑œ ‰¥â∫—π∑÷°∑’Ë¥‘π„π√“§“ª√–‡¡‘π (‚¥¬∂◊Õµ“¡√“¬ß“π°“√ª√–‡¡‘π√“§“

‚¥¬∫√‘…—∑ª√–‡¡‘π√“§“∑√—æ¬å ‘πÕ‘ √–≈ß«—π∑’Ë 20 ¡‘∂ÿπ“¬π æ.». 2551 ·≈– 23 ¡’π“§¡ æ.». 2548 µ“¡≈”¥—∫) √“§“ª√–‡¡‘π

 à«π∑’Ë Ÿß°«à“√“§“∑ÿπ‡¥‘¡®”π«π‡ß‘π 280 ≈â“π∫“∑ ·≈– 248 ≈â“π∫“∑ µ“¡≈”¥—∫ ‰¥â· ¥ß‰«â„π∫—≠™’ ç à«π‡°‘π∑ÿπ®“°

°“√µ’√“§“∑’Ë¥‘πé ¿“¬„µâ ç à«π¢ÕßºŸâ∂◊ÕÀÿâπé „πß∫¥ÿ≈ ´÷Ëß à«π‡°‘π∑ÿπ®“°°“√µ’√“§“∑’Ë¥‘ππ’È®–π”‰ª®à“¬‡ªìπ‡ß‘πªíπº≈‰¡à‰¥â
≥ «—π∑’Ë 30 ¡‘∂ÿπ“¬π æ.». 2551 ·≈– æ.». 2550  ‘π∑√—æ¬å∂“«√∫“ß√“¬°“√´÷Ëß¡’

°) ¡Ÿ≈§à“µâπ∑ÿπ®”π«π‡ß‘π√«¡ 2,099.5 ≈â“π∫“∑ ·≈– 2,017 ≈â“π∫“∑ µ“¡≈”¥—∫ ‰¥âµ—¥§à“‡ ◊ËÕ¡√“§“‡µÁ¡®”π«π·≈â«
·µà∫√‘…—∑œ ¬—ß “¡“√∂„™âª√–‚¬™πå®“° ‘π∑√—æ¬å‡À≈à“π—Èπ‰¥â

¢) ¡Ÿ≈§à“ ÿ∑∏‘µ“¡∫—≠™’®”π«π‡ß‘π√«¡ 227.5 ≈â“π∫“∑ ·≈– 331 ≈â“π∫“∑ µ“¡≈”¥—∫ ‰¥â„™â‡ªìπÀ≈—°∑√—æ¬å§È”ª√–°—π
«ß‡ß‘π ‘π‡™◊ËÕ°—∫ ∂“∫—π°“√‡ß‘πµ“¡∑’Ë°≈à“«‰«â„πÀ¡“¬‡Àµÿ 11

À¡“¬‡Àµÿª√–°Õ∫ß∫°“√‡ß‘π (µàÕ)



042 √“¬ß“πª√–®”ªï 2551 ∫√‘…—∑ ‡Õ‡ ’́¬‰ø‡∫Õ√å ®”°—¥ (¡À“™π)

¡ÿàß¡—Ëπ æ—≤π“ µàÕ‡π◊ËÕß §√∫‡§√◊ËÕß §«“¡æÕ„® ≈Ÿ°§â“  À≈“°À≈“¬ ·¡àπ¬” π”Àπâ“ §ÿ≥¿“æ  àß¡Õ∫ √“§“ √—°…“ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ æ√âÕ¡„®

11. ‡ß‘π‡∫‘°‡°‘π∫—≠™’·≈–‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡√–¬– —Èπ®“° ∂“∫—π°“√‡ß‘π
Àπà«¬ : æ—π∫“∑

2551 2550

‡ß‘π‡∫‘°‡°‘π∫—≠™’∏π“§“√ - 12

Àπ’È ‘π®“°°“√∑”∑√— µå√’´’ ∑å (Õ—µ√“¥Õ°‡∫’È¬√âÕ¬≈– 5.05 µàÕªï) 8,240 -

‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡√–¬– —Èπ (Õ—µ√“¥Õ°‡∫’È¬√âÕ¬≈– 5.08 µàÕªï) - 30,000

√«¡ 8,240 30,012

≥ «—π∑’Ë 30 ¡‘∂ÿπ“¬π æ.». 2551 ·≈– æ.». 2550 ∫√‘…—∑œ ¡’«ß‡ß‘π‡∫‘°‡°‘π∫—≠™’°—∫∏π“§“√„πª√–‡∑»À≈“¬·Ààß‡ªìπ
®”π«π‡ß‘π√«¡ 25 ≈â“π∫“∑ ·≈– 35 ≈â“π∫“∑ µ“¡≈”¥—∫ «ß‡ß‘π‡∫‘°‡°‘π∫—≠™’®”π«π‡ß‘π 25 ≈â“π∫“∑ ¡’ à«πÀπ÷Ëß¢Õß∑’Ë¥‘π  ‡§√◊ËÕß®—°√
·≈–Õÿª°√≥å¢Õß∫√‘…—∑œ ‡ªìπÀ≈—°ª√–°—πµ“¡∑’Ë°≈à“«‰«â„πÀ¡“¬‡Àµÿ 10

¿“¬„µâ‡ß◊ËÕπ‰¢¢Õß —≠≠“∑√— µå√’´’∑ å ∫√‘…—∑œ ‰¥â√—∫ ‘π§â“∑’Ë —Ëß‡¢â“¡“‚¥¬°“√„™â‡§√¥‘µ¢Õß ∂“∫—π°“√‡ß‘π ¥—ßπ—Èπ ∫√‘…—∑œ
®÷ß¡’¿“√–ºŸ°æ—πµàÕ ∂“∫—π°“√‡ß‘π ”À√—∫§à“ ‘π§â“¥—ß°≈à“«

‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡√–¬– —Èπ ®”π«π‡ß‘π 30 ≈â“π∫“∑ ≥ «—π∑’Ë 30 ¡‘∂ÿπ“¬π æ.». 2550 ¡’ à«πÀπ÷Ëß¢Õß∑’Ë¥‘π Õ“§“√·≈– ‘Ëßª≈Ÿ° √â“ß
‡§√◊ËÕß®—°√·≈–Õÿª°√≥å¢Õß∫√‘…—∑‡ªìπÀ≈—°ª√–°—πµ“¡∑’Ë°≈à“«‰«â„πÀ¡“¬‡Àµÿ 10

12.  ”√Õßµ“¡°ÆÀ¡“¬
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘∫√‘…—∑¡À“™π ®”°—¥ æ.». 2535 ∫√‘…—∑œ µâÕß®—¥ √√∑ÿπ ”√Õß‰¡àπâÕ¬°«à“√âÕ¬≈– 5 ¢Õß°”‰√ ÿ∑∏‘

ª√–®”ªï ÿ∑∏‘®“°¢“¥∑ÿπ – ¡¬°¡“ (∂â“¡’) ®π°«à“∑ÿπ ”√Õßπ’È®–¡’‰¡àπâÕ¬°«à“√âÕ¬≈– 10 ¢Õß∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π ∑ÿπ ”√Õß¥—ß°≈à“«
®–π”‰ª®à“¬‡ªìπ‡ß‘πªíπº≈‰¡à‰¥â

13. °“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑“ß°“√‡ß‘π
§«“¡‡ ’Ë¬ß¥â“π ¿“æ§≈àÕß

§«“¡‡ ’Ë¬ß¥â“π ¿“æ§≈àÕß‡°‘¥®“°ªí≠À“„π°“√‡æ‘Ë¡∑ÿπ„Àâ¡’®”π«π‡æ’¬ßæÕ·≈–∑—π‡«≈“‡æ◊ËÕ®à“¬™”√–Àπ’È ”À√—∫¿“√–ºŸ°æ—π
µ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â„πß∫°“√‡ß‘π ®“°°“√ª√–‡¡‘π∞“π–∑“ß°“√‡ß‘π·≈–º≈°“√¥”‡π‘πß“π √«¡∑—Èßª√–¡“≥°“√¢âÕ¡Ÿ≈∑“ß°“√‡ß‘π¢Õß
∫√‘…—∑ ΩÉ“¬∫√‘À“√‡™◊ËÕ«à“ „πªí®®ÿ∫—π∫√‘…—∑œ ‰¡à¡’§«“¡‡ ’Ë¬ß¥â“π ¿“æ§≈àÕß

§«“¡‡ ’Ë¬ß®“°Õ—µ√“·≈°‡ª≈’Ë¬π
∫√‘…—∑œ ¡’≈Ÿ°Àπ’È·≈–‡®â“Àπ’È∑’Ë‡ªìπ‡ß‘πµ√“µà“ßª√–‡∑»  ´÷Ëß°àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡‡ ’Ë¬ß®“°°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢ÕßÕ—µ√“·≈°‡ª≈’Ë¬π

‡ß‘πµ√“µà“ßª√–‡∑»„π∑âÕßµ≈“¥ ºŸâ∫√‘À“√‰¥âæ‘®“√≥“∑” —≠≠“Õπÿæ—π∏å∑“ß°“√‡ß‘π‡æ◊ËÕªÑÕß°—π§«“¡‡ ’Ë¬ß®“°Õ—µ√“·≈°‡ª≈’Ë¬π
‡ªìπ§√—Èß§√“« ≥ «—π∑’Ë 30 ¡‘∂ÿπ“¬π æ.». 2551 ≈Ÿ°Àπ’È∑’Ë‡ªìπ‡ß‘πµ√“µà“ßª√–‡∑»´÷Ëß‰¡à ‰¥âªÑÕß°—π§«“¡‡ ’Ë¬ß¡’®”π«π‡ß‘π

1.8 ≈â“π‡À√’¬≠ À√—∞Õ‡¡√‘°“ ·≈– 0.02 ≈â“πªÕπ¥å ‡µÕ√å≈‘ß
§«“¡‡ ’Ë¬ß¥â“π°“√„Àâ ‘π‡™◊ËÕ

§«“¡‡ ’Ë¬ß¥â“π°“√„Àâ ‘π‡™◊ËÕ‡°‘¥®“°°“√∑’Ë§Ÿà —≠≠“‰¡à “¡“√∂À√◊Õ‰¡àª√– ß§å®–ªØ‘∫—µ‘µ“¡¢âÕµ°≈ß∑’Ë„Àâ ‰«â°—∫∫√‘…—∑ ∫√‘…—∑œ
‰¥â¡’π‚¬∫“¬„π°“√ªÑÕß°—π§«“¡‡ ’Ë¬ßπ’È‚¥¬°“√®”°—¥°“√Õπÿ¡—µ‘«ß‡ß‘π ‘π‡™◊ËÕ·≈–«‘‡§√“–Àå∞“π–∑“ß°“√‡ß‘π¢Õß§Ÿà§â“

√“§“µ“¡∫—≠™’¢Õß≈Ÿ°Àπ’È∑’Ë∫—π∑÷°„πß∫¥ÿ≈ ÿ∑∏‘®“°§à“‡º◊ËÕÀπ’È ß —¬®– Ÿ≠ ‡ªìπ¡Ÿ≈§à“ Ÿß ÿ¥¢Õß§«“¡‡ ’Ë¬ß∑“ß¥â“π°“√„Àâ ‘π‡™◊ËÕ
§«“¡‡ ’Ë¬ß®“°Õ—µ√“¥Õ°‡∫’È¬

§«“¡‡ ’Ë¬ß®“°Õ—µ√“¥Õ°‡∫’È¬‡°‘¥®“°°“√º—πº«π¢ÕßÕ—µ√“¥Õ°‡∫’È¬„π∑âÕßµ≈“¥´÷ËßÕ“®®–¡’º≈°√–∑∫„π∑“ß≈∫µàÕ
°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß∫√‘…—∑œ ∑—Èß„πªí®®ÿ∫—π·≈–Õπ“§µ ºŸâ∫√‘À“√‡™◊ËÕ«à“∫√‘…—∑œ ¡’§«“¡‡ ’Ë¬ß„πÕ—µ√“¥Õ°‡∫’È¬πâÕ¬ ¥—ßπ—Èπ ∫√‘…—∑œ
®÷ß‰¡à‰¥â∑” —≠≠“‡æ◊ËÕªÑÕß°—π§«“¡‡ ’Ë¬ß¥—ß°≈à“«

À¡“¬‡Àµÿª√–°Õ∫ß∫°“√‡ß‘π (µàÕ)
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¡ÿàß¡—Ëπ æ—≤π“ µàÕ‡π◊ËÕß §√∫‡§√◊ËÕß §«“¡æÕ„® ≈Ÿ°§â“  À≈“°À≈“¬ ·¡àπ¬” π”Àπâ“ §ÿ≥¿“æ  àß¡Õ∫ √“§“ √—°…“ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ æ√âÕ¡„®

13. °“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑“ß°“√‡ß‘π (µàÕ)
¡Ÿ≈§à“¬ÿµ‘∏√√¡¢Õß‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑“ß°“√‡ß‘π

¡Ÿ≈§à“¬ÿµ‘∏√√¡ À¡“¬∂÷ß ®”π«π‡ß‘π∑’ËºŸâ´◊ÈÕ·≈–ºŸâ¢“¬µ°≈ß·≈°‡ª≈’Ë¬π‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑“ß°“√‡ß‘π°—π „π¢≥–∑’Ë∑—Èß ÕßΩÉ“¬¡’
§«“¡√Õ∫√Ÿâ·≈–‡µÁ¡„®„π°“√·≈°‡ª≈’Ë¬π ·≈– “¡“√∂µàÕ√Õß√“§“°—π‰¥âÕ¬à“ß‡ªìπÕ‘ √–„π≈—°…≥–¢ÕßºŸâ∑’Ë‰¡à¡’§«“¡‡°’Ë¬«¢âÕß°—π
¡Ÿ≈§à“¬ÿµ‘∏√√¡‰¥â¡“®“°√“§“µ≈“¥∑’Ë°”Àπ¥°√–· ‡ß‘π ¥§‘¥≈¥ À√◊Õ¡Ÿ≈§à“¢Õß ‘π∑√—æ¬å ÿ∑∏‘·≈â«·µà§«“¡‡À¡“– ¡

∫√‘…—∑œ „™â«‘∏’°“√·≈– ¡¡µ‘∞“π¥—ßµàÕ‰ªπ’È„π°“√ª√–¡“≥¡Ÿ≈§à“¬ÿµ‘∏√√¡¢Õß‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑“ß°“√‡ß‘π
‡ß‘π ¥·≈–√“¬°“√‡∑’¬∫‡∑à“‡ß‘π ¥ ≈Ÿ°Àπ’È·≈–‡®â“Àπ’È ·≈–‡ß‘π‡∫‘°‡°‘π∫—≠™’·≈–‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡√–¬– —Èπ®“° ∂“∫—π°“√‡ß‘π

¡’√“§“µ“¡∫—≠™’„°≈â‡§’¬ß°—∫¡Ÿ≈§à“¬ÿµ‘∏√√¡ ‡π◊ËÕß®“°‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑“ß°“√‡ß‘π‡À≈à“π’È®–§√∫°”Àπ¥„π√–¬–‡«≈“Õ—π —Èπ
‡ß‘π≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑√à«¡·≈–∫√‘…—∑Õ◊Ëπ´÷Ëß‰¡à¡’√“§“¢“¬„πµ≈“¥¡’√“§“µ“¡∫—≠™’„°≈â‡§’¬ß°—∫¡Ÿ≈§à“¬ÿµ‘∏√√¡∑’Ë “¡“√∂§”π«≥

‰¥âÕ¬à“ß¡’‡Àµÿº≈®“° ‘π∑√—æ¬å ÿ∑∏‘¢Õß‡ß‘π≈ß∑ÿπ¥—ß°≈à“«

14.  à«πß“π¢Õß∫√‘…—∑
 ”À√—∫ªï ‘Èπ ÿ¥«—π∑’Ë 30 ¡‘∂ÿπ“¬π æ.». 2551

(Àπà«¬ : æ—π∫“∑)

„πª√–‡∑» µà“ßª√–‡∑» √«¡

¢“¬ ÿ∑∏‘ 765,097 862,679 1,627,776

√“¬‰¥â§à“∫√‘°“√ 13,917 - 13,917

√«¡ 779,014 862,679 1,641,693

µâπ∑ÿπ¢“¬ 756,673 875,730 1,632,403

µâπ∑ÿπ§à“∫√‘°“√ 11,715 - 11,715

√«¡ 768,388 875,730 1,644,118

°”‰√ (¢“¥∑ÿπ) ¢—Èπµâπ 10,626 (13,051) (2,425)

√“¬‰¥âÕ◊Ëπ 38,019

§à“„™â®à“¬„π°“√¢“¬·≈–∫√‘À“√ (77,016)

§à“µÕ∫·∑π°√√¡°“√ (971)

¥Õ°‡∫’È¬®à“¬ (939)

¢“¥∑ÿπ ÿ∑∏‘ (43,332)

∑’Ë¥‘π Õ“§“√·≈–Õÿª°√≥å -  ÿ∑∏‘ 453,672

Õ◊ËπÊ 566,955

√«¡ ‘π∑√—æ¬å 1,020,627
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¡ÿàß¡—Ëπ æ—≤π“ µàÕ‡π◊ËÕß §√∫‡§√◊ËÕß §«“¡æÕ„® ≈Ÿ°§â“  À≈“°À≈“¬ ·¡àπ¬” π”Àπâ“ §ÿ≥¿“æ  àß¡Õ∫ √“§“ √—°…“ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ æ√âÕ¡„®

14.  à«πß“π¢Õß∫√‘…—∑ (µàÕ)

 ”À√—∫ªï ‘Èπ ÿ¥«—π∑’Ë 30 ¡‘∂ÿπ“¬π æ.». 2550

(Àπà«¬ : æ—π∫“∑)

„πª√–‡∑» µà“ßª√–‡∑» √«¡

¢“¬ ÿ∑∏‘ 900,838 808,132 1,708,970

√“¬‰¥â§à“∫√‘°“√ 11,379 - 11,379

√«¡ 912,217 808,132 1,720,349

µâπ∑ÿπ¢“¬ 837,671 860,262 1,697,933

µâπ∑ÿπ§à“∫√‘°“√ 9,259 - 9,259

√«¡ 846,930 860,262 1,707,192

°”‰√ (¢“¥∑ÿπ) ¢—Èπµâπ 65,287 (52,130) 13,157

√“¬‰¥âÕ◊Ëπ 35,286

§à“„™â®à“¬„π°“√¢“¬·≈–∫√‘À“√ (68,375)

§à“µÕ∫·∑π°√√¡°“√ (1,034)

¥Õ°‡∫’È¬®à“¬ (6,213)

¢“¥∑ÿπ ÿ∑∏‘ (27,179)

∑’Ë¥‘π Õ“§“√·≈–Õÿª°√≥å -  ÿ∑∏‘ 442,755

Õ◊ËπÊ 617,602

√«¡ ‘π∑√—æ¬å 1,060,357

15. ¿“√–ºŸ°æ—π

≥ «—π∑’Ë 30 ¡‘∂ÿπ“¬π æ.». 2551 ∫√‘…—∑¡’Àπ—ß ◊Õ§È”ª√–°—π∑’Ë∏π“§“√„πª√–‡∑»·ÀàßÀπ÷ËßÕÕ°„Àâ°√¡»ÿ≈°“°√®”π«π‡ß‘π

1 ≈â“π∫“∑

16. °“√Õπÿ¡—µ‘ß∫°“√‡ß‘π

ß∫°“√‡ß‘ππ’È ‰¥â√—∫°“√Õπÿ¡—µ‘„ÀâÕÕ°ß∫°“√‡ß‘π®“°°√√¡°“√ºŸâ¡’Õ”π“®¢Õß∫√‘…—∑œ  „π«—π∑’Ë 20  ‘ßÀ“§¡ æ.». 2551
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