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ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹�áÅÐ¾Ñ¹¸¡Ô¨ 

 

                

               

ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹�
à»�¹Í§¤�¡ÃªÑé¹¹íÒã¹¡ÒÃ¨Ñ´¨íÒË¹�ÒÂ¶�Ò¹ËÔ¹¢Í§ä·Â áÅÐµÅÒ´âÅ¡

¾Ñ¹¸¡Ô¨
Ñ̈´ËÒáÅÐ¨íÒË¹�ÒÂ¶�Ò¹ËÔ¹ÊÐÍÒ´ ¤Ø³ÀÒ¾ÊÙ§·ÕèÊÒÁÒÃ¶ÃÍ§ÃÑºáÅÐµÍºÊ¹Í§

¤ÇÒÁµ�Í§¡ÒÃ¢Í§ÅÙ¡¤�Òä �́  ¾Ã�ÍÁ·Ñé§ÁÕ¡ÒÃÊ�§ÁÍº·ÕèµÃ§àÇÅÒáÅÐ¡ÒÃ¤íÒ¹Ö§¶Ö§  
ºÃÔ¡ÒÃËÅÑ§¡ÒÃ¢ÒÂ áÅÐÁØ�§ í́Òà¹Ô¹¸ØÃ¡Ô¨ÍÂ�Ò§ÁÕ¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ ÃÑº¼Ô´ªÍºµ�ÍÊÑ§¤Á
áÅÐÊÔè§áÇ´Å�ÍÁ ÃÇÁ¶Ö§¼Ù�ÁÕÊ�Ç¹ä �́Ê�Ç¹àÊÕÂ
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¢�ÍÁÙÅ·ÕèÊíÒ¤Ñ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹  

 

§º¡ÒÃ à§Ô¹  2556  
2555 

( »ÃÑº»ÃØ§ ã ËÁ� )  
2554  

¼Å»Ã Ð¡Íº¡ÒÃ   ( Å�Ò¹ºÒ· )     

ÃÒÂ ä´� ¨ Ò¡¡ÒÃ¢ÒÂ áÅ ÐºÃÔ¡ÒÃ  5 ,048 .0 1  4 ,37 1 .63  5 ,243 .93  

µ�¹·Ø ¹ ¢ÒÂ áÅ ÐºÃÔ¡ÒÃ  4 ,572 .0 7  4 ,063 .32  4 ,592 .52  

¤� Ò ã ª� ¨� ÒÂ ã ¹¡ÒÃ¢ÒÂ áÅ ÐºÃÔËÒÃ  326 .97  303 . 19  295 .53  

¡íÒ äÃ¡�Í¹´Í¡ àºÕé Â ¨� ÒÂ áÅ ÐÀÒÉÕ à§Ô ¹ ä´�  1 69 .29  37 .77  385 . 1 7  

¡íÒ äÃ  (¢Ò´·Ø¹ )  ÊØ ·¸Ô  95 .33  (2 .7 7 )  260 .35  

§º´ØÅ     

ÊÔ ¹·ÃÑ¾Â�ÃÇÁ 3 ,762 . 7 1  3 ,268 .69  3 , 1 79 . 1 1  

Ë¹Õé ÊÔ ¹ÃÇÁ 2 ,520 .40  2 , 1 3 1 .45  2 ,043 .22  

Ê� Ç ¹ ¢Í§¼Ù� ¶× ÍËØ� ¹  1 ,242 .3 1  1 , 1 37 .24  1 , 1 35 .89  

ÍÑµÃÒÊ�Ç¹·Ò§¡ÒÃ à§Ô¹·ÕèÊíÒ¤Ñ     

ÍÑ µÃÒÊ� Ç ¹ÊÀÒ¾¤Å�Í§ 1 .24  1 .28  1 .32  

Ã ÐÂ Ð àÇ ÅÒ à¡ç ºË¹Õé à © ÅÕè Â  58  50  34  

Ã ÐÂ Ð àÇ ÅÒ¢ÒÂÊÔ¹¤� Ò à©ÅÕè Â  1 23  130  109  

ÍÑµÃÒ¡íÒ äÃ ¢Ñé ¹ µ� ¹  9 .43  7 .05  12 .42  

ÍÑµÃÒ¡íÒ äÃ¨Ò¡¡ÒÃ´íÒ à¹Ô ¹ §Ò¹  3 .35  0 .86  7 .34  

ÍÑµÃÒ¡íÒ äÃÊØ ·¸Ô  

ÍÑ µÃÒ¼ÅµÍºá·¹¼Ù� ¶× ÍËØ� ¹  

1 .89  (0 .06 )  4 .97  

8 .02  (0 .24 )  3 1 .70  

ÍÑ µÃÒ¼ÅµÍºá·¹ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�ÃÇÁ 4 .82  1 . 1 7  9 .64  

ÍÑµÃÒÊ� Ç ¹Ë¹Õé ÊÔ ¹µ� Í¼Ù� ¶× ÍËØ� ¹  2 .03  1 .9 1  1 .80  

ÍÑ µÃÒÊ� Ç ¹¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃªíÒÃ Ð´Í¡ àºÕé Â  2 .49  (0 .64 )  6 .75  

ÍÑµÃÒ¡íÒ äÃÊØ ·¸Ô µ� ÍËØ� ¹   0 .07 18  (0 .002 1 )  0 .25  

ËÁ ÒÂ à Ë µØ  –  ¢� ÍÁÙ Å ·Ò§¡ÒÃ à §Ô ¹ á Å ÐÍÑ µÃÒÊ� Ç¹·Ò§¡ÒÃ à §Ô ¹ à »� ¹ ¢� ÍÁÙ Å ¨Ò¡§º¡ÒÃ à §Ô ¹ÃÇÁ  

                -  §º¡ÒÃà§Ô¹»� 2555 »ÃÑº»ÃØ§ãËÁ�¨Ò¡¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§¹âÂºÒÂ¡ÒÃºÑªÕàÃ×èÍ§ÀÒÉÕà§Ô¹ä �́ «Öè§áÊ´§à»ÃÕÂºà·ÕÂºã¹ÃÒÂ§Ò¹§º¡ÒÃà§Ô¹ »� 2556 ·ÕèµÃÇ¨ÊÍºáÅ�Ç 

     â´Â¼Ù�ÊÍººÑªÕ 
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¹ÒÂ¾¹Á  ¤ÇÃÊ¶Ò¾Ã
¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼Ù�̈ Ñ́ ¡ÒÃ

 

¾Å.µ.Í.ºØà¾ç  º íÒà¾çºØ
»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐ¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ

� ÊÒÃ¨Ò¡ 

            »ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐ¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼Ù�¨Ñ´¡ÒÃ � 
 

»� 2556 à»�¹ÍÕ¡»�Ë¹Öè§·ÕèºÃÔÉÑ·¾º¡Ñº¤ÇÒÁ·�Ò·ÒÂËÅÒÂÍÂ�Ò§ ·Ñé§¨Ò¡

ÃÒ¤ÒµÅÒ´¶�Ò¹ËÔ¹âÅ¡·ÕèÅ´Å§ÍÂ�Ò§µ�Íà¹×èÍ§ áµ�àÃÔèÁ·Ã§µÑÇáÅÐ»ÃÑº¢Öé¹ª�Ç§»ÅÒÂ»� 

¤ÇÒÁ¼Ñ¹¼Ç¹¢Í§ÍÑµÃÒáÅ¡à»ÅÕèÂ¹à§Ô¹µÃÒµ�Ò§»ÃÐà·È «Öè§à»�¹¼Å¨Ò¡¡ÒÃ¾ÂÒÂÒÁ

á¡�»�ËÒàÈÃÉ°¡Ô¨¢Í§ÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡ÒáÅÐÊËÀÒ¾ÂØâÃ» ·Õè·íÒãË�¡ÃÐáÊà§Ô¹äËÅà¢�ÒÍÍ¡

ã¹¡ÅØ�Á»ÃÐà·Èà¡Ô´ãËÁ� ÃÇÁ¶Ö§»ÃÐà·Èä·ÂÍÂ�Ò§ÃÇ´àÃçÇ ÍÕ¡·Ñé§¨Ò¡¡ÒÃ»ÃÑº

¹âÂºÒÂ¢Í§»ÃÐà·È Ṏ¹·Õèµ�Í§¡ÒÃãË�ÍÑµÃÒ¡ÒÃàµÔºâµàÈÃÉ°¡Ô¨ã¹»ÃÐà·ÈäÁ�ÊÙ§ÁÒ¡

à¡Ô¹ä» à¾×èÍãË�¡ÒÃàµÔºâµ¢Í§»ÃÐà·È Ṏ¹àÍ§¹Ñé¹ à»�¹ä»ÍÂ�Ò§á¢ç§á¡Ã�§ã¹ÃÐÂÐÂÒÇ Ê�§¼Å

¡ÃÐ·ºµ�ÍÍØ»Ê§¤�áÅÐÍØ»·Ò¹ã¹»ÃÐà·Èà¡Ô´ãËÁ�ã¹àÍàªÕÂÍÂ�Ò§ÁÒ¡ �́ÇÂÊÒàËµØ·Õè¡Å�ÒÇ

ÁÒ¹Õé ¤ÇÒÁµ�Í§¡ÒÃãª�¾ÅÑ§§Ò¹ «Öè§ÃÇÁ¶Ö§¶�Ò¹ËÔ¹ Ö̈§äÁ�ä �́àµÔºâµä �́·Ñ¹àÁ×èÍà·ÕÂº¡Ñº

»ÃÔÁÒ³¡ÒÃ¼ÅÔµ¶�Ò¹ËÔ¹ ÍØ»·Ò¹Ê�Ç¹à¡Ô¹ Ö̈§Ê�§¼Å¡ÃÐ·ºµ�ÍÃÒ¤ÒµÅÒ´¶�Ò¹ËÔ¹

âÅ¡·ÕèÅ´Å§ Ñ́§¡Å�ÒÇ ¹Í¡¨Ò¡  ¼Å¡ÃÐ·ºàÈÃÉ°¡Ô¨¢Í§ä·Â¨Ò¡»�¨ Ñ̈ÂÀÒÂ¹Í¡¹Õé 

ÂÑ§¶Ù¡«éíÒàµÔÁ �́ÇÂ»�ËÒ¡ÒÃàÁ×Í§·ÕèäÁ� àÊ¶ÕÂÃÀÒ¾ÀÒÂã¹»ÃÐà·È ËÅÒÂÍ§¤�¡ÃáÅÐ

Ë¹�ÇÂ§Ò¹¢Í§ÃÑ°¤�ÍÂæ »ÃÑºÅ´ÍÑµÃÒ¡ÒÃàµÔºâµ¢Í§¼ÅÔµÀÑ³±�ÁÇÅÃÇÁã¹»ÃÐà·È 

(GDP) à»�¹ÃÐÂÐæ ºÃÔÉÑ·ä �́µÔ´µÒÁáÅÐ»ÃÐàÁÔ¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�àËÅ�Ò¹ÕéÍÂ�Ò§ã¡Å�ªÔ´ à¾×èÍ

»ÃÑºµÑÇãË�ÊÒÁÒÃ¶á¢�§¢Ñ¹ä �́·Ñé§ã¹ÃÐÂÐÊÑé¹áÅÐÃÐÂÐÂÒÇ ·Ñé§¡ÒÃà¾ÔèÁÁÒµÃ¡ÒÃÅ´

µ�¹·Ø¹¡ÒÃ¼ÅÔµ áÅÐ¤�Òãª� �̈ÒÂ �́Ò¹µ�Ò§æ ¡ÒÃËÒµÅÒ´ãËÁ� «Öè§·íÒãË�ºÃÔÉÑ·ä �́Ê�§ÍÍ¡ä»ÂÑ§»ÃÐà·ÈÍÔ¹à ṌÂà»�¹»�áÃ¡ áÅÐ¡ÒÃà¾ÔèÁ¡ÒÃÊ�§ÍÍ¡à¾×èÍ

à¾ÔèÁÊ�Ç¹áº�§µÅÒ´ã¹»ÃÐà·È Ṏ¹ à»�¹µ�¹ 

�́ÇÂ¤ÇÒÁµÑé§ã¨áÅÐã¡Å�ªÔ´µÔ´µÒÁÊ¶Ò¹¡ÒÃ³� à¾×èÍ»ÃÑºµÑÇµ�Í¡ÒÃ

à»ÅÕèÂ¹á»Å§·Õèà¡Ô´¢Öé¹áÅÐ¤ÇÒÁäÁ�á¹�¹Í¹ ºÃÔÉÑ· Ö̈§ÁÕ¼Å í́Òà¹Ô¹§Ò¹¡íÒäÃÊØ· Ô̧ã¹»� 

2556 à»�¹à§Ô¹ 95.33 Å�Ò¹ºÒ· ã¹¢³Ð·Õè¢Ò´·Ø¹ÊØ· Ô̧ 2.77 Å�Ò¹ºÒ· ã¹»� 2555 

â´ÂÁÕÃÒÂä �́¨Ò¡¡ÒÃ¢ÒÂáÅÐºÃÔ¡ÒÃã¹»� 2556 ÃÇÁà»�¹à§Ô¹ 5,048.01 Å�Ò¹ºÒ·«Öè§

à¾ÔèÁ¢Öé¹676.38 Å�Ò¹ºÒ· ËÃ×Í¤Ô´à»�¹Ã�ÍÂÅÐ 15.47 àÁ×èÍà·ÕÂº¡Ñº»� 2555 

¹Í¡¨Ò¡¡ÒÃ í́Ò à¹Ô¹ Ø̧Ã¡Ô¨ãË�ÁÕ¡í ÒäÃÍÂ�Ò§µ�Íà¹×è Í§áÅ�ÇºÃÔÉÑ·ãË�

¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÍÂ�Ò§ÂÔè§ÂÇ´µ�Í¡ÒÃÃÑ¡ÉÒÊÔè§áÇ´Å�ÍÁáÅÐªØÁª¹ â´Âà©¾ÒÐÊÔè§áÇ´Å�ÍÁ

áÅÐªØÁª¹ÃÍº¢�Ò§âÃ§§Ò¹ ·�ÒàÃ×Í áÅÐ¤ÅÑ§ÊÔ¹¤�Ò·ÕèºÃÔÉÑ· í́Òà¹Ô¹ Ø̧Ã¡Ô¨ÍÂÙ� µÅÍ´

¨¹¶Ö§¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ¢¹¶�ÒÂáÅÐ¢¹Ê�§¶�Ò¹ËÔ¹ Ö̈§à»�¹·ÕèÁÒ¢Í§âÃ§§Ò¹ã¹ÊÇ¹¢Í§ºÃÔÉÑ· 

«Öè§¶×Íà»�¹âÃ§§Ò¹¶�Ò¹ËÔ¹âÃ§§Ò¹áÅÐ¤ÅÑ§ÊÔ¹¤�ÒáË�§áÃ¡áÅÐáË�§à ṌÂÇã¹»ÃÐà·È·ÕèÁÕ

¡ÒÃÊÃ�Ò§¤Ñ¹ Ố¹ÊÙ§ 6 àÁµÃ áÅÐ»ÅÙ¡µ�¹äÁ�º¹¤Ñ¹ Ñ́§¡Å�ÒÇ Ố¹¡Ç�Ò 20,000 µ�¹ 

Å�ÍÁÃÍºâÃ§§Ò¹áÅÐ¤ÅÑ§ÊÔ¹¤�Ò à¾ÃÒÐàËµØ·ÕèºÃÔÉÑ·¾Ö§µÃÐË¹Ñ¡àÊÁÍÇ�Ò¡ÒÃàµÔºâµ

¢Í§Í§¤�¡Ã·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÂÑè§Â×¹ (Sustainability) µ�Í§ÍÂÙ�¤Çº¤Ù�¡Ñº¡ÒÃ Ù́áÅ

ÊÔè§áÇ´Å�ÍÁáÅÐÊÑ§¤Á«Öè§¡Ñ¹áÅÐ¡Ñ¹ÍÂ�Ò§àÍÒã¨ãÊ�áÅÐÊÁèíÒàÊÁÍ 

 

·�ÒÂ¹Õé ã¹¹ÒÁ¢Í§»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ áÅÐ¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼Ù� Ñ̈´¡ÒÃ ¢Í¢Íº¤Ø³ÊíÒËÃÑº¤ÇÒÁäÇ�ÇÒ§ã¨¨Ò¡·�Ò¹¼Ù�¶×ÍËØ�¹ ¹Ñ¡Å§·Ø¹ 

Ê¶ÒºÑ¹¡ÒÃà§Ô¹ ¾Ñ¹¸ÁÔµÃ·Ò§ Ø̧Ã¡Ô¨ ÅÙ¡¤�Ò µÅÍ´¨¹¼Ù�ºÃÔËÒÃ áÅÐ¾¹Ñ¡§Ò¹·Ø¡·�Ò¹·Õèä �́Ã�ÇÁáÃ§Ã�ÇÁã¨ ª�ÇÂ í́Òà¹Ô¹§Ò¹ �́ÇÂ¤ÇÒÁàÊÕÂÊÅÐ 
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·Ø�Áà· Í´·¹ áÅÐ«×èÍÊÑµÂ� Ê�§¼ÅãË�ºÃÔÉÑ· »ÃÐÊº¤ÇÒÁÊíÒàÃç¨àª�¹ÇÑ¹¹Õé ºÃÔÉÑ·¢ÍÂ×¹ÂÑ¹Ç�Ò¨Ð í́Òà¹Ô¹ Ø̧Ã¡Ô¨ÍÂ�Ò§Á×ÍÍÒªÕ¾à¾×èÍ¡ÒÃàµÔºâµÍÂ�Ò§

µ�Íà¹×èÍ§ ÁÕ¨ÃÃÂÒºÃÃ³áÅÐ¸ÃÃÁÒÀÔºÒÅ à¾×èÍµÍºÊ¹Í§¤ÇÒÁµ�Í§¡ÒÃ¢Í§ÅÙ¡¤�Ò ¤Çº¤Ù�¡Ñº¡ÒÃÃÑº¼Ô´ªÍºµ�ÍÊÑ§¤Á                                                    

 

 

      ………………………………………………………..                 ……………………………………………………….. 
              (¾Å.µ.Í.ºØà¾ç  ºíÒà¾çºØ)                    (¹ÒÂ¾¹Á  ¤ÇÃÊ¶Ò¾Ã) 
                       »ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐ¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ                      ¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼Ù�¨Ñ´¡ÒÃ                         
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ÃÒÂ§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº 

 

àÃÕÂ¹    ¼Ù� ¶×ÍËØ� ¹ ºÃÔÉÑ· àÍ àªÕÂ¡ÃÕ¹ àÍ¹à¹Í Ṏ  í̈Ò¡Ñ´ (ÁËÒª¹)  

 

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ ¨ÊÍº »Ã Ð¡Íº´�Ç Â¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼Ù�· Ã§¤Ø³ÇØ²Ô·Õè ÁÕ¤ ÇÒÁ à»�¹ÍÔÊÃ Ð í̈Ò¹ Ç¹ 3 ¤¹ «Ö è §

ÊÁÒªÔ¡¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºÁÕ¤ÇÒÁà»�¹ÍÔÊÃÐáÅÐÁÕ»ÃÐÊº¡ÒÃ³� ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº ä´�»¯ÔºÑµÔµÒÁ

Ë¹�Ò·Õè áÅÐ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº·Õè ä �́ ÃÑºÁÍºËÁÒÂ¨Ò¡¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· ÍÒ·Ô  ¡ÒÃ¡íÒ¡Ñº´Ù á Å ã Ë�§º¡ÒÃ à§Ô¹ ¢Í§ºÃÔÉÑ·

áÅ Ð §º¡ÒÃ à §Ô¹ÃÇÁÊÍ´¤Å�Í §¡Ñº ÁÒµÃ° Ò¹ºÑªÕ  ¢�Í¡íÒË¹´¢Í§µÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â� á Å Ð¡®ËÁÒÂÍ×è¹æ  ·Õè à ¡Õè ÂÇ ¢�Í §  

¹Í¡¨Ò¡¹Õé  ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºä �́ÁÕ¡ÒÃ¡íÒ¡Ñº´Ù á ÅÃÐºº§Ò¹µÃÇ¨ÊÍº ·Ñé §´�Ò¹¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ

·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ ¡ÒÃ» Ô̄ºÑµÔ¡ÒÃ áÅÐ¡ÒÃ¨Ñ´ÃÐºº¤Çº¤ØÁÀÒÂ ã ¹ ã Ë� à ËÁÒ ÐÊÁáÅÐÁÕ»Ã ÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ ã ¹¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ § Ò¹ÁÒ¡

ÂÔè §¢Öé ¹ 

 ã¹»�  2556 ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºä �́ÁÕ¡ÒÃ Ñ̈´»ÃÐªØÁ¢Öé ¹·Ñé §ËÁ´ 5 ¤ÃÑé §  «Öè §¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº

·Ø¡¤¹à¢� ÒÃ�ÇÁ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ·Ø¡¤ÃÑé §  áÅÐ ä �́ÃÒÂ§Ò¹áÊ´§¤ÇÒÁ¤Ô´ àËç¹áÅÐ ãË� ¢� Í àÊ¹Íá¹ÐÍÂ�Ò§ à»�¹ÍÔÊÃ ÐµÒÁ·Õè ¾Ö § ¨ Ð à»�¹  

áÅÐ ä �́ ÁÕ¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒÃ�ÇÁ¡Ñº¼Ù� ÊÍººÑªÕ  ã ¹¡ÒÃÊÍº·Ò¹§º¡ÒÃ à§Ô¹ÃÒÂ äµÃÁÒÊáÅÐ§º¡ÒÃ à§Ô¹»ÃÐ í̈Ò»�  2556 

â´Âà¹�¹¡ÒÃ» Ô̄ºÑµÔµÒÁÁÒµÃ°Ò¹ºÑªÕ áÅÐ¡ÒÃà»�´ à¼Â§º¡ÒÃ à§Ô¹ÍÂ�Ò§ à¾ÕÂ§¾Í ÃÇÁ·Ñé §¿�§¡ÒÃªÕé á ¨§ áÅÐ ä´� «Ñ¡¶ÒÁ

¼Ù� ÊÍººÑªÕ¨¹ à»�¹·Õè ¾ Í ã ¨Ç�Ò§º¡ÒÃ à§Ô¹´Ñ§¡Å�ÒÇ¶Ù¡µ�Í§µÒÁ·Õè ¤ÇÃáÅÐ ä´�¨Ñ´·íÒµ ÒÁËÅÑ¡¡ÒÃºÑªÕ·Õè ÃÑº ÃÍ§·Ñè Ç ä »  

áÅ Ð ä´�¾Ô ¨ ÒÃ³ÒÃ�Ç Á¡ÑººÃÔÉÑ·  ÊÍººÑªÕ¸ÃÃÁ¹ÔµÔ  í̈Ò¡Ñ´  «Öè § à »�¹¼Ù� µ ÃÇ¨ÊÍºÀÒÂ ã ¹ºÃÔÉÑ·  à ¾×è ÍÊÍº·Ò¹¼Å¡ÒÃ

»ÃÐ àÁÔ¹ ¤ÇÒÁ à¾ÕÂ§¾Í¢Í§ÃÐºº¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂ ã ¹  áÅ Ð¡íÒ ¡Ñº´Ù á Å§ Ò¹µÃÇ¨ÊÍºÀÒÂ ã ¹ ã Ë�»¯ÔºÑµÔÊÍ´¤Å�Í§µÒÁ

ÁÒµÃ°Ò¹ÇÔ ªÒªÕ¾ ¾Ã�ÍÁ·Ñé § ã Ë� ¢�Í àÊ¹Íá¹Ðµ�Í½�ÒÂ¨Ñ´¡ÒÃ à¾×è Í»ÃÑº»ÃØ§¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ § Ò¹ «Öè § ¨Ò¡¡ÒÃÊÍº·Ò¹¾ºÇ�Ò 

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºÁÕ¤ÇÒÁàËç¹Ç�Ò ÃÐºº¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂ ã ¹¢Í§ºÃÔÉÑ· áÅ ÐºÃÔÉÑ·Â�ÍÂ ÁÕ¤ÇÒÁ à¾ÕÂ§¾Í ¡ÒÃ

µÃÇ¨ÊÍºÀÒÂã¹ÁÕ¤ÇÒÁà»�¹ÍÔÊÃÐáÅÐ àËÁÒÐÊÁ¡ÑºÊÀÒ¾ Ø̧Ã¡Ô¨ ṌÍÂÙ� áÅ�Ç  

 ¹ Í ¡ ¨ Ò ¡ ¹Õ é  ä ´ �Á Õ¡ Ò Ã » Ã Ð à Á Ô¹ Ã Ð º º º ÃÔË Ò Ã ¤ Ç Ò Á à ÊÕ è Â § ã ¹ ´�Ò ¹ ¡ Ò Ã ¼ ÅÔµ  ¡ Ò Ã µ Å Ò ´  ¡ Ò Ã à § Ô¹  á Å Ð

ÊÀÒ¾áÇ´Å�ÍÁ¢Í§ Ø̧Ã¡Ô¨·Ñè Ç ä» ÃÇÁ·Ñé §¤ÇÒÁ¹�Ò àª×è Í¶×Í ã¹ÃÐºº¢�ÍÁÙÅ·Õè ã ª� ã ¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ¢Í§½�ÒÂ¨Ñ´¡ÒÃ¾ºÇ�ÒÂÑ§ äÁ�ÁÕ

¤ÇÒÁàÊÕè Â§ ã´·Õè ¨ Ð·íÒ ãË� Ø̧ Ã¡Ô¨ àÊÕÂËÒÂ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

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

          (¹ÒÂ¸ÇÑ ªªÑÂ  ÇÃÇÃÃ³¸¹ÐªÑÂ)                                                                                     

         »ÃÐ¸Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº  

 

                                                                     



ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨íÒ»� 2556 

 

ºÃÔÉÑ· àÍàªÕÂ ¡ÃÕ¹ àÍ¹à¹Í¨Õ ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) | 6  

 

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· 
 

¾Å.µ.Í.ºØà¾ç ºíÒà¾çºØ 
ÍÒÂØ  69  »� 
»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐ¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ 

¤Ø³ÇØ²Ô·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ  
»ÃÔÒâ· ÃÑ°»ÃÐÈÒÊ¹ÈÒÊµÃ� Ê¶ÒºÑ¹ºÑ³±Ôµ¾Ñ²¹ºÃÔËÒÃÈÒÊµÃ� 

»ÃÔÒµÃÕ ÃÑ°»ÃÐÈÒÊ¹ÈÒÊµÃ�  

âÃ§àÃÕÂ¹¹ÒÂÃ�ÍÂµíÒÃÇ¨ÊÒÁ¾ÃÒ¹  

»ÃÔÒµÃÕ ¹ÔµÔÈÒÊµÃ� 

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÊØâ¢·ÑÂ¸ÃÃÁÒ Ô̧ÃÒª 

»ÃÔÒ ÇÔ·ÂÒÅÑÂ»�Í§¡Ñ¹ÃÒªÍÒ³Ò¨Ñ¡Ã ÃØ�¹·Õè 37 

»ÃÐ¡ÒÈ³ÕÂºÑµÃ   
Director Accreditation Program ÃØ�¹·Õè 11/2004 ÊÁÒ¤ÁÊ�§àÊÃÔÁÊ¶ÒºÑ¹¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·ä·Â 

 

 

¡ÒÃ´íÒÃ§µíÒáË¹�§¡ÃÃÁ¡ÒÃ / Í×è¹æ ã¹»�¨¨ØºÑ¹ 
ºÃÔÉÑ·ãË� / ºÃÔÉÑ·Â�ÍÂ / ºÃÔÉÑ·Â�ÍÂã¹ÅíÒ´Ñºà´ÕÂÇ¡Ñ¹ 

2556 – »�¨¨ØºÑ¹ Commissioner  PT. AGE RESOURCES 

2553 – »�¨¨ØºÑ¹ »ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐ¡ÃÃÁ¡ÒÃ  º¨¡. àÍ¨ÕÍÕ à·ÍÃ�ÁÔ¹ÍÅ 

2551 – »�¨¨ØºÑ¹  »ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ ºÁ¨. àÍàªÕÂ ¡ÃÕ¹ àÍ¹à¹Í¨Õ 

ºÃÔÉÑ·¨´·ÐàºÕÂ¹Í×è¹         -  äÁ�ÁÕ – 

¡ Ô̈ ¡ÒÃ·ÕèäÁ�ãª �ºÃÔÉÑ·¨´·ÐàºÕÂ¹ 

2550 – »�¨¨ØºÑ¹ ¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÄÉ®Õ¡Ò 

¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�·Ò§¤ÃÍº¤ÃÑÇÃÐËÇ�Ò§¼Ù�ºÃÔËÒÃ :   - 

ÊÑ́ Ê�Ç¹¡ÒÃ¶×ÍËØ�¹ã¹ºÃÔÉÑ· (%) :   -  

 

 

¹ÒÂ¾¹Á  ¤ÇÃÊ¶Ò¾Ã 
ÍÒÂØ  63  »� 
¡ÃÃÁ¡ÒÃ »ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ áÅÐ¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼Ù�¨Ñ´¡ÒÃ 

¤Ø³ÇØ²Ô·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ  
»ÃÔÒµÃÕ ÃÑ°»ÃÐÈÒÊ¹ÈÒÊµÃ�  

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÃØ§à·¾¸¹ºØÃÕ  

»ÃÐ¡ÒÈ³ÕÂºÑµÃ   
ËÅÑ¡ÊÙµÃ¼Ù�ºÃÔËÒÃÃÐ Ñ́ºÊÙ§ Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ·ÂÒ¡ÒÃµÅÒ´·Ø¹ (Çµ·.) ÃØ�¹·Õè 13 

Director Accreditation Program ÃØ�¹·Õè 68/2008      
ÊÁÒ¤ÁÊ��§àÊÃÔÁÊ¶ÒºÑ¹¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·ä·Â 
 

 

 
¡ÒÃ´íÒÃ§µíÒáË¹�§¡ÃÃÁ¡ÒÃ / Í×è¹æ ã¹»�¨¨ØºÑ¹ 
ºÃÔÉÑ·ãË� / ºÃÔÉÑ·Â�ÍÂ / ºÃÔÉÑ·Â�ÍÂã¹ÅíÒ´Ñºà´ÕÂÇ¡Ñ¹ 

2556 – »�¨¨ØºÑ¹ Commissioner PT. AGE RESOURCES 
2553 – »�¨¨ØºÑ¹ ¡ÃÃÁ¡ÒÃ »ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ áÅÐ¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼Ù�¨Ñ´¡ÒÃ º¨¡. àÍ¨ÕÍÕ à·ÍÃ�ÁÔ¹ÍÅ 

2551 – »�¨¨ØºÑ¹  »ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ »ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ áÅÐ¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼Ù�¨Ñ´¡ÒÃ á º¨¡. àÍ.̈ Õ.ÍÕ.·ÃÒ¹Ê»ÍÃ�µ 

2547 – »�¨¨ØºÑ¹ ¡ÃÃÁ¡ÒÃ »ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ áÅÐ¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼Ù�¨Ñ´¡ÒÃ ºÁ¨. àÍàªÕÂ ¡ÃÕ¹ àÍ¹à¹Í¨Õ 

ºÃÔÉÑ·¨´·ÐàºÕÂ¹Í×è¹ -  äÁ�ÁÕ – 

¡Ô¨¡ÒÃ·ÕèäÁ�ãª�ºÃÔÉÑ·¨´·ÐàºÕÂ¹       
2539 – 2556 ¡ÃÃÁ¡ÒÃ º¨¡. Ê¶Ò¾Ã ÅÒÁÔà¹ªÑè¹ 

2530 - 2566 ¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐ»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ º¨¡ .ÂÙ¹ÔàÇÍÃ�á«Å ¾ÒÃÒÇÙ´ 

¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�·Ò§¤ÃÍº¤ÃÑÇÃÐËÇ�Ò§¼Ù�ºÃÔËÒÃ :   ¾ÕèªÒÂ¢Í§¹ÒÂ¾¹ÑÊ ¤ÇÃÊ¶Ò¾Ã ºÔ´Ò¢Í§¹Ò§ÊÒÇ»³ÔµÒ ¤ÇÃÊ¶Ò¾Ã 

ÊÑ́ Ê�Ç¹¡ÒÃ¶×ÍËØ�¹ã¹ºÃÔÉÑ· (%) :   13.27 
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¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·  

 
¹ÒÂ¾¹ÑÊ  ¤ÇÃÊ¶Ò¾Ã 
ÍÒÂØ  60  »� 
¡ÃÃÁ¡ÒÃ áÅÐ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ 

¤Ø³ÇØ²Ô·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ  
ÃÐ Ñ́ºµèíÒ¡Ç�Ò»ÃÔÒµÃÕ 

»ÃÐ¡ÒÈ³ÕÂºÑµÃ 
Director Accreditation Program ÃØ�¹·Õè 92/2011 

ÊÁÒ¤ÁÊ�§àÊÔÃÁÊ¶ÒºÑ¹¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·ä·Â 
 

 

 

 

 

¡ÒÃ´íÒÃ§µíÒáË¹�§¡ÃÃÁ¡ÒÃ / Í×è¹æ ã¹»�¨¨ØºÑ¹ 
ºÃÔÉÑ·ãË� / ºÃÔÉÑ·Â�ÍÂ / ºÃÔÉÑ·Â�ÍÂã¹ÅíÒ´Ñºà´ÕÂÇ¡Ñ¹ 

2554 - »�¨¨ØºÑ¹          ¡ÃÃÁ¡ÒÃ ºÁ¨. àÍàªÕÂ ¡ÃÕ¹ àÍ¹à¹Í¨Õ 

2551 – »�¨¨ØºÑ¹           ¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ ºÁ¨. àÍ.¨Õ.ÍÕ. ·ÃÒ¹Ê»ÍÃ�µ  

ºÃÔÉÑ·¨´·ÐàºÕÂ¹Í×è¹ -  äÁ�ÁÕ – 

¡ Ô¨¡ÒÃ·ÕèäÁ�ãª �ºÃÔÉÑ·¨´·ÐàºÕÂ¹       

2530 - 2556            ¡ÃÃÁ¡ÒÃ áÅÐÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ º¨¡. ÂÙ¹ÔàÇÍÃ�á«Å ¾ÒÃÒÇÙ´   

¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�·Ò§¤ÃÍº¤ÃÑÇÃÐËÇ�Ò§¼Ù�ºÃÔËÒÃ :   ¹�Í§ªÒÂ¢Í§¹ÒÂ¾¹Á ¤ÇÃÊ¶Ò¾Ã   

ÊÑ́ Ê�Ç¹¡ÒÃ¶×ÍËØ�¹ã¹ºÃÔÉÑ· (%) :   - 

 

 

 ¹Ò§ÊÒÇ»³ÔµÒ  ¤ÇÃÊ¶Ò¾Ã 
ÍÒÂØ  28  »� 

¡ÃÃÁ¡ÒÃ áÅÐ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ 

¤Ø³ÇØ²Ô·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ  
»ÃÔÒâ· Accounting and Finance 

University of Technology 

»ÃÔÒµÃÕ ºÑªÕºÃÔËÒÃ  

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÍÑÊÊÑÁªÑ 

»ÃÐ¡ÒÈ³ÕÂºÑµÃ  
Director Accreditation Program ÃØ�¹·Õè 68/2008  

ÊÁÒ¤ÁÊ�§àÊÔÃÁÊ¶ÒºÑ¹¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·ä·Â 
  ¼Ù�»ÃÐ¡Íº¡ÒÃáË�§Í¹Ò¤µ ÃØ�¹·Õè 1/2013 

 Ê¶ÒºÑ¹¾Ñ²¹Ò¼Ù�»ÃÐ¡Íº¡ÒÃàªÔ§ÊÃ�Ò§ÊÃÃ¤� ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÃØ§à·¾ 
 

¡ÒÃ´íÒÃ§µíÒáË¹�§¡ÃÃÁ¡ÒÃ / Í×è¹æ ã¹»�¨¨ØºÑ¹ 
ºÃÔÉÑ·ãË� / ºÃÔÉÑ·Â�ÍÂ / ºÃÔÉÑ·Â�ÍÂã¹ÅíÒ´Ñºà´ÕÂÇ¡Ñ¹ 
2556 – »�¨¨ØºÑ¹ Director PT. AGE RESOURCES 
2556 – »�¨¨ØºÑ¹ ¡ÃÃÁ¡ÒÃ áÅÐ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ º¨¡. àÍ¨ÕÍÕ à·ÍÃ�ÁÔ¹ÍÅ 
2551 – »�¨¨ØºÑ¹  ¡ÃÃÁ¡ÒÃ áÅÐ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ º¨¡. àÍ.¨Õ.ÍÕ. ·ÃÒ¹Ê»ÍÃ�µ 

2547 – »�¨¨ØºÑ¹ ¡ÃÃÁ¡ÒÃ áÅÐ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ ºÁ¨. àÍàªÕÂ ¡ÃÕ¹ àÍ¹à¹Í¨Õ 

ºÃÔÉÑ·¨´·ÐàºÕÂ¹Í×è¹ -  äÁ�ÁÕ – 

¡ Ô̈ ¡ÒÃ·ÕèäÁ�ãª �ºÃÔÉÑ·¨´·ÐàºÕÂ¹      -  äÁ�ÁÕ – 

¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�·Ò§¤ÃÍº¤ÃÑÇÃÐËÇ�Ò§¼Ù�ºÃÔËÒÃ :   ºØµÃÕ¢Í§¹ÒÂ¾¹Á ¤ÇÃÊ¶Ò¾Ã 

ÊÑ́ Ê�Ç¹¡ÒÃ¶×ÍËØ�¹ã¹ºÃÔÉÑ· (%) :   12.55 
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¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·  

 

 

¹ÒÂÊÔÃÒÇÔª� ·ÃÑ¾Â�àµªÔµÁ³Õ 
ÍÒÂØ  59  »� 

¡ÃÃÁ¡ÒÃ 

¤Ø³ÇØ²Ô·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ  
ÃÐ Ñ́ºµèíÒ¡Ç�Ò»ÃÔÒµÃÕ   

»ÃÐ¡ÒÈ³ÕÂºÑµÃ  
Director Accreditation ProgramÃØ�¹·Õè 68/2008   
ÊÁÒ¤ÁÊ�§àÊÔÃÁÊ¶ÒºÑ¹¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·ä·Â 

 

 

 

 

 

¡ÒÃ´íÒÃ§µíÒáË¹�§¡ÃÃÁ¡ÒÃ / Í×è¹æ ã¹»�¨¨ØºÑ¹ 
ºÃÔÉÑ·ãË� / ºÃÔÉÑ·Â�ÍÂ / ºÃÔÉÑ·Â�ÍÂã¹ÅíÒ´Ñºà´ÕÂÇ¡Ñ¹ 
2551 - »�¨¨ØºÑ¹             ¡ÃÃÁ¡ÒÃ ºÁ¨. àÍàªÕÂ ¡ÃÕ¹ àÍ¹à¹Í¨Õ 
ºÃÔÉÑ·¨´·ÐàºÕÂ¹Í×è¹ -  äÁ�ÁÕ – 

¡ Ô̈ ¡ÒÃ·ÕèäÁ�ãª �ºÃÔÉÑ·¨´·ÐàºÕÂ¹      -  äÁ�ÁÕ – 

¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�·Ò§¤ÃÍº¤ÃÑÇÃÐËÇ�Ò§¼Ù�ºÃÔËÒÃ :   - 
ÊÑ́ Ê�Ç¹¡ÒÃ¶×ÍËØ�¹ã¹ºÃÔÉÑ· (%) :   -  
 
 

 
¹ÒÂ¸ÇÑªªÑÂ  ÇÃÇÃÃ³¸¹ÐªÑÂ 
ÍÒÂØ  57 »� 
»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº ¡ÃÃÁ¡ÒÃ áÅÐ¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ 

¤Ø³ÇØ²Ô·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 
»ÃÔÒâ· ºÑªÕ (¡ÒÃ¸¹Ò¤ÒÃáÅÐ¡ÒÃà§Ô¹)  

¨ØÌÒÅ§¡Ã³�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ 

»ÃÔÒµÃÕ ºÃÔËÒÃ Ø̧Ã¡Ô¨ ÊÒ¢Ò¡ÒÃà§Ô¹ 

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÍ¡ÒÃ¤�Òä·Â 

»ÃÐ¡ÒÈ³ÕÂºÑµÃ   
Director Certification Program ÃØ�¹·Õè 80/2006   

ÊÁÒ¤ÁÊ�§àÊÃÔÁÊ¶ÒºÑ¹¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·ä·Â 
      

 

¡ÒÃ´íÒÃ§µíÒáË¹�§¡ÃÃÁ¡ÒÃ / Í×è¹æ ã¹»�¨¨ØºÑ¹ 
ºÃÔÉÑ·ãË� / ºÃÔÉÑ·Â�ÍÂ / ºÃÔÉÑ·Â�ÍÂã¹ÅíÒ´Ñºà´ÕÂÇ¡Ñ¹ 

2555 – »�¨¨ØºÑ¹ Commissioner PT. AGE RESOURCES 

2553 – »�¨¨ØºÑ¹ ¡ÃÃÁ¡ÒÃ º¨¡. àÍ¨ÕÍÕ à·ÍÃ�ÁÔ¹ÍÅ 

2551 – »�¨¨ØºÑ¹  ¡ÃÃÁ¡ÒÃ »ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº áÅÐ¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ ºÁ¨. àÍàªÕÂ ¡ÃÕ¹ àÍ¹à¹Í¨Õ 

ºÃÔÉÑ·¨´·ÐàºÕÂ¹Í×è¹ -  äÁ�ÁÕ – 

¡ Ô̈ ¡ÒÃ·ÕèäÁ�ãª �ºÃÔÉÑ·¨´·ÐàºÕÂ¹       

2552 – »�¨¨ØºÑ¹ ¡ÃÃÁ¡ÒÃ º¨¡.¾ÅÑÊ áÍ´äÇà«ÍÃÕè 

2547 – »�¨¨ØºÑ¹ ¡ÃÃÁ¡ÒÃ áÅÐ¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼Ù�¨Ñ´¡ÒÃ º¨¡.áÍ´äÇà«ÍÃÕè ¾ÅÑÊ 

¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�·Ò§¤ÃÍº¤ÃÑÇÃÐËÇ�Ò§¼Ù�ºÃÔËÒÃ :   - 

ÊÑ́ Ê�Ç¹¡ÒÃ¶×ÍËØ�¹ã¹ºÃÔÉÑ· (%) :   -  
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¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· 

 

¹ÒÂÍíÒ¾Ñ¹  ÂÈÍÁÃÊØ¹·Ã 
ÍÒÂØ 55 »�                
¡ÃÃÁ¡ÒÃ  ¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº áÅÐ¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ                                                                                                   
¤Ø³ÇØ²Ô·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ  
»ÃÔÒâ· ¤³ÐàÈÃÉ°ÈÒÊµÃ� (ÀÒ¤ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ)                  

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊµÃ�      
»ÃÔÒµÃÕ  ¤³ÐàÈÃÉ°ÈÒÊµÃ�                                                                                                                                                                                            

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊµÃ� 
»ÃÐ¡ÒÈ³ÕÂºÑµÃ    
Director Accreditation Program ÃØ�¹·Õè 68/2008  
ÊÁÒ¤ÁÊ�§àÊÃÔÁÊ¶ÒºÑ¹¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·ä·Â                                                                                                  

       

 

 

¡ÒÃ´íÒÃ§µíÒáË¹�§¡ÃÃÁ¡ÒÃ / Í×è¹æ ã¹»�¨¨ØºÑ¹ 
ºÃÔÉÑ·ãË� / ºÃÔÉÑ·Â�ÍÂ / ºÃÔÉÑ·Â�ÍÂã¹ÅíÒ´Ñºà´ÕÂÇ¡Ñ¹ 

2555 – »�¨¨ØºÑ¹ Commissioner PT. AGE RESOURCES 
2553 – »�¨¨ØºÑ¹ ¡ÃÃÁ¡ÒÃ º¨¡. àÍ¨ÕÍÕ à·ÍÃ�ÁÔ¹ÍÅ 

2551  – »�¨¨ØºÑ¹ ¡ÃÃÁ¡ÒÃ ¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº áÅÐ¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ ºÁ¨. àÍàªÕÂ ¡ÃÕ¹ àÍ¹à¹Í¨Õ 

ºÃÔÉÑ·¨´·ÐàºÕÂ¹Í×è¹ -  äÁ�ÁÕ – 

¡ Ô̈ ¡ÒÃ·ÕèäÁ�ãª �ºÃÔÉÑ·¨´·ÐàºÕÂ¹       

2537 – »�¨¨ØºÑ¹ ¡ÃÃÁ¡ÒÃ   º¨¡.»�âÍ¹Õà·ÃàÇÅ 

2545 – »�¨¨ØºÑ¹ ¡ÃÃÁ¡ÒÃ   º¨¡. àºÊ·�ä¾ÃÍÍÃÔµÕé 

¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�·Ò§¤ÃÍº¤ÃÑÇÃÐËÇ�Ò§¼Ù�ºÃÔËÒÃ :   - 

ÊÑ́ Ê�Ç¹¡ÒÃ¶×ÍËØ�¹ã¹ºÃÔÉÑ· (%) :   -                                                                        
¹Ò§ÊÒÇ»��¹Á³Õ  àÁ¦ÁÑ³±¹Ò 
ÍÒÂØ  49  »� 
¡ÃÃÁ¡ÒÃ ¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº áÅÐ¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ 

¤Ø³ÇØ²Ô·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ  
»ÃÔÒâ· ¤³ÐºÃÔËÒÃ Ø̧Ã¡Ô¨ 
Ê¶ÒºÑ¹ºÑ³±Ôµ¾Ñ²¹ºÃÔËÒÃÈÒÊµÃ� 
»ÃÔÒµÃÕ ¤³Ð¾Ò³ÔªÂÈÒÊµÃ�áÅÐ¡ÒÃºÑªÕ 
¨ØÌÒÅ§¡Ã³�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ   
»ÃÐ¡ÒÈ³ÕÂºÑµÃ    
Director Accreditation Program ÃØ�¹·Õè 89/2011  
ÊÁÒ¤ÁÊ�§àÊÃÔÁÊ¶ÒºÑ¹¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· 

 

 

 

 

¡ÒÃ´íÒÃ§µíÒáË¹�§¡ÃÃÁ¡ÒÃ / Í×è¹æ ã¹»�¨¨ØºÑ¹ 
ºÃÔÉÑ·ãË� / ºÃÔÉÑ·Â�ÍÂ / ºÃÔÉÑ·Â�ÍÂã¹ÅíÒ´Ñºà´ÕÂÇ¡Ñ¹ 

2556 – »�¨¨ØºÑ¹ ¡ÃÃÁ¡ÒÃ º¨¡. àÍ¨ÕÍÕ à·ÍÃ�ÁÔ¹ÍÅ 
2555 – »�¨¨ØºÑ¹ Commissioner PT. AGE RESOURCES 
ºÃÔÉÑ·¨´·ÐàºÕÂ¹Í×è¹ 
2551  – 2554  ÃÍ§¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼Ù�¨Ñ´¡ÒÃ ½�ÒÂÇÒ¹Ôª¸¹¡Ô¨ ºÁ¨. ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â� ¤Ñ¹·ÃÕè ¡ÃØ�»  
2550 – 2551  ÃÍ§¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼Ù�¨Ñ´¡ÒÃ ½�ÒÂÇÒ¹Ôª¸¹¡Ô¨ ºÁ¨. ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â� à¤·ÕºÕ  

2546 – 2550   Senior Vice President ½�ÒÂÇÒ¹Ôª¸¹¡Ô̈  ºÁ¨. ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â� «ÕÁÔâ¡� 

¡Ô̈ ¡ÒÃ·ÕèäÁ�ãª �ºÃÔÉÑ·¨´·ÐàºÕÂ¹       

2554 – »�¨¨ØºÑ¹ ¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼Ù�¨Ñ´¡ÒÃ º¨¡. ·ÃÔ»à»��ÅàÍ¾ÅÑÊ áÍ´äÇà«ÍÃÕè  
2545 – 2546  Senior Vice President ½�ÒÂÇÒ¹Ôª¸¹¡Ô̈  º¨. äÍàÍ¿«Õ·Õ áÍ´äÇ«ÍÃÕè 

2533 – 2546 ¼Ù� Ñ̈´¡ÒÃÍÒÇØâÊ ½�ÒÂÇÒ¹Ôª¸¹¡Ô¨ ºÃÃÉÑ·à§Ô¹·Ø¹ÍØµÊÒË¡ÃÃÁáË�§»ÃÐà·Èä·Â 

¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�·Ò§¤ÃÍº¤ÃÑÇÃÐËÇ�Ò§¼Ù�ºÃÔËÒÃ :   - 

ÊÑ́ Ê�Ç¹¡ÒÃ¶×ÍËØ�¹ã¹ºÃÔÉÑ· (%) :   -  
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¤³Ð¼Ù�ºÃÔËÒÃ 

 

 
¹ÒÂ¾¹Á  ¤ÇÃÊ¶Ò¾Ã
¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼Ù�̈ Ñ́ ¡ÒÃ

    

¹Ò§ÊÒÇ»³ÔµÒ  ¤ÇÃÊ¶Ò¾Ã
¼Ù�Í íÒ¹ÇÂ¡ÒÃ½�ÒÂºÃÔËÒÃ·ÑèÇä»

   

¹ÒÂºØàÅ ÔÈ  »Å ×éÁÊ ×º¡ ØÅ
¼Ù�Í íÒ¹ÇÂ¡ÒÃÍÒÇØâÅ½ �ÒÂµ �Ò§»ÃÐà·È

 

 
 
 
 

   

¹Ò§ÊÒÇ¹ÔÍÃ  ¨ Ñ¹·Ã�á¨�ÁáÊ§
àÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃºÃÔÉ Ñ·

áÅÐ¼ Ù�Í íÒ¹ÇÂ¡ÒÃÊ íÒ¹Ñ¡¡ÃÃÁ¡ÒÃ
¼Ù�̈ Ñ́ ¡ÒÃ        

¹ÒÂÅÔ¢ Ôµ  àÅÒºÇÃàÈÃÉ°Õ
»ÃÐ¸Ò¹à¨ �ÒË¹�Ò·ÕèºÃ ÔËÒÃ´�Ò¹

¡ÒÃà§ Ô¹

     

¹ÒÂÍÑ¤Ãà´ª  ¾Ñ¹·ÐÊÒÃ
¼ Ù�Í íÒ¹ÇÂ¡ÒÃ½�ÒÂ¢ÒÂ áÅÐ¡ÒÃµÅÒ´
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¢�ÍÁÙÅ·ÑèÇä»áÅÐºØ¤¤ÅÍ�Ò§ÍÔ§ 
 
ª×èÍºÃÔÉÑ·ÀÒÉÒä·Â  :  ºÃÔÉÑ· àÍàªÕÂ ¡ÃÕ¹ àÍ¹à¹Í Ṏ í̈Ò¡Ñ´ (ÁËÒª¹) 

ª×èÍºÃÔÉÑ·ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ  :  Asia Green Energy Public Company Limited (AGE) 

àÅ¢·ÐàºÕÂ¹ºÃÔÉÑ·  :  0107551000011 

ÅÑ¡É³Ð¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¸ØÃ¡Ô̈   :  à»�¹¼Ù�»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ í̈ÒË¹�ÒÂ¶�Ò¹ËÔ¹  

·Ø¹·ÕèàÃÕÂ¡ªíÒÃÐáÅ�Ç   :  344,433,425.25 ºÒ· (ÊÒÁÃ�ÍÂÊÕèÊÔºÊÕèÅ�Ò¹ÊÕèáÊÊÒÁËÁ×è¹ÊÒÁ¾Ñ¹ÊÕè 

                                                                 Ã�ÍÂÂÕèÊÔºË�ÒºÒ·ÂÕèÊÔºË¹�ÒÊµÒ§¤�) 

Home Page   :  www.agecoal.com 

á¼¹¡¼Ù�Å§·Ø¹ÊÑÁ¾Ñ¹¸�áÅÐÊ×èÍÊÒÃÍ§¤�¡Ã  :  Email : ir@agecoal.com 

ºØ¤¤ÅÍ�Ò§ÍÔ§ 

¹ÒÂ·ÐàºÕÂ¹ËØ�¹ÊÒÁÑ       

ºÃÔÉÑ· ÈÙ¹Â�ÃÑº½Ò¡ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â� (»ÃÐà·Èä·Â) í̈Ò¡Ñ´  

ªÑé¹ 4, 6 - 7 àÅ¢·Õè 62 ÍÒ¤ÒÃµÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�áË�§»ÃÐà·Èä·Â  

â·ÃÈÑ¾·� 0-2-229-2800 â·ÃÊÒÃ 0-2654-5472 

¼Ù�ÊÍººÑªÕ   

¹ÒÂ¡ÄÉ´Ò àÅÔÈÇ¹Ò      

¹Ò§ÊÒÇÇÃÒ¾Ã »ÃÐÀÒÈÔÃÔ¡ØÅ                        

¹Ò§ªÅÃÊ ÊÑ¹µÔÍÑÈÇÃÒÀÃ³�                  

ºÃÔÉÑ· ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ àÍÔ¹Ê�· áÍ¹ �́ ÂÑ§ í̈Ò¡Ñ´                              

193/136 ÍÒ¤ÒÃàÅ¤ÃÑª´Ò ¶¹¹ÃÑª´ÒÀÔàÉ¡µÑ´ãËÁ� á¢Ç§¤ÅÍ§àµÂ à¢µ¤ÅÍ§àµÂ ¡ÃØ§à·¾Ï 10110                                              

â·ÃÈÑ¾·� 02-264-0777 â·ÃÊÒÃ 0-2264-0789 - 90       

¤�ÒºÃÔ¡ÒÃÊÍººÑªÕ                 
1. ¤�ÒºÃÔ¡ÒÃÊÍººÑªÕ (Audit Fee) 

 ºÃÔÉÑ·ä �́ �̈ÒÂ¤�ÒµÍºá·¹¡ÒÃÊÍººÑªÕãË�á¡�   
   ¹ÒÂ¡ÄÉ´Ò àÅÔÈÇ¹Ò ¼Ù�ÊÍººÑªÕÃÑºÍ¹ØÒµ 

àÅ¢·ÐàºÕÂ¹ 4958 ºÃÔÉÑ· ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ àÍÔ¹Ê�· áÍ¹ �́ÂÑ§ í̈Ò¡Ñ´   
«Öè§à»�¹¼Ù�ÊÍººÑªÕ¢Í§ºÃÔÉÑ·ã¹ÃÍº»� 2556 à»�¹à§Ô¹ í̈Ò¹Ç¹ÃÇÁ·Ñé§ÊÔé¹ 960,000 ºÒ· 

2. ¤�ÒºÃÔ¡ÒÃÍ×è¹æ (Non Audit Service Fee) 
 ã¹ÃÍº»�·Õè¼�Ò¹ÁÒºÃÔÉÑ·ºÃÔÉÑ· ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ àÍÔ¹Ê�· áÍ¹ �́ ÂÑ§ í̈Ò¡Ñ´ áÅÐºÃÔÉÑ·Â�ÍÂ 

   äÁ�ÁÕ¡ÒÃãª�ºÃÔ¡ÒÃÍ×è¹¨Ò¡¼Ù�ÊÍººÑªÕáµ�ÍÂ�Ò§ã´ 
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ÅÑ¡É³Ð¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¸ØÃ¡Ô¨ 
 

ºÃÔÉÑ· àÍàªÕÂ ¡ÃÕ¹ àÍ¹à¹Í Ṏ í̈Ò¡Ñ´ (ÁËÒª¹) í́Òà¹Ô¹ Ø̧Ã¡Ô¨ Ñ̈´ í̈ÒË¹�ÒÂ¶�Ò¹ËÔ¹ºÔ·ÙÁÔ¹ÑÊ¤Ø³ÀÒ¾ Ṍ¨Ò¡»ÃÐà·ÈÍÔ¹â´¹Õà«ÕÂ ·ÕèãË�¤�Ò

¾ÅÑ§§Ò¹¤ÇÒÁÃ�Í¹ÊÙ§áÅÐÁÕ¼Å¡ÃÐ·ºµ�ÍÊÔè§áÇ´Å�ÍÁ¹�ÍÂ «Öè§¡ÅØ�ÁÅÙ¡¤�Òâ´ÂÊ�Ç¹ãË�¢Í§ºÃÔÉÑ· ¤×Í ¡ÅØ�ÁâÃ§§Ò¹ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ»ÃÐàÀ· 

ÍØµÊÒË¡ÃÃÁÊÔè§·Í ÍØµÊÒË¡ÃÃÁÍÒËÒÃ ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ¼ÅÔµÀÑ³±�ÂÒ§ áÅÐÍØµÊÒË¡ÃÃÁ¾ÅÑ§§Ò¹·´á·¹ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé ºÃÔÉÑ·ÂÑ§à¹�¹ãË�

¤ÇÒÁÊíÒ¤Ñ �́Ò¹ÃÐºº¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ¡ÒÃ¢¹Ê�§ (Logistics) à¾×èÍÃÍ§ÃÑº¤ÇÒÁµ�Í§¡ÒÃ¢Í§ÅÙ¡¤�Ò ·Ñé§ã¹ �́Ò¹»ÃÔÁÒ³¢Í§ÊÔ¹¤�Ò·Õè¶Ù¡µ�Í§áÅÐ

ÃÐÂÐàÇÅÒ¡íÒË¹´Ê�§ÁÍº·ÕèµÃ§µ�ÍàÇÅÒ ÃÇÁ·Ñé§¡ÒÃ Ñ́̈ àµÃÕÂÁ·ÕÁ§Ò¹·ÕèÁÕ¤ÇÒÁàªÕèÂÇªÒáÅÐ»ÃÐÊº¡ÒÃ³� ·ÕèÊÒÁÒÃ¶ãË�¤íÒá¹Ð¹íÒà¡ÕèÂÇ¡Ñº

ËÁ�ÍäÍ¹éíÒ (Boiler) ã¹àÃ×èÍ§¢Í§¡ÒÃ»ÃÑºà»ÅÕèÂ¹ ËÃ×Í»ÃÑº»ÃØ§à¾×èÍËÑ¹ÁÒãª�àª×éÍà¾ÅÔ§·ÕèäÁ�ãª�¹éíÒÁÑ¹ ãË�à¡Ô´»ÃÐÊÔ· Ô̧ÀÒ¾áÅÐ»ÃÐËÂÑ´¾ÅÑ§§Ò¹

ÊÙ§ÊØ´ä �́ «Öè§»�¨ Ñ̈Âµ�Ò§æ àËÅ�Ò¹Õéà»�¹¡ÒÃ¤íÒ¹Ö§¶Ö§¡ÒÃµÍºÊ¹Í§¤ÇÒÁµ�Í§¡ÒÃáÅÐÊÃ�Ò§¤ÇÒÁ¾Ö§¾Íã¨ÊÙ§ÊØ´ãË�¡ÑºÅÙ¡¤�Òà»�¹ÊíÒ¤Ñ 

¹Í¡¨Ò¡¹Õé ºÃÔÉÑ·ÂÑ§ í́Òà¹Ô¹ Ø̧Ã¡Ô¨à»�¹ Ñ̈´ í̈ÒË¹�ÒÂ¶�Ò¹ËÔ¹Ê�§µÃ§¨Ò¡»ÃÐà·ÈÍÔ¹â´¹Õà«ÕÂä»ÂÑ§µ�Ò§»ÃÐà·È ÍÒ·Ô »ÃÐà·È Ṏ¹  

»ÃÐà·ÈÍÔ¹à ṌÂ à»�¹µ�¹ 

 

â¤Ã§ÊÃ�Ò§¡ÒÃ¶×ÍËØ�¹¢Í§¡ÅØ�ÁºÃÔÉÑ·    
1. ºÃÔÉÑ· àÍàªÕÂ ¡ÃÕ¹ àÍ¹à¹Í Ṏ í̈Ò¡Ñ´ (ÁËÒª¹) (“AGE”) »ÃÐ¡Íº Ø̧Ã¡Ô¨ �́Ò¹¡ÒÃ¹íÒà¢�ÒáÅÐ¡ÒÃ Ñ̈´ í̈ÒË¹�ÒÂ¶�Ò¹ËÔ¹ÊÐÍÒ´

¤Ø³ÀÒ¾ÊÙ§¨Ò¡»ÃÐà·ÈÍÔ¹â´¹ÕàªÕÂ â´Â í̈ÒË¹�ÒÂ·Ñé§ã¹»ÃÐà·ÈáÅÐµ�Ò§»ÃÐà·È 

2. ºÃÔÉÑ· àÍ. Ṏ.ÍÕ. ·ÃÒ¹Ê»ÍÃ�µ í̈Ò¡Ñ´ (“AGET”) à»�¹¼Ù�ãË�ºÃÔ¡ÒÃ¢¹Ê�§¶�Ò¹ËÔ¹áÅÐºÃÔ¡ÒÃ �́Ò¹âÅ¨ÔÊµÔ¡Ê�¤ÃºÇ§¨Ã â´Â

ãË�ºÃÔ¡ÒÃ �́Ò¹¡ÒÃ¢¹Ê�§·Ò§º¡á¡�ºÃÔÉÑ· »�¨ Ø̈ºÑ¹ AGET ÁÕÃ¶ãË�ºÃÔ¡ÒÃà»�¹¢Í§µ¹àÍ§áÅÐ¾Ñ¹¸ÁÔµÃÃÇÁ¡Ç�Ò 500 ¤Ñ¹ 

3. ºÃÔÉÑ· àÍ ṎÍÕ à·ÍÃ�ÁÔ¹ÍÅ í̈Ò¡Ñ´ (“AGEM”) »ÃÐ¡Íº¡Ô¨¡ÒÃ·�ÒàÃ×ÍáÅÐ¤ÅÑ§ÊÔ¹¤�Ò·ÕèÁÕ¡ÒÃ¤Ñ´áÂ¡áÅÐ¢¹¶�ÒÂÊÔ¹¤�ÒËÅÑ¡

¢Í§ºÃÔÉÑ· «Öè§µÑ é§ÍÂÙ�ã¹ÍíÒàÀÍ¹¤ÃËÅÇ§ ¨Ñ§ËÇÑ´¾ÃÐ¹¤ÃÈÃÕÍÂØ¸ÂÒ â´Â»ÃÐ¡Íº´�ÇÂâÃ§§Ò¹¤Ñ´áÂ¡¶�Ò¹ËÔ¹ 2 

ÍÒ¤ÒÃ áÅÐ·�ÒàÃ×Í í̈Ò¹Ç¹ 3 ·�Ò 

4. PT. AGE RESOURCES »ÃÐ¡Íº¸ØÃ¡Ô¨à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ¨Ñ´«×éÍ¶�Ò¹ËÔ¹ µÑé§ÍÂÙ�·Õ è»ÃÐà·ÈÍÔ¹â´¹Õà«ÕÂ ¤Ò´Ç�Ò¨ÐàÃÔèÁ¡ÒÃ

¾Ò³ÔªÂ�ã¹»� 2557 

 

â¤Ã§ÊÃ�Ò§¡ÒÃ¶×ÍËØ�¹¢Í§¡ÅØ�ÁºÃÔÉÑ· ³ ÇÑ¹·Õè 25 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸� 2557  

 
 
 
 
 
                                                                                         
 
 

 

 

ºÃÔÉÑ· àÍàªÕÂ ¡ÃÕ¹ àÍ¹à¹Í¨Õ ¨íÒ¡Ñ́  (ÁËÒª¹) 
·Ø¹ªíÒÃÐáÅ�Ç 

344,433,425.25  Å�Ò¹ºÒ· 

ºÃÔÉÑ· àÍ.¨Õ.ÍÕ. ·ÃÒ¹Ê»ÍÃ�µ ¨íÒ¡Ñ´  
·Ø¹ªíÒÃÐáÅ�Ç 

 1.00 Å�Ò¹ºÒ· 

ÊÑ´Ê�Ç¹¡ÒÃ¶×ÍËØ�¹Ã�ÍÂÅÐ 99 

ºÃÔÉÑ· àÍ¨ÕÍÕ à·ÍÃ�ÁÔ¹ÍÅ ¨íÒ¡Ñ´ 
·Ø¹ªíÒÃÐáÅ�Ç  

 100.50 Å�Ò¹ºÒ· 

PT. AGE RESOURCES 
·Ø¹ªíÒÃÐáÅ�Ç 

  2.4 Å�Ò¹àËÃÕÂÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò 

ÊÑ´Ê�Ç¹¡ÒÃ¶×ÍËØ�¹Ã�ÍÂÅÐ 99 

ÊÑ´Ê�Ç¹¡ÒÃ¶×ÍËØ�¹Ã�ÍÂÅÐ 100 
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ÊÔ·¸Ô¾ÔàÈÉ·Õèä´�ÃÑº¨Ò¡¡ÒÃÊ�§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ 
 ºÃÔÉÑ· àÍ ṎÍÕ à·ÍÃ�ÁÔ¹ÍÅ í̈Ò¡Ñ´ ä �́ÃÑºÊÔ· Ô̧¾ÔàÈÉ·Ò§ �́Ò¹ÀÒÉÕÍÒ¡Ã¨Ò¡¡ÃÁÊ�§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹µÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑÑµÔÊ�§àÊÃÔÁ

¡ÒÃÅ§·Ø¹¾.È.2520 â´Â¡ÒÃÍ¹ØÁÑµÔ¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊ�§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ÀÒÂãµ�à§×èÍ¹ä¢µ�Ò§æ ·Õè¡íÒË¹´äÇ� ºÃÔÉÑ·ä �́ÃÑºÊÔ· Ô̧»ÃÐâÂª¹�

·Ò§ �́Ò¹ÀÒÉÕÍÒ¡Ã·ÕèÁÕÊÒÃÐÊíÒ¤Ñ Ñ́§µ�Íä»¹Õé 

 
ºÑµÃÊ�§àÊÃÔÁàÅ¢·Õè 1718(2)/2555 1802(2)/2553 

¼Ù�ä´�ÃÑºÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹� 

ºÃÔÉÑ· àÍ¨ÕÍÕ à·ÍÃ�ÁÔ¹ÍÅ ¨íÒ¡Ñ´ 

1.»ÃÐàÀ·¡Ô¨¡ÒÃ 

 

2.ÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹�·Õèä´�ÃÑº 

-  ä´�ÃÑºÂ¡àÇ�¹ÀÒÉÕà§Ô¹ä´�¹ÔµÔºØ¤¤ÅÊíÒËÃÑº¡íÒäÃ·Õèä´�¨Ò¡¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº

¡Ô¨¡ÒÃ·Õèä´�ÃÑº¡ÒÃÊ�§àÊÃÔÁáÅÐä´�ÃÑºÂ¡àÇ�¹äÁ�µ�Í§¹íÒà§Ô¹»�¹¼Å¨Ò¡¡Ô̈ ¡ÒÃ

·Õèä´�ÃÑº¡ÒÃÊ�§àÊÃÔÁ«Öè§ä´�ÃÑºÂ¡àÇ�¹ÀÒÉÕà§Ô¹ä´�¹ÔµÔºØ¤¤Åä»ÃÇÁ¤íÒ¹Ç³à¾×èÍ

àÊÕÂÀÒÉÕ 

-  ã¹¡Ã³Õ·ÕèºÃÔÉÑ·ÁÕ¼Å¢Ò´·Ø¹à¡Ô´¢Öé¹ã¹ÃÐËÇ�Ò§àÇÅÒ·Õèä´�ÃÑºÂ¡àÇ�¹ÀÒÉÕà§Ô¹

ä´�¹ÔµÔºØ¤¤Å¹Õé Í¹ØÒµãË�ºÃÔÉÑ·¹íÒ¼Å¢Ò´·Ø¹´Ñ§¡Å�ÒÇÁÒËÑ¡¡Åº¡Ñº¼Å

¡íÒäÃ·Õèà¡Ô´¢Öé¹ÀÒÂËÅÑ§ ÃÐÂÐàÇÅÒ·Õèä´�ÃÑºÂ¡àÇ�¹ÀÒÂã¹Ë�Ò»�¹Ñºáµ�ÇÑ¹·Õè¾�¹

¡íÒË¹´·Õèä´�ÃÑºÂ¡àÇ�¹ 

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ 

-  ä´�ÃÑºÅ´ËÂ�Í¹ÀÒÉÕà§Ô¹ä´�¹ÔµÔºØ¤¤ÅÊíÒËÃÑº¡íÒäÃ·Õèä´�ÃÑº¨Ò¡¡ÒÃÅ§·Ø¹ã¹

ÍÑµÃÒÃ�ÍÂÅÐÃ�ÍÂ¢Í§ÍÑµÃÒ»¡µÔà»�¹ÃÐÂÐàÇÅÒá»´»� ¹Ñº¨Ò¡ÇÑ¹·Õè¾�¹

¡íÒË¹´ÃÐÂÐàÇÅÒ¡ÒÃä´�ÃÑºÂ¡àÇ�¹ÀÒÉÕà§Ô¹ä´�¹ÔµÔºØ¤¤Å 

-  ä´�ÃÑº¡ÒÃÂ¡àÇ�¹ÍÒ¡Ã¢Òà¢�ÒÊíÒËÃÑºà¤Ã×èÍ§¨Ñ¡ÃµÒÁ·Õè¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ

¾Ô¨ÒÃ³ÒÍ¹ØÁÑµÔ 

-  ÇÑ¹·ÕèàÃÔèÁãª�ÊÔ·¸ÔµÒÁºÑµÃÊ�§àÊÃÔÁ 

 

 

¡Ô¨¡ÒÃ¢¹¶�ÒÂÊÔ¹¤�ÒÊíÒËÃÑº

à´Ô¹àÃ×Í·ÐàÅ 

 

8 »� 

(ä´�ÃÑºÂ¡àÇ�¹äÁ�à¡Ô¹à§Ô¹Å§·Ø¹ «Öè§äÁ�
ÃÇÁ¤�Ò·Õè´Ô¹áÅÐ·Ø¹ËÁØ¹àÇÕÂ¹ 
¤Ô´à»�¹¨íÒ¹Ç¹à§Ô¹ 230.80 Å�Ò¹
ºÒ·) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
31 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2555 

 

 

¡Ô¨¡ÒÃ¢¹¶�ÒÂÊÔ¹¤�ÒÊíÒËÃÑº

à´Ô¹àÃ×Í·ÐàÅ 

 

8 »� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÂÑ§äÁ�àÃÔèÁãª�ÊÔ·¸ÔÂ¡àÇ�¹ÀÒÉÕ 
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ÅÑ¡É³Ð¼ÅÔµÀÑ³±�ËÃ×ÍºÃÔ¡ÒÃ 
¼ÅÔµÀÑ³±�¶�Ò¹ËÔ¹ 
 ¶�Ò¹ËÔ¹ÁÕáËÅ�§¡íÒà¹Ô´µÒÁ¸ÃÃÁªÒµÔ¨Ò¡«Ò¡¾×ª·Õè·Ñº¶Á¡Ñ¹áÅÐ¶Ù¡Â�ÍÂÊÅÒÂâ´Â» Ô̄¡ÔÃÔÂÒ·Ò§à¤ÁÕ «Öè§ºÒ§¤ÃÑé§àÁ×èÍÁÕ¡ÒÃ

à»ÅÕèÂ¹á»Å§µÒÁ¸ÃÃÁªÒµÔ·íÒãË�¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃÂ�ÍÂÊÅÒÂËÂØ´ªÐ§Ñ¡Å§ «Ò¡¾×ª¨Ð·Ñº¶Á¡Ñ¹ÁÒ¡¢Öé¹ áÅÐàÁ×èÍã´·ÕèÁÕ¡ÒÃ·ÃØ´µÑÇ¢Í§á¼�¹ Ố¹

ËÃ×ÍÃÐ Ñ́º¹éíÒã¹ºÃÔàÇ³¹Ñé¹æ ÊÙ§¢Öé¹ ·íÒãË�«Ò¡¾×ª¨ÁÅ§ãµ�ÃÐ Ñ́º¹éíÒáÅ�Ç¶Ù¡»�´·Ñºâ´ÂµÐ¡Í¹ËÔ¹ Ố¹·ÃÒÂ·Õè¶Ù¡¾Ñ´¾ÒÁÒ¡Ñº¹éíÒ áÅÐàÁ×èÍµÐ¡Í¹

·Õè»�´·ÑºÁÕ»ÃÔÁÒ³ÁÒ¡¢Öé¹àÃ×èÍÂæ «Ò¡¾×ªàËÅ�Ò¹Ñé¹¨Ð¶Ù¡ºÕºÍÑ´â´Â¹éíÒË¹Ñ¡¢Í§µÐ¡Í¹·Õè»�´·ÑºÍÂÙ� »ÃÐ¡Íº¡Ñºä �́ÃÑºÍÔ· Ô̧¾Å¢Í§¤ÇÒÁÃ�Í¹·Õè

à¾ÔèÁÊÙ§¢Öé¹ ·íÒãË�à¡Ô´¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§·Ò§à¤ÁṎ ¹«Ò¡¾×ªàËÅ�Ò¹Ñé¹¡ÅÒÂà»�¹¶�Ò¹ËÔ¹ã¹·ÕèÊØ´ «Öè§ÅÑ¡É³Ð¢Í§¶�Ò¹ËÔ¹¨ÐÁÕÊ¶Ò¹Ðà»�¹¢Í§á¢ç§ äÁ�ÁÕ

ÃÙ»¼ÅÖ¡·Õèá¹�¹Í¹ â´Â·ÑèÇä»ÁÕÊÕà¢�ÁµÑé§áµ�ÊÕ¹éíÒµÒÅ¶Ö§ÊÕ í́ÒÊ¹Ô· »ÃÐ¡Íº �́ÇÂ ¤ÒÃ�ºÍ¹ ÊÒÃÃÐàËÂ ¤ÇÒÁª×é¹ áÅÐáÃ�¸ÒµØµ�Ò§æ �́ÇÂ»ÃÐâÂª¹�

¢Í§¶�Ò¹ËÔ¹·ÕèÊÒÁÒÃ¶¹íÒÁÒãª�à»�¹àª×éÍà¾ÅÔ§ä �́ ¶�Ò¹ËÔ¹ Ö̈§à»�¹·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒµÔ·ÕèÁÕ¤Ø³¤�ÒÁÒ¡ ã¹á§�¢Í§¡ÒÃà»�¹áËÅ�§¾ÅÑ§§Ò¹·ÕèÊíÒ¤Ñ 

áÅÐÊÒÁÒÃ¶¹íÒÁÒãª�ãË�à¡Ô´»ÃÐâÂª¹�ã¹·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨ä �́à»�¹ÍÂ�Ò§ Ṍ 

 ¶�Ò¹ËÔ¹ÊÒÁÒÃ¶ í̈Òá¹¡ä �́ËÅÒÂÃÐºº áµ�ÃÐºº·Õè¹ÔÂÁãª�¡Ñ¹ÁÒ¡ ä �́á¡� ¡ÒÃ í̈Òá¹¡¶�Ò¹ËÔ¹µÒÁ¤�Ò rank «Öè§à»�¹¡ÒÃÇÑ´¤�Ò

¤ÇÒÁÊÁºÙÃ³�¢Í§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§·Ò§¸Ã³ÕÇÔ·ÂÒ·Õè¡ÅÒÂà»�¹¶�Ò¹ËÔ¹ «Öè§ American Society for Testing Materials (ASTM) ä �́

¡íÒË¹´¤�ÒÊÁºÑµÔ¢Í§¶�Ò¹ËÔ¹à»�¹à¡³±�ã¹¡ÒÃ í̈Òá¹¡¶�Ò¹ËÔ¹ÍÍ¡à»�¹»ÃÐàÀ·µ�Ò§æ ä �́ á¡� áÍ¹·ÃÒä«·� (Anthracite) ºÔ·ÙÁÔ¹ÑÊ 

(Bituminous) «ÑººÔ·ÙÁÔ¹ÑÊ (Sub-bituminous) ÅÔ¡ä¹µ� (Lignite) áÅÐ¾Õ· (Peat) «Öè§ÅÑ¡É³Ð·ÑèÇä»¢Í§¶�Ò¹ËÔ¹»ÃÐàÀ·µ�Ò§æ ¹Ñé¹ ÍÒ¨

¡Å�ÒÇâ´ÂàÃÕÂ§µÒÁÅíÒ Ñ́º¨Ò¡¤Ø³ÊÁºÑµÔµèíÒ ä» ¤Ø³ÊÁºÑµÔÊÙ§ä �́ Ñ́§¹Õé 

 

     ¾Õ· (Peat) à»�¹¢Ñé¹áÃ¡ã¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃà¡Ô´¶�Ò¹ËÔ¹ »ÃÐ¡Íº �́ÇÂ«Ò¡¾×ª«Öè§ºÒ§Ê�Ç¹ä �́ÊÅÒÂµÑÇä»áÅ�Ç ÁÕ

»ÃÔÁÒ³ÍÍ¡«Ôà¨¹áÅÐ¤ÇÒÁª×é¹ÊÙ§ ¹Ñºä �́Ç�Òà»�¹¼ÅÔµ¼ÅªÑé¹áÃ¡ã¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃà¡Ô´¶�Ò¹ËÔ¹ (Coalification 

process) 

 

     

ÅÔ¡ä¹µ� (Lignite) ÁÕ«Ò¡¾×ªàËÅ×Í»ÃÒ¡¯ÍÂÙ�àÅç¡¹�ÍÂ ÁÕ¤ÇÒÁª×é¹ÁÒ¡ áÅÐà»�¹¶�Ò¹ËÔ¹·Õèãª�à»�¹àª×éÍà¾ÅÔ§ä �́ 

 

 

 

«ÑººÔ·ÙÁÔ¹ÑÊ (Sub bituminous coals) ÁÕÅÑ¡É³ÐÊÕ í́Ò¤Å�ÒÂ¢Õé¼Öé§ à»�¹àª×éÍà¾ÅÔ§·ÕèÁÕ¤Ø³ÀÒ¾àËÁÒÐÊÁã¹¡ÒÃ

¼ÅÔµ¡ÃÐáÊä¿¿�Ò 

 

 

ºÔ·ÙÁÔ¹ÑÊ (Bituminous coals) à»�¹¶�Ò¹ËÔ¹à¹×éÍá¹�¹ ÁÕÅÑ¡É³Ðá¢ç§ ÁÑ¡»ÃÐ¡Íº �́ÇÂªÑé¹¶�Ò¹ËÔ¹ÊÕ í́ÒÊ¹Ô· 

à»�¹ÁÑ¹ÇÒÇ Ê�Ç¹ãË�ÁÑ¡¨Ð¹ÔÂÁ¹íÒÁÒãª�à»�¹àª×éÍà¾ÅÔ§·´á·¹¹éíÒÁÑ¹àµÒã¹âÃ§§Ò¹ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ 

 

  

áÍ¹·ÃÒä«µ� (Anthracite) ÁÕÅÑ¡É³Ð í́Òà»�¹à§ÒÁÑ¹ÇÒÇÁÒ¡ »ÃÔÁÒ³¤ÒÃ�ºÍ¹ÁÕÊÙ§¶Ö§Ã�ÍÂÅÐ 86 ¢Öé¹ä» 

ÁÕ»ÃÔÁÒ³¤ÇÒÁª×é¹µèíÒÁÒ¡áÅÐ¤�Ò¤ÇÒÁÃ�Í¹ÊÙ§ áµ� Ø̈´ä¿µÔ´ÂÒ¡ ÁÕ»ÃÔÁÒ³¤ÒÃ�ºÍ¹Ã�ÍÂÅÐ 69 – 86 ãª�

à»�¹¶�Ò¹ËÔ¹à¾×èÍ¡ÒÃ¶ÅØ§âÅËÐä �́ 
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¶�Ò¹ËÔ¹ à»�¹àª×éÍà¾ÅÔ§ª¹Ô´·ÕèàËÁÒÐÊÁ¡Ñº¡ÒÃãª�§Ò¹ã¹âÃ§§Ò¹·Ñé§¢¹Ò´ãË� ¡ÅÒ§ áÅÐàÅç¡ ã¹»�¨ Ø̈ºÑ¹·ÕèÃÒ¤Ò¹éíÒÁÑ¹àµÒä �́à¾ÔèÁ

ÊÙ§¢Öé¹ÍÂ�Ò§µ�Íà¹×èÍ§ ¶�Ò¹ËÔ¹ Ö̈§¶Ù¡¾Ô¨ÒÃ³Òà»�¹¾ÅÑ§§Ò¹àª×éÍà¾ÅÔ§·Ò§àÅ×Í¡Ë¹Öè§·ÕèÁÕÃÒ¤Òµ�¹·Ø¹¶Ù¡¡Ç�Ò«Öè§¨Ð·íÒãË�ã¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¼ÅÔµÁÕ

µ�¹·Ø¹¡ÒÃ¼ÅÔµ·ÕèÅ´Å§  

µÒÃÒ§à»ÃÕÂºà·ÕÂº¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§¶�Ò¹ËÔ¹áµ�ÅÐ»ÃÐàÀ· 
»Ã Ð àÀ·¶�Ò¹ËÔ¹  ¤�Ò¤ÇÒÁÃ�Í¹  ¤�Ò¤ÇÒÁª×é¹  »ÃÔÁÒ³¢Õé à¶�Ò  »ÃÔÁÒ³¡íÒÁ Ð¶Ñ¹  

áÍ¹·ÃÒ ä«µ�   ÊÙ §  µèíÒ  µèíÒ  µèíÒ  

ºÔ ·Ù ÁÔ ¹Ñ Ê  ÊÙ §  µèíÒ  µèíÒ  µèíÒ  

«Ñ ººÔ ·Ù ÁÔ ¹Ñ Ê  »Ò¹¡ÅÒ§  -  ÊÙ §  »Ò¹¡ÅÒ§  »Ò¹¡ÅÒ§  »Ò¹¡ÅÒ§  

ÅÔ¡ ä¹µ�  µèíÒ  -  »Ò¹¡ÅÒ§  ÊÙ §  ÊÙ §  µèíÒ  -  ÊÙ §  

·ÕèÁÒ : http://www.pea.co.th/peac1/saraburi/CABON.html 

   ¨Ò¡µÒÃÒ§ ¨ÐàËç¹ä �́Ç�Ò¶�Ò¹ËÔ¹»ÃÐàÀ·ºÔ·ÙÁÔ¹ÑÊ à»�¹¶�Ò¹ËÔ¹·ÕèÁÕ¤Ø³ÀÒ¾ ṌãË�¤�Ò¤ÇÒÁÃ�Í¹ÊÙ§ ã¹¢³Ð·ÕèÁÕ¤�Ò¤ÇÒÁª×é¹ÃÇÁ¶Ö§

»ÃÔÁÒ³¢Õéà¶�ÒáÅÐ¡íÒÁÐ¶Ñ¹ã¹ÃÐ Ñ́ºµèíÒ Ê�§¼ÅãË�à¡Ô´ÁÅÀÒÇÐµ�ÍÊÔè§áÇ´Å�ÍÁ¹�ÍÂ «Öè§µÃ§¡Ñº»ÃÐàÀ·¢Í§¶�Ò¹ËÔ¹·ÕèºÃÔÉÑ·¹íÒà¢�ÒáÅÐ Ñ̈´ í̈ÒË¹�ÒÂ 

¤×Í ¶�Ò¹ËÔ¹»ÃÐàÀ·ºÔ·ÙÁÔ¹ÑÊ·Ñé§ËÁ´ 

   ¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§¶�Ò¹ËÔ¹»ÃÐàÀ·ºÔ·ÙÁÔ¹ÑÊ·ÕèºÃÔÉÑ·¹íÒà¢�ÒÁÒ Ñ̈´ í̈ÒË¹�ÒÂ ÁÕÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ Ñ́§¹Õé 

 ¤ÇÒÁª×é¹·Ñé§ËÁ´  Ã�ÍÂÅÐ 25 – 30 

 »ÃÔÁÒ³¢Õéà¶�Ò  Ã�ÍÂÅÐ 5 – 9 

 »ÃÔÁÒ³ÊÒÃÃÐàËÂ  Ã�ÍÂÅÐ 38 – 40 

 ¤ÒÃ�ºÍ¹¤§·Õè  Ã�ÍÂÅÐ 39 – 40 

 ¡íÒÁÐ¶Ñ¹   Ã�ÍÂÅÐ 0.3 - 1 (Max) 

 ¤�Ò¤ÇÒÁÃ�Í¹  5,500 - 6,500 kcal/kg. 

   ¢Ñé¹µÍ¹ã¹¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹¢Í§ºÃÔÉÑ· ¨ÐàÃÔèÁ¨Ò¡¡ÒÃ¹íÒà¢�Ò¶�Ò¹ËÔ¹¨Ò¡àËÁ×Í§¶�Ò¹ËÔ¹·Õè»ÃÐà·ÈÍÔ¹â´¹Õà«ÕÂ «Öè§ÅÑ¡É³Ð¡ÒÃ

í̈ÒË¹�ÒÂ¶�Ò¹ËÔ¹ ¨Ðáº�§ä �́à»�¹ 2 »ÃÐàÀ· ¤×Í  

  »ÃÐàÀ··Õè 1  »ÃÐàÀ·¶�Ò¹ËÔ¹·ÕèäÁ� í̈Òà»�¹µ�Í§¤Ñ´¢¹Ò´ ÊÒÁÒÃ¶¹íÒä» Ñ̈´Ê�§ãË�¡ÑºÅÙ¡¤�Òã¹»ÃÐà·Èä �́·Ñ¹·Õ   

  »ÃÐàÀ··Õè 2 »ÃÐàÀ·¶�Ò¹ËÔ¹¤Ñ´¢¹Ò´ ¤×Í ¹íÒ¶�Ò¹ËÔ¹à¢�Òä»·ÕèâÃ§¤Ñ´áÂ¡¶�Ò¹ËÔ¹ â´Âãª�à¤Ã×èÍ§ Ñ̈¡Ã·ÕèÁÕ»ÃÐÊÔ· Ô̧ÀÒ¾ÊÙ§ «Öè§¢¹Ò´

¢Í§¶�Ò¹ËÔ¹ ·ÕèºÃÔÉÑ·¤Ñ´áÂ¡à¾×èÍ Ñ̈´Ê�§ãË�¡ÑºÅÙ¡¤�Ò¨ÐÁÕ¢¹Ò´µ�Ò§æ Ñ́§¹Õé        

 ¢¹Ò´ÁÒ¡¡Ç�Ò   50  mm. 

 ¢¹Ò´µÑé§áµ�   25 - 50  mm. 

 ¢¹Ò´µÑé§áµ�   10 - 25  mm.  

 ¢¹Ò´µèíÒ¡Ç�Ò   10  mm.  

 ¢¹Ò´µèíÒ¡Ç�Ò   5  mm.   

  »ÃÐàÀ··Õè 3 »ÃÐàÀ·¶�Ò¹ËÔ¹·ÕèäÁ� í̈Òà»�¹µ�Í§¤Ñ´¢¹Ò´ ÊÒÁÒÃ¶¹íÒä» Ñ̈´Ê�§ãË�¡ÑºÅÙ¡¤�Òµ�Ò§»ÃÐà·Èâ´ÂµÃ§¨Ò¡»ÃÐà·ÈÍÔ¹â´¹Ôà«ÕÂ                                         

   ¶�Ò¹ËÔ¹·ÕèºÃÔÉÑ· í̈ÒË¹�ÒÂà»�¹¶�Ò¹ËÔ¹·Õè¹ÔÂÁãª�ã¹ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ»Ù¹«ÔàÁ¹µ� ÍØµÊÒË¡ÃÃÁÊÔè§·Í áÅÐÍØµÊÒË¡ÃÃÁÍÒËÒÃ «Öè§à»�¹

¡ÅØ�ÁÅÙ¡¤�Òâ´ÂÊ�Ç¹ãË�¢Í§ºÃÔÉÑ· ·Ñé§¹Õé ¢¹Ò´¶�Ò¹ËÔ¹·Õèáµ¡µ�Ò§¡Ñ¹ Ñ́§¡Å�ÒÇã¹¡ÒÃ¹íÒä»ãª�§Ò¹¨Ð¢Öé¹ÍÂÙ�¡Ñºª¹Ô´¢Í§ËÁ�ÍäÍ¹éíÒ (Boiler)  

   ÊíÒËÃÑºÊÒàËµØ·Õèµ�Í§¹íÒ¶�Ò¹ËÔ¹ÁÒ¤Ñ´áÂ¡ÍÍ¡à»�¹¢¹Ò´µ�Ò§æ ¹Ñé¹ à¾×èÍãË�¢¹Ò´ÁÕ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ¡ÑºÃÐºº¡ÒÃÅíÒàÅÕÂ§àª×éÍà¾ÅÔ§ 

(Feeder) ËÃ×Íª¹Ô´¢Í§ËÁ�ÍäÍ¹éíÒ (Boiler) ·Õèãª� àª�¹ ËÒ¡à»�¹ËÁ�ÍäÍ¹éíÒáººµÐ¡Ã�ÒàÅ×èÍ¹ (Trailing gate) ¡ÒÃãª�¶�Ò¹ËÔ¹¨ÐàËÁÒÐÊÁ¡Ñº¢¹Ò´ 

10 – 25 mm ËÃ×Í 25 – 50 mm ËÒ¡ãª�¢¹Ò´áµ¡µ�Ò§¨Ò¡¹Õé ¨ÐÁÕ¼Åµ�Í»ÃÐÊÔ· Ô̧ÀÒ¾¢Í§ËÁ�ÍäÍ¹éíÒ (Boiler)  

   àÁ×èÍ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃ¤Ñ´áÂ¡¶�Ò¹ËÔ¹µÒÁ¢¹Ò´·ÕèÅÙ¡¤�Òµ�Í§¡ÒÃàÃÕÂºÃ�ÍÂáÅ�Ç ¨Ð Ñ̈´à¡çº¶�Ò¹ËÔ¹·Õè¤Ñ´áÂ¡¢¹Ò´àÃÕÂºÃ�ÍÂáÅ�ÇäÇ�ã¹

Ê¶Ò¹·Õè·ÕèÊÒÁÒÃ¶¤Çº¤ØÁ¤Ø³ÀÒ¾ä �́µÒÁ¤ÇÒÁµ�Í§¡ÒÃ¢Í§ÅÙ¡¤�Ò àÁ×èÍ¶Ö§¡íÒË¹´ÃÐÂÐàÇÅÒÊ�§ÁÍºáÅ�Ç ºÃÔÉÑ·¨Ð»ÃÐÊÒ¹§Ò¹ Ñ̈´Ê�§ÊÔ¹¤�Ò

ãË�¡ÑºÅÙ¡¤�ÒµÒÁ¡íÒË¹´àÇÅÒ·Õèµ¡Å§¡Ñ¹äÇ�µ�Íä» 
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¡ÒÃ¨Ñ´ËÒ¼ÅÔµÀÑ³±�ËÃ×ÍºÃÔ¡ÒÃ 

¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¨Ñ´ËÒ¼ÅÔµÀÑ³±�ËÃ×ÍºÃÔ¡ÒÃ 
ã¹¡ÒÃ Ñ̈´ËÒ¼ÅÔµÀÑ³±�ËÃ×ÍºÃÔ¡ÒÃ¢Í§ºÃÔÉÑ·¹Ñé¹ ºÃÔÉÑ·ÁÕ¡ÒÃ¤Ñ´àÅ×Í¡áÅÐ¹íÒà¢�Ò¶�Ò¹ËÔ¹·Ñé§ËÁ´¨Ò¡»ÃÐà·ÈÍÔ¹â´¹Ôà«ÕÂ â´ÂÅíÒ Ñ́º

áÃ¡ºÃÔÉÑ·¨ÐãË�¤ÇÒÁÊíÒ¤Ñ¡Ñº¡ÒÃ¤Ñ´àÅ×Í¡¼Ù� Ñ̈´ í̈ÒË¹�ÒÂ¶�Ò¹ËÔ¹áÅÐã¹¡ÒÃàÅ×Í¡¼Ù� Ñ̈´ í̈ÒË¹�ÒÂ¶�Ò¹ËÔ¹¹Ñé¹ ºÃÔÉÑ·¨ÐµÔ´µ�Í¡ÑºàËÁ×Í§¶�Ò¹ËÔ¹
áÅÐ¼Ù� Ñ̈´ í̈ÒË¹�ÒÂ¶�Ò¹ËÔ¹·ÕèÁÕ¤ÇÒÁ¹�Òàª×èÍ¶×Í·ÕèÁÕ»ÃÐÊº¡ÒÃ³� �́Ò¹ Ø̧Ã¡Ô¨¶�Ò¹ËÔ¹ÁÒà»�¹ÍÂ�Ò§ Ṍ 

àÁ×èÍÁÕ¡ÒÃµÔ´µ�Í«×éÍ¢ÒÂ¶�Ò¹ËÔ¹¡Ñº¼Ù� Ñ̈´ í̈ÒË¹�ÒÂÃÒÂãËÁ�áÅ�Ç ã¹àº×éÍ§µ�¹ ºÃÔÉÑ·¨Ð Ñ̈´Ê�§·ÕÁ§Ò¹à¢�Òä»µÃÇ¨ÊÍºàËÁ×Í§¶�Ò¹ËÔ¹áÅÐ
·�ÒàÃ×Í·Õè¨Ðãª�ã¹¡ÒÃ¢¹¶�ÒÂ¶�Ò¹ËÔ¹à¾×èÍµÃÇ¨ÊÍºáÅÐ¾Ô¨ÒÃ³Ò¶Ö§¤ÇÒÁ¾Ã�ÍÁ¢Í§¼Ù� Ñ̈´ í̈ÒË¹�ÒÂ ÃÇÁä»¶Ö§¡ÒÃà¡çºµÑÇÍÂ�Ò§¨Ò¡àËÁ×Í§¶�Ò¹
ËÔ¹ áÅÐÊ�§µÑÇÍÂ�Ò§¶�Ò¹ËÔ¹ä»µÃÇ¨ÊÍº·ÕèË�Í§» Ô̄ºÑµÔ¡ÒÃ¢Í§àÍ¡ª¹·Õèà»�¹·ÕèÂÍÁÃÑºà¾×èÍµÃÇ¨ÊÍº¤Ø³ÀÒ¾¢Í§¶�Ò¹ËÔ¹Ç�ÒµÃ§µÒÁ¤ÇÒÁ
µ�Í§¡ÒÃËÃ×ÍäÁ� ËÅÑ§¨Ò¡·Õè·ÕÁ§Ò¹¢Í§ºÃÔÉÑ·ä �́à¢�Òä»µÃÇ¨ÊÍº¤Ø³ÀÒ¾¢Í§¶�Ò¹ËÔ¹ áÅÐä �́¼Å¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº¤Ø³ÀÒ¾Ç�Ò¶�Ò¹ËÔ¹ÁÕ¤Ø³ÀÒ¾ Ṍ
µÃ§µÒÁ¤ÇÒÁµ�Í§¡ÒÃáÅ�Ç Ö̈§¨ÐÁÕ¡ÒÃ¡íÒË¹´ÇÑ¹¢¹¶�ÒÂÊÔ¹¤�Ò â´Âã¹ÇÑ¹¢¹¶�ÒÂÊÔ¹¤�Ò·Ò§ºÃÔÉÑ·¨Ð Ñ̈´Ê�§à �̈ÒË¹�Ò·ÕèºÃÔÉÑ·à¢�Òä»µÃÇ¨ÊÍº
ÊÔ¹¤�ÒÍÕ¡¤ÃÑé§¡�Í¹·íÒ¡ÒÃ¢¹¶�ÒÂÊÔ¹¤�Ò¶�Ò¹ËÔ¹Å§àÃ×Íµ�Íä» 

ºÃÔÉÑ·ÁÕ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃã¹¡ÒÃ¨Ñ´ËÒ¶�Ò¹ËÔ¹áÅÐ¨Ñ´Ê�§ÊÔ¹¤�ÒãË�¡ÑºÅÙ¡¤�ÒµÒÁ¢Ñé¹µÍ¹µ�Ò§æ â´ÂÊÑ§à¢»´Ñ§µ�Íä»¹Õé 
1. ºÃÔÉÑ·¹íÒà¢�Ò¶�Ò¹ËÔ¹¨Ò¡àËÁ×Í§¶�Ò¹ËÔ¹»ÃÐà·ÈÍÔ¹â´¹Õà«ÕÂ«Öè§à»�¹áËÅ�§·ÕèÁÕ»ÃÔÁÒ³ÊíÒÃÍ§¶�Ò¹ËÔ¹à»�¹ í̈Ò¹Ç¹ÁÒ¡ â´Â

¤Ñ´àÅ×Í¡à©¾ÒÐ¶�Ò¹ËÔ¹·ÕèÁÕ¤Ø³ÀÒ¾µÃ§µÒÁ¤ÇÒÁµ�Í§¡ÒÃ¢Í§ÅÙ¡¤�Ò â´ÂºÃÔÉÑ·¨ÐÊ�§à �̈ÒË¹�Ò·Õè¢Í§ºÃÔÉÑ· ËÃ×ÍãË�ºÃÔÉÑ·ÃÑº �̈Ò§µÃÇ¨ÊÍº 
í́Òà¹Ô¹¡ÒÃà¨Ã¨ÒËÅÒÂ¢Ñé¹µÍ¹¨¹¡ÃÐ·Ñè§ÁÑè¹ã¨ã¹¤Ø³ÀÒ¾¢Í§¶�Ò¹ËÔ¹Ç�ÒÁÕ¤Ø³ÊÁºÑµÔ·ÕèàËÁÒÐÊÁà»�¹ä»µÒÁ·Õèµ�Í§¡ÒÃËÃ×ÍäÁ� 

2. Ñ̈´ËÒàÃ×Íà¾×èÍÃÑº¶�Ò¹ËÔ¹¨Ò¡¼Ù�¢ÒÂ â´Â¡ÒÃ¢¹Ê�§¨Ò¡»ÃÐà·ÈÍÔ¹â´¹Õà«ÕÂà¢�ÒÁÒã¹»ÃÐà·Èä·Â ¼�Ò¹·�ÒàÃ×Í Ñ̈§ËÇÑ ´
¾ÃÐ¹¤ÃÈÃÕÍÂØ¸ÂÒ  

3. àÃ×Í¢¹Ê�§¶�Ò¹ËÔ¹ ¨Ðµ�Í§¼�Ò¹ �́Ò¹ÈØÅ¡Ò¡Ã·Õèà¡ÒÐÊÕªÑ§ Ñ̈§ËÇÑ´ªÅºØÃÕ à¾×èÍ¼�Ò¹¾Ô Õ̧¡ÒÃ·Ò§ÈØÅ¡Ò¡ÃáÅÐªíÒÃÐ¤�ÒÍÒ¡Ã¹íÒà¢�Ò
¶�Ò¹ËÔ¹ áÅÐÀÒÉÕÁÙÅ¤�Òà¾ÔèÁ  

4. ¶�Ò¹ËÔ¹·ÕèÁÒ¶Ö§·�ÒàÃ×ÍºÒ§Ê�Ç¹¨Ð¶Ù¡ Ñ̈´Ê�§ãË�¡ÑºÅÙ¡¤�Òâ´ÂµÃ§ áÅÐºÒ§Ê�Ç¹¨Ð¶Ù¡¹íÒà¢�Ò Ñ̈´à¡çºã¹¤ÅÑ§ÊÔ¹¤�Ò à¾×èÍ·íÒ¡ÒÃ¤Ñ´
áÂ¡¢¹Ò´¢Í§¶�Ò¹ËÔ¹à»�¹¢¹Ò´µ�Ò§ æ µÒÁ¤ÇÒÁµ�Í§¡ÒÃ¢Í§ÅÙ¡¤�Ò â´Âãª�à¤Ã×èÍ§ Ñ̈¡Ã·ÕèÁÕ»ÃÐÊÔ· Ô̧ÀÒ¾ÊÙ§ 

5. »ÃÐÊÒ¹§Ò¹¡ÑºÅÙ¡¤�Ò Â×¹ÂÑ¹¡íÒË¹´¡ÒÃÊ�§ÁÍº áÅÐÊ�§ÁÍºÊÔ¹¤�ÒµÒÁ¡íÒË¹´àÇÅÒ·ÕèÅÙ¡¤�Òµ�Í§¡ÒÃ â´Âãª�Ã¶ºÃÃ·Ø¡à»�¹
¾ÒË¹ÐËÅÑ¡ã¹¡ÒÃ¢¹Ê�§ 

 

ÀÒ¾ÊÃØ»¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃ¨Ñ́ ËÒÇÑµ¶Ǿ Ôº¢Í§ºÃÔÉÑ· 

                      

อนิโดนเิซยี

Vessel ส่งถา่นหนิ

ถา่ยถา่นหนิลงไลเตอร์
ทเีกาะสีชงั

รถบรรทุกไปส่งลูกคา้

ขนถา่ยจากเรอืใส่รถบรรทุก

50 ม.

คลงัสนิคา้/โรงคดัแยก
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»�¨ Ø̈ºÑ¹ ¡ÅØ�ÁºÃÔÉÑ·ÁÕ¤ÅÑ§ÊÔ¹¤�ÒáÅÐâÃ§¤Ñ´áÂ¡¶�Ò¹ËÔ¹ÃÇÁ 3 áË�§ à¾×èÍãË�ÊÒÁÒÃ¶ÃÍ§ÃÑºáÅÐµÍºÊ¹Í§µ�Í¤ÇÒÁµ�Í§¡ÒÃãª�¶�Ò¹
ËÔ¹á¡�¡ÅØ�ÁÅÙ¡¤�Ò·ÕèÍÂÙ�ã¹ºÃÔàÇ³ÃÍºæ ¾×é¹·Õè¢Í§¤ÅÑ§ÊÔ¹¤�ÒáÅÐâÃ§¤Ñ´áÂ¡ Ñ́§¡Å�ÒÇ â´Â¤íÒ¹Ö§¶Ö§ÃÐÂÐàÇÅÒ¡ÒÃÊ�§ÁÍº·ÕèÃÇ´àÃçÇ áÅÐ·Ñ¹àÇÅÒ
µ�Í¡ÒÃãª�§Ò¹ Ñ́§¹Õé 
            1.  ¤ÅÑ§ÊÔ¹¤�ÒáÅÐâÃ§¤Ñ´áÂ¡¶�Ò¹ËÔ¹ áË�§·Õè 1 µÑé§ÍÂÙ�·Õè µíÒºÅ¹Ò Ṍ ÍíÒàÀÍàÁ×Í§ Ñ̈§ËÇÑ´ÊÁØ·ÃÊÒ¤Ã  

    ¤ÅÑ§ÊÔ¹¤�ÒáÅÐâÃ§¤Ñ´áÂ¡¶�Ò¹ËÔ¹ áË�§·Õè 1 ÁÕ¢¹Ò´¾×é¹·Õè·Ñé§ËÁ´ÃÇÁ 35-1-82 äÃ� â´ÂÁÕ¡íÒÅÑ§¡ÒÃ¼ÅÔµÊÙ§ÊØ´ 1,000 µÑ¹µ�ÍÇÑ¹  
ÊÒÁÒÃ¶à¡çº¶�Ò¹ËÔ¹ä �́ ã¹»ÃÔÁÒ³ÊÙ§ÊØ´ 20,000 µÑ¹  ¤ÅÑ§ÊÔ¹¤�ÒáÅÐâÃ§¤Ñ´áÂ¡¶�Ò¹ËÔ¹áË�§·Õè 1 ¹Õé ÃÍ§ÃÑº¡ÅØ�ÁÅÙ¡¤�ÒËÅÑ¡¢Í§ºÃÔÉÑ· 
ºÃÔàÇ³¶¹¹àÈÃÉ°¡Ô¨ Ñ̈§ËÇÑ´ÊÁØ·ÃÊÒ¤Ã ¹¤Ã»°Á ÊÁØ·Ã»ÃÒ¡ÒÃ ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã áÅÐ Ñ̈§ËÇÑ´Í×è¹ æ ã¹ºÃÔàÇ³ã¡Å�à¤ÕÂ§ 

    ÊíÒËÃÑºâÃ§¤Ñ´áÂ¡¶�Ò¹ËÔ¹ áË�§·Õè 1 ¹Õé ÁÕ¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§ãË�à»�¹ÃÐºº»�´ 100 %  
           2.  ¤ÅÑ§ÊÔ¹¤�ÒáÅÐâÃ§¤Ñ´áÂ¡¶�Ò¹ËÔ¹ áË�§·Õè 2 µÑé§ÍÂÙ�·Õè  µíÒºÅË¹Í§ªØÁ¾Å ÍíÒàÀÍà¢ÒÂ�ÍÂ Ñ̈§ËÇÑ´à¾ªÃºØÃÕ  
               ¤ÅÑ§ÊÔ¹¤�ÒáÅÐâÃ§¤Ñ´áÂ¡¶�Ò¹ËÔ¹ áË�§·Õè 2 ÁÕ¢¹Ò´¾×é¹·Õè·Ñé§ËÁ´ÃÇÁ 177-3-75.9 äÃ� â´ÂÁÕ¡íÒÅÑ§¡ÒÃ¼ÅÔµÊÙ§ÊØ´  
1,200  µÑ¹µ�ÍÇÑ¹ (·Ñé§¹Õé ¾×é¹·Õè Ñ́§¡Å�ÒÇÊÒÁÒÃ¶ãª�à»�¹Ê�Ç¹¢Í§¤ÅÑ§ÊÔ¹¤�ÒáÅÐâÃ§¤Ñ´áÂ¡¶�Ò¹ËÔ¹ä �́ÊÙ§ÊØ´»ÃÐÁÒ³ 90 äÃ� â´Â¾×é¹·Õè
Ê�Ç¹·Õè àËÅ×Í¨Ðà»�¹»�ÒÂÙ¤ÒÅÔ»µÑÊ·Õè»ÅÙ¡äÇ�à¾×èÍ»�Í§¡Ñ¹¡ÒÃ¿Ø�§¡ÃÐ¨ÒÂ¢Í§½Ø�¹ÅÐÍÍ§¶�Ò¹ËÔ¹) ÊÒÁÒÃ¶à¡çº¶�Ò¹ËÔ¹ä �́ã¹»ÃÔÁÒ³ÊÙ§ÊØ´ 
250,000 µÑ¹ ÃÍ§ÃÑº¡ÅØ�ÁÅÙ¡¤�ÒËÅÑ¡¢Í§ºÃÔÉÑ·ã¹¾×é¹·ÕèÀÒ¤ãµ� 
           3.  ¤ÅÑ§ÊÔ¹¤�ÒáÅÐâÃ§¤Ñ´áÂ¡¶�Ò¹ËÔ¹ áË�§·Õè 3 áÅÐ·�ÒàÃ×Í µÑé§ÍÂÙ�·Õè µíÒºÅáÁ�ÅÒ ÍíÒàÀÍ¹¤ÃËÅÇ§ Ñ̈§ËÇÑ´¾ÃÐ¹¤ÃÈÃÕÍÂØ¸ÂÒ 
               ¤ÅÑ§ÊÔ¹¤�ÒáÅÐâÃ§¤Ñ´áÂ¡¶�Ò¹ËÔ¹ áË�§·Õè 3 áÅÐ·�ÒàÃ×Í ÁÕ¢¹Ò´¾×é¹·Õè·Ñé§ËÁ´ÃÇÁ 161-2- 65 äÃ� â´ÂÁÕ¡íÒÅÑ§¡ÒÃ¼ÅÔµÊÙ§ÊØ´ 
4,500 µÑ¹µ�ÍÇÑ¹  ÊÒÁÒÃ¶à¡çº¶�Ò¹ËÔ¹ä �́ ã¹»ÃÔÁÒ³ÊÙ§ÊØ´ 500,000 µÑ¹ à¾×èÍÃÍ§ÃÑº¡ÅØ�ÁÅÙ¡¤�Ò¢Í§ºÃÔÉÑ·ã¹¾×é¹·ÕèÀÒ¤àË¹×Í ÀÒ¤
µÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§àË¹×Í áÅÐÀÒ¤¡ÅÒ§µÍ¹º¹ ÁÕ¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃà»�¹·�ÒàÃ×Í ÅÒ¹à¡çº¡Í§ áÅÐâÃ§¤Ñ´áÂ¡¶�Ò¹ËÔ¹ â´Âä �́ÃÑº¡ÒÃÊ�§àÊÃÔÁ
¡ÒÃÅ§·Ø¹¨Ò¡¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊ�§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ (BOI) 

 
¼Å¡ÃÐ·ºµ�ÍÊÔè§áÇ´Å�ÍÁ 

   ºÃÔÉÑ·µÃÐË¹Ñ¡¶Ö§»�ËÒ �́Ò¹ÊÔè§áÇ´Å�ÍÁ·Õè¨Ðà¡Ô´¢Öé¹¨Ò¡¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹ Ø̧Ã¡Ô¨¢Í§ºÃÔÉÑ·à»�¹ÍÂ�Ò§ Ṍ à¹×èÍ§¨Ò¡ºÃÔÉÑ· í́Òà¹Ô¹ Ø̧Ã¡Ô¨
¹íÒà¢�Ò ¤Ñ´áÂ¡ áÅÐ Ñ̈´ í̈ÒË¹�ÒÂ¶�Ò¹ËÔ¹ «Öè§ÍÒ¨¨ÐÁÕ¼Å¡ÃÐ·º·Õèà¡Ô´¢Öé¹¤×Í ¡ÒÃÁÕ½Ø�¹¿Ø�§¡ÃÐ¨ÒÂÃÍººÃÔàÇ³âÃ§§Ò¹¤Ñ´áÂ¡áÅÐ¤ÅÑ§à¡çºÊÔ¹¤�Ò 
·�ÒàÃ×Í áÅÐºÃÔàÇ³·ÕèÃ¶ºÃÃ·Ø¡¢¹Ê�§ÊÔ¹¤�Ò¨Ð¹íÒÊÔ¹¤�Òä» Ñ̈´Ê�§ãË�¡ÑºÅÙ¡¤�Ò ºÃÔÉÑ· Ö̈§ÁÕÁÒµÃ¡ÒÃµ�Ò§æ ã¹Ê�Ç¹¢Í§ÊÔè§áÇ´Å�ÍÁ·Ñé§ÁÅÀÒÇÐ
·Ò§àÊÕÂ§ ·Ò§ÍÒ¡ÒÈ áÅÐ·Ò§¹éíÒ â´ÂºÃÔàÇ³¤ÅÑ§ÊÔ¹¤�ÒáÅÐâÃ§¤Ñ´áÂ¡¢Í§ºÃÔÉÑ··Ñé§ 3 áË�§ ä �́á¡� ÊÒ¢Ò Ñ̈§ËÇÑ´ÊÁØ·ÃÊÒ¤Ã ÊÒ¢Ò Ñ̈§ËÇÑ´
à¾ªÃºØÃÕ áÅÐÊÒ¢Ò Ñ̈§ËÇÑ´¾ÃÐ¹¤ÃÈÃÕÍÂØ¸ÂÒ «Öè§à»�¹ÊÒ¢Ò·ÕèÁÕ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¤Ñ´áÂ¡¶�Ò¹ËÔ¹ ºÃÔÉÑ·ä �́ÁÕ¡ÒÃÊÃ�Ò§ÍÒ¤ÒÃ¤ÅØÁà¤Ã×èÍ§ Ñ̈¡Ãà¾×èÍ
»�Í§¡Ñ¹àÊÕÂ§áÅÐ½Ø�¹ÅÐÍÍ§ÍÍ¡ÊÙ�ÀÒÂ¹Í¡ ã¹Ê�Ç¹¢Í§¶�Ò¹ËÔ¹·ÕèÍÂÙ�ÀÒÂ¹Í¡ÍÒ¤ÒÃ ºÃÔÉÑ·ä �́ãª�¼�Òãº¤ÅØÁº¹¡Í§¶�Ò¹ËÔ¹ áÅÐÁÕÃÐºº©Õ´¹éíÒ
ÃÍºæ ºÃÔàÇ³ à¾×èÍ»�Í§¡Ñ¹äÁ�ãË�½Ø�¹¿Ø�§¡ÃÐ¨ÒÂ áÅÐà¾×èÍà»�¹¡ÒÃ»�Í§¡Ñ¹ÁÅÀÒÇÐ·Ò§¹éíÒ ºÃÔÉÑ·ä �́ÊÃ�Ò§º�Í¾Ñ¡ ¾Ã�ÍÁ¡Ñº¤Ù¹éíÒâ´ÂÃÍº¾×é¹·Õè
¤ÅÑ§ÊÔ¹¤�ÒáÅÐâÃ§¤Ñ´áÂ¡ à¾×èÍ»�Í§¡Ñ¹¹éíÒ¨Ò¡¶�Ò¹ËÔ¹äËÅÍÍ¡ä»ÀÒÂ¹Í¡â´ÂµÃ§ ã¹ÊÒ¢Ò¹¤ÃËÅÇ§ºÃÔÉÑ·ä �́ÊÃ�Ò§¤Ñ¹ Ố¹ÊÙ§ 6 àÁµÃ ¾Ã�ÍÁ
·Ñé§»ÅÙ¡µ�¹äÁ�ÁÒ¡¡Ç�Ò 20,000 µ�¹ à¾×èÍÃÑ¡ÉÒÊÔè§áÇ´Å�ÍÁ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé ã¹Ê�Ç¹¢Í§¡ÒÃ¢¹Ê�§¶�Ò¹ËÔ¹ ºÃÔÉÑ·¨Ðãª�¼�Òãº»�´¤ÅØÁº¹Ã¶ºÃÃ·Ø¡
¢¹Ê�§¶�Ò¹ËÔ¹·Ø¡¤Ñ¹ÍÂ�Ò§ÁÔ´ªÔ´ áÅÐ¨Ðµ�Í§¼�Ò¹¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº¡�Í¹·ÕèÃ¶¨Ðà¤Å×èÍ¹·ÕèÍÍ¡¨Ò¡ºÃÔàÇ³·�ÒàÃ×ÍáÅÐ¤ÅÑ§ÊÔ¹¤�Ò ÊíÒËÃÑººÃÔàÇ³
·�ÒàÃ×Í«Öè§¨Ðà»�¹ Ø̈´¢¹Â�ÒÂ¶�Ò¹ËÔ¹ä»ÂÑ§ÅÙ¡¤�ÒËÃ×ÍâÃ§§Ò¹¤Ñ´áÂ¡¨ÐÁÕÃÐººÊà»ÃÂ�¹éíÒà¾×èÍ»�Í§¡Ñ¹½Ø�¹¿Ø�§¡ÃÐ¨ÒÂàª�¹¡Ñ¹ «Öè§¨Ò¡¹âÂºÒÂáÅÐ
ÁÒµÃ¡ÒÃµ�Ò§æ ·ÕèºÃÔÉÑ·ä �́ Ñ̈´·íÒ¢Öé¹à¾×èÍ»�Í§¡Ñ¹»�ËÒáÅÐ¼Å¡ÃÐ·ºµ�ÍÊÔè§áÇ´Å�ÍÁ·Õè¡Å�ÒÇÁÒ¹Ñé¹ à¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃ·ÕèºÃÔÉÑ·ä �́ãÊ�ã¨áÅÐãË�
¤ÇÒÁÊíÒ¤Ñà»�¹ÍÂ�Ò§ÂÔè§µ�ÍÁÒµÃ¡ÒÃ �́Ò¹¡ÒÃ»�Í§¡Ñ¹»�ËÒáÅÐ¼Å¡ÃÐ·ºµ�Ò§æ ·ÕèÍÒ¨¨Ðà¡Ô´¢Öé¹ä �́ «Öè§¹Í¡¨Ò¡¡ÒÃÍÍ¡ÁÒµÃ¡ÒÃµ�Ò§ æ  
à¾×èÍ»�Í§¡Ñ¹»�ËÒ·ÕèÍÒ¨¨Ðà¡Ô´¢Öé¹¡�Í¹Å�Ç§Ë¹�ÒáÅ�Ç ºÃÔÉÑ·ÂÑ§ãË�¤ÇÒÁÊíÒ¤Ñ¡Ñº¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§áÅÐá¡�ä¢ÁÒµÃ¡ÒÃµ�Ò§æ ·ÕèÁÕÍÂÙ� ãË�ÁÕ
»ÃÐÊÔ· Ô̧ÀÒ¾ ṌÂÔè§¢Öé¹¡Ç�Òà ỐÁ �́ÇÂ  

ºÃÔÉÑ·ä �́µÃÐË¹Ñ¡ Ṍ¶Ö§¡ÒÃÊÃ�Ò§¤ÇÒÁà¢�Òã¨áÅÐ¤ÇÒÁäÇ�ÇÒ§ã¨¨Ò¡ªØÁª¹·ÕèÍÂÙ�ÍÒÈÑÂâ´ÂºÃÔàÇ³ÃÍº¾×é¹·Õè¤ÅÑ§ÊÔ¹¤�ÒáÅÐâÃ§¤Ñ´áÂ¡
·Ñé§ 3 áË�§ ºÃÔÉÑ· Ö̈§ä �́ Ñ̈´µÑé§á¼¹¡ªØÁª¹ÊÑÁ¾Ñ¹ �̧ �́Ò¹ÊÔè§áÇ´Å�ÍÁ à¾×èÍ·íÒË¹�Ò·Õèµ�Ò§æ ·Õèà¡ÕèÂÇ¢�Í§¡Ñº¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É�»�Í§¡Ñ¹áÅÐá¡�ä¢»�ËÒÊÀÒ¾
ÊÔè§áÇ´Å�ÍÁ·ÕèÍÒ¨¨Ðà¡Ô´¢Öé¹â´ÂÃÍº¾×é¹·ÕèªØÁª¹·ÕèÍÒÈÑÂÍÂÙ� ¾Ã�ÍÁ¡Ñº Ù́áÅ»�ËÒ¢�ÍÃ�Í§·Ø¡¢�¢Í§ªÒÇº�Ò¹·ÕèÍÂÙ�ã¹ºÃÔàÇ³¹Ñé¹  
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¡ÒÃµÅÒ´áÅÐ¡ÒÃá¢�§¢Ñ¹  
á¹Çâ¹�ÁáÅÐÀÒÇÐ¡ÒÃá¢�§¢Ñ¹¶�Ò¹ËÔ¹ã¹»ÃÐà·È 

   »�¨ Ø̈ºÑ¹ÀÒÇÐ Ø̧Ã¡Ô¨ í̈ÒË¹�ÒÂ¶�Ò¹ËÔ¹ä �́¢ÂÒÂµÑÇÍÂ�Ò§µ�Íà¹×èÍ§«Öè§à»�¹¼Å¨Ò¡ÃÒ¤Ò¹éíÒÁÑ¹·Õè»ÃÑºµÑÇÊÙ§ Ê�§¼Å¡ÃÐ·ºµ�Í
ÍØµÊÒË¡ÃÃÁµ�Ò§æ ·Õèãª�¹éíÒÁÑ¹àµÒà»�¹àª×éÍà¾ÅÔ§»ÃÑºµÑÇÁÒãª�¾ÅÑ§§Ò¹·´á·¹»ÃÐàÀ·Í×è¹à»�¹ í̈Ò¹Ç¹ÁÒ¡ â´Âà©¾ÒÐ¾ÅÑ§§Ò¹¶�Ò¹ËÔ¹ «Öè§ÁÕ
¤Ø³ÊÁºÑµÔã¡Å�à¤ÕÂ§¡Ñº¹éíÒÁÑ¹àµÒ áµ�ÃÒ¤ÒÂÑ§µèíÒ¡Ç�ÒÁÒ¡ ã¹¢³Ð·Õè¶�Ò¹ËÔ¹·ÕèÁÕÍÂÙ�ã¹»ÃÐà·Èä·Â¤×Í ¶�Ò¹ËÔ¹»ÃÐàÀ·ÅÔ¡ä¹µ�áÅÐ«ÑººÔ·ÙÁÔ¹ÑÊ ÁÕ
»ÃÔÁÒ³ í̈Ò¡Ñ´áÅÐ¶�Ò¹ËÔ¹ÅÔ¡ä¹µ�·ÕèÁÕÍÂÙ�à»�¹¶�Ò¹ËÔ¹¤Ø³ÀÒ¾µèíÒ «Öè§à·�Ò¡Ñºà»�¹¡ÒÃà»�´âÍ¡ÒÊãË�¼Ù�¹íÒà¢�ÒáÅÐ Ñ̈´ í̈ÒË¹�ÒÂ¶�Ò¹ËÔ¹¤Ø³ÀÒ¾ Ṍ¨Ò¡
µ�Ò§»ÃÐà·ÈÁÕ¼Å¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹·ÕèàµÔºâµÍÂ�Ò§µ�Íà¹×èÍ§ Ê�§¼ÅãË�à»�¹áÃ§ Ö́§ Ù́´ãË�ÁÕ¼Ù�»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÃÒÂãË�áÅÐÃÒÂÂ�ÍÂà¢�ÒÁÒã¹µÅÒ´ÁÒ¡¢Öé¹  
«Öè§»�¨ Ø̈ºÑ¹ ÁÕ¼Ù�»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ í̈ÒË¹�ÒÂ¶�Ò¹ËÔ¹»ÃÐÁÒ³¡Ç�Ò 20 ÃÒÂ â´ÂÁÕ¤Ù�á¢�§·ÕèÊíÒ¤Ñ¢Í§ºÃÔÉÑ· ä �́á¡� ºÃÔÉÑ· àÍç¹à¹ÍÃ�ÂÕè àÍÔÃ�¸ í̈Ò¡Ñ´ 
(ÁËÒª¹) áÅÐºÃÔÉÑ· ÂÙ¹Ô¤ äÁ¹Ôè§ à«ÍÃ�ÇÔÊà«Ê í̈Ò¡Ñ´ (ÁËÒª¹) à»�¹µ�¹ ·Ñé§¹Õé ¶Ö§áÁ�¨ÐÁÕ¼Ù�»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ í̈Ò¹Ç¹ÁÒ¡ áµ�ÊíÒËÃÑºÅÙ¡¤�Ò
ÍØµÊÒË¡ÃÃÁÃÒÂãË�¹Ñé¹ ¨ÐÁÕ¡ÒÃÊÑè§«×éÍ¶�Ò¹ËÔ¹à»�¹ í̈Ò¹Ç¹ÁÒ¡ ·íÒãË�µ�Í§ÁÕ»ÃÔÁÒ³¢Í§¶�Ò¹ËÔ¹¤§¤ÅÑ§ÁÒ¡¾Í·Õè̈ Ñ´Ê�§ä �́µÒÁ»ÃÔÁÒ³áÅÐ
ÃÐÂÐàÇÅÒ·Õè¡íÒË¹´«Öè§µ�Í§ÁÕà§Ô¹Å§·Ø¹·Õèà¾ÕÂ§¾Í  ·íÒãË�à»�¹ÍØ»ÊÃÃ¤·ÕèÊíÒ¤Ñ¢Í§¼Ù�»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¶�Ò¹ËÔ¹ÃÒÂÂ�ÍÂ »�¨ Ø̈ºÑ¹ºÃÔÉÑ·ÁÕ¤ÅÑ§ÊÔ¹¤�Ò
·ÕèÊÒÁÒÃ¶¤§¤ÅÑ§¶�Ò¹ËÔ¹ä �́¡Ç�Ò 700,000 µÑ¹ áÅÐÁÕâÃ§¤Ñ´áÂ¡¶�Ò¹ËÔ¹·ÕèÁÕ¡íÒÅÑ§¡ÒÃ¼ÅÔµ 6,500 µÑ¹µ�ÍÇÑ¹ «Öè§¶×ÍÇ�ÒºÃÔÉÑ·ÁÕÈÑ¡ÂÀÒ¾
¾Ã�ÍÁ·Õè¨Ðá¢�§¢Ñ¹ã¹µÅÒ´ä �́  ã¹»� 2556 ºÃÔÉÑ·¢ÂÒÂµÅÒ´ÅÙ¡¤�Òã¹¡ÅØ�ÁÍØµÊÒË¡ÃÃÁÃÒÂãË� «Öè§Ê�Ç¹ãË�ÁÕ¤ÇÒÁµ�Í§¡ÒÃ«×éÍ¶�Ò¹ËÔ¹áºº
äÁ�¤Ñ´¢¹Ò´ áÅÐºÃÔÉÑ·à¢�Ò¶Ö§ÅÙ¡¤�ÒÃÒÂãËÁ�â´Â¡ÒÃãË�¤ÇÒÁÃÙ�áÅÐá¹Ð¹íÒ¡ÒÃãª�§Ò¹ËÁ�ÍäÍ¹éíÒ¶�Ò¹ËÔ¹ ·íÒãË�ºÃÔÉÑ·ÊÒÁÒÃ¶à¾ÔèÁ í̈Ò¹Ç¹ÅÙ¡¤�Ò
ÃÒÂãËÁ�ä �́ 
 

¡ÒÃãª�¶�Ò¹ËÔ¹ã¹»ÃÐà·Èä·Â 
      ã¹»� 2556 (Á.¤.-¾.Â.) »ÃÔÁÒ³¡ÒÃãª�¶�Ò¹ËÔ¹ã¹»ÃÐà·Èä·Â (¡ÒÃãª�ÅÔ¡ä¹µ� áÅÐ¡ÒÃãª�¶�Ò¹ËÔ¹¹íÒà¢�Ò àª�¹ ºÔ·ÙÁÔ¹ÑÊ «ÑººÔ·ÙÁÔ¹ÑÊ  
à»�¹µ�¹) ÃÇÁ»ÃÐÁÒ³ 32.67 Å�Ò¹µÑ¹ Å´Å§Ã�ÍÂÅÐ 2.95 ¨Ò¡ª�Ç§à ṌÂÇ¡Ñ¹¢Í§»� 2555 ·ÕèÁÕ»ÃÔÁÒ³¡ÒÃãª�ÃÇÁ»ÃÐÁÒ³ 33.66  Å�Ò¹
µÑ¹  ÊíÒËÃÑº¡ÒÃãª�¶�Ò¹ËÔ¹¹íÒà¢�Òã¹»� 2556 »ÃÐÁÒ³ 15.55 Å�Ò¹µÑ¹ Å´Å§Ã�ÍÂÅÐ 7.59 àÁ×èÍà·ÕÂº¡Ñº»� 2555 ·ÕèÁÕ¡ÒÃãª�¶�Ò¹ËÔ¹¹íÒà¢�Ò
»ÃÐÁÒ³ 16.82 Å�Ò¹µÑ¹  ·Ñé§¹Õé í̈Òá¹¡à»�¹¡ÒÃãª�ã¹ÍØµÊÒË¡ÃÃÁµ�Ò§æ í̈Ò¹Ç¹ 8.32 Å�Ò¹µÑ¹ ·ÕèàËÅ×ÍÍÕ¡»ÃÐÁÒ³ 7.23 Å�Ò¹µÑ¹ãª�à»�¹
àª×éÍà¾ÅÔ§ã¹¡ÒÃ¼ÅÔµ¡ÃÐáÊä¿¿�Ò¢Í§ SPP áÅÐ IPP (SPP  Â�ÍÁÒ¨Ò¡ Small Power Producer ¤×Í¼Ù�¼ÅÔµä¿¿�Ò¢¹Ò´àÅç¡·ÕèÁÕ¢Õ´ í̈Ò¡Ñ´ã¹¡ÒÃ
¢ÒÂä¿¿�ÒãË� ¡¿¼. ¤×ÍäÁ�à¡Ô¹ 90 àÁ¡¡ÐÇÑµµ� áÅÐ IPP Â�ÍÁÒ¨Ò¡ Independent Power Producer ¤×Í¼Ù�¼ÅÔµä¿¿�ÒàÍ¡ª¹ ¼Ù�¼ÅÔµä¿¿�Ò
ÍÔÊÃÐ ¼Ù�¼ÅÔµä¿¿�ÒÃÒÂãË� àª�¹âÃ§ä¿¿�ÒÃÒªºØÃÕ âÃ§ä¿¿�ÒÃÐÂÍ§ à»�¹µ�¹) 

ã¹¢³Ð·Õè¡ÒÃãª�¶�Ò¹ËÔ¹ÅÔ¡ä¹µ�ã¹»� 2556 »ÃÐÁÒ³ 17.12 Å�Ò¹µÑ¹ áº�§à»�¹ÀÒ¤¡ÒÃ¼ÅÔµä¿¿�Ò¢Í§¡ÒÃä¿¿�Ò½�ÒÂ¼ÅÔµáË�§
»ÃÐà·Èä·Â (“¡¿¼.”) í̈Ò¹Ç¹ 15.48 Å�Ò¹µÑ¹ áÅÐÍÕ¡ 1.64 Å�Ò¹µÑ¹ ¹íÒä»ãª�ã¹ÀÒ¤ÍØµÊÒË¡ÃÃÁµ�Ò§æ ä �́á¡� ¡ÒÃ¼ÅÔµ»Ù¹«ÕàÁ¹µ� ¡ÃÐ´ÒÉ 
ÍÒËÒÃ à»�¹µ�¹ 

»ÃÐàÀ· 

»ÃÔÁÒ³ (Å�Ò¹µÑ¹) 
ÍÑµÃÒ 

¡ÒÃàµÔºâµ 
(Ã�ÍÂÅÐ) 2554 2555 

2555 2556 

(Á.¤.-¾.Â.) (Á.¤.-¾.Â.) 

¡ÒÃºÃÔâÀ¤ÅÔ¡ä¹µ� 20.02 18.37 16.84 17.12 1.67 

   ¼ÅÔµ¡ÃÐáÊä¿¿�Ò (¡¿¼.) 17.16 16.75 15.42 15.48 0.42 

   ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ 2.86 1.61 1.42 1.64 15.15 

¡ÒÃºÃÔâÀ¤¶�Ò¹ËÔ¹ 16.33 18.40 16.82 15.55 (7.59) 

   ¼ÅÔµ¡ÃÐáÊä¿¿�Ò (SPP áÅÐ IPP) 6.13 7.78 7.09 7.23 1.80 

   ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ 10.20 10.63 9.73 8.32 (14.45) 

¤ÇÒÁµ�Í§¡ÒÃâ´ÂÃÇÁ 36.35 36.77 33.66 32.67 (2.95) 

·ÕèÁÒ : ÊíÒ¹Ñ¡¹âÂºÒÂáÅÐá¼¹¾ÅÑ§§Ò¹ ¡ÃÐ·ÃÇ§¾ÅÑ§§Ò¹ (Á.¤.2557) 
ËÁÒÂàËµØ  :  * ¤×Í »ÃÔÁÒ³¡ÒÃºÃÔâÀ¤¶�Ò¹ËÔ¹ÅÔ¡ä¹µ�·Õè¼ÅÔµã¹»ÃÐà·Èä·Â â´ÂáËÅ�§¼ÅÔµÅÔ¡ä¹µ�ÀÒÂã¹»ÃÐà·È·ÕèÊíÒ¤Ñ«Öè§ÁÕÊÑ´Ê�Ç¹¡ÒÃ¼ÅÔµÊÙ§ÊØ´¶Ö§Ã�ÍÂÅÐ 91 ¤×Í áËÅ�§áÁ�àÁÒÐ  
              ** ¤×Í »ÃÔÁÒ³¡ÒÃºÃÔâÀ¤¶�Ò¹ËÔ¹¹íÒà¢�Ò·Ø¡»ÃÐàÀ· 
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¡ÒÃ¨Ñ´ËÒÅÔ¡ä¹µ�áÅÐ¶�Ò¹ËÔ¹ 

 2552 2553 2554 2555 2556* 

áÁ�àÁÒÐ (¡¿¼.) 15,632 15,987 17,558 16,590 15,511 

Í×è¹æ 1,934 2,271 3,769 1,476 931 

ÃÇÁã¹»ÃÐà·È 17,566 18,258 21,327 18,066 16,445 

¹íÒà¢�Ò¶�Ò¹ËÔ¹ 16,389 16,904 16,331 18,404 15,703 

ÃÇÁ·Ñé§»ÃÐà·È 33,955 35,162 37,658 36,470 32,148 

* ¢�ÍÁÙÅµÑé§áµ�à ×́Í¹ Á.¤. ¶Ö§ ¾.Â. 2556 
·ÕèÁÒ : ÊíÒ¹Ñ¡¹âÂºÒÂáÅÐá¼¹¾ÅÑ§§Ò¹ ¡ÃÐ·ÃÇ§¾ÅÑ§§Ò¹ (Á.¤. 2557) 

     ¨Ò¡ÀÒ¾ÃÇÁ¢Í§µÅÒ´¶�Ò¹ËÔ¹ÀÒÂã¹»ÃÐà·Èã¹»� 2556 «Öè§áÊ´§¶Ö§¡ÒÃãª�¶�Ò¹ËÔ¹Å´Å§ áµ�ºÃÔÉÑ·ÂÑ§¤§ÃÑ¡ÉÒÂÍ´¢ÒÂä �́ã¹
ÃÐ Ñ́ºà ṌÂÇ¡Ñº»� 2555 à¹×èÍ§¨Ò¡ºÃÔÉÑ·»ÃÑº¡ÅÂØ· �̧ã¹ËÅÒÂæ �́Ò¹ µÑé§áµ�¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃÊÃÃËÒ¶�Ò¹ËÔ¹ ãË�ËÅÒ¡ËÅÒÂµÃ§¡Ñº¤ÇÒÁ
µ�Í§¡ÒÃ¢Í§ÅÙ¡¤�Ò ¡ÒÃ¢¹Ê�§·ÕèÁÕ»ÃÐÊÔ· Ô̧ÀÒ¾áÅÐµÃ§àÇÅÒ ¡ÒÃºÃÔËÒÃµ�¹·Ø¹ áÅÐ¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃÅÙ¡¤�Ò  

    á¹Çâ¹�Á¡ÒÃãª�¾ÅÑ§§Ò¹»� 2557 â´ÂÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃàÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐÊÑ§¤ÁáË�§ªÒµÔ  (“ÊÈª.”) ¤Ò´¡ÒÃ³�
àÈÃÉ°¡Ô¨¨Ð¢ÂÒÂµÑÇÃ�ÍÂÅÐ 4.0 - 5.0 â´ÂÁÕ»�¨ Ñ̈ÂÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¨Ò¡¡ÒÃ»ÃÑºµÑÇ Ṍ¢Öé¹¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨âÅ¡·íÒãË�ÀÒ¤¡ÒÃÊ�§ÍÍ¡¿��¹µÑÇ áÅÐ¨Ò¡
¡ÒÃ¢ÂÒÂµÑÇ¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨»ÃÐà·È¤Ù�¤�Ò·ÕèÊíÒ¤Ñ àª�¹ »ÃÐà·ÈÕè»Ø�¹ »ÃÐà·È Ṏ¹ áÅÐ»ÃÐà·Èã¹ÍÒà«ÕÂ¹ à»�¹µ�¹ 

 ÍÑµÃÒáÅ¡à»ÅÕèÂ¹à©ÅÕèÂã¹»� 2557 ¨Ðà¤Å×èÍ¹äËÇÍÂÙ�ã¹ª�Ç§ 31.5 – 32.5 ºÒ·µ�Í ´ÍÅÅÒÃ�ÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò 
 ÃÒ¤Ò¹éíÒÁÑ¹ Ốº Ù́äºà©ÅÕèÂ»� 2557 ÁÕá¹Çâ¹�ÁÍÂÙ�ã¹ª�Ç§ 105 – 110 ´ÍÅÅÒÃ�ÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò µ�ÍºÒÃ�àÃÅ à·ÕÂº¡Ñº 105 

´ÍÅÅÒÃ�ÊËÃÑ°ÍÁàÃÔ¡Ò µ�ÍºÒÃ�àÃÅ ã¹»� 2556 
    ¤ÇÒÁµ�Í§¡ÒÃ¾ÅÑ§§Ò¹àªÔ§¾Ò³ÔªÂ�¢Ñé¹µ�¹ ã¹»� 2557 ¤Ò´Ç�Ò¨ÐÍÂÙ�·ÕèÃÐ Ñ́º 2,055 à·ÕÂºà·�Ò¾Ñ¹ºÒÃ�àÃÅ¹éíÒÁÑ¹ Ốºµ�ÍÇÑ¹ 

à¾ÔèÁ¢Öé¹¨Ò¡»� 2556 Ã�ÍÂÅÐ 2.5 áÅÐ¤Ò´Ç�Ò¤ÇÒÁµ�Í§¡ÒÃãª�¹éíÒÁÑ¹à¾ÔèÁ¢Öé¹Ã�ÍÂÅÐ 1.4 ¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔà¾ÔèÁ¢Öé¹Ã�ÍÂÅÐ 4.0 ¨Ò¡¤ÇÒÁµ�Í§¡ÒÃ
à¾×èÍãª�ã¹¡ÒÃ¼ÅÔµä¿¿�Ò ¡ÒÃãª�ÅÔ¡ä¹µ�áÅÐ¶�Ò¹ËÔ¹¹íÒà¢�Òã¡Å�à¤ÕÂ§¡Ñº»� 2556 (ã¹»� 2555 ¡ÒÃãª�ÅÔ¡ä¹µ�áÅÐ¶�Ò¹ËÔ¹¹íÒà¢�ÒÁÕÊÑ´Ê�Ç¹Ã�ÍÂÅÐ 16 
¨Ò¡¡ÒÃãª�¾ÅÑ§§Ò¹àªÔ§¾Ò³ÔªÂ�¢Ñé¹µ�¹ í̈Ò¹Ç¹·Ñé§ÊÔé¹ 2 Å�Ò¹ºÒÃ�àÃÅ à·ÕÂºà·�Ò¹éíÒÁÑ¹ Ốºµ�ÍÇÑ¹) ã¹¢³Ð·Õè¡ÒÃãª�¾ÅÑ§§Ò¹¹éíÒáÅÐ¾ÅÑ§§Ò¹ä¿¿�Ò
¹íÒà¢�Òà¾ÔèÁ¢Öé¹Ã�ÍÂÅÐ 7.0 (·ÕèÁÒ : ¡ÃÐ·ÃÇ§¾ÅÑ§§Ò¹ (Á.¤. 2557)) 

 
¹âÂºÒÂ¡ÒÃ¢ÒÂáÅÐ¡ÒÃµÅÒ´ã¹»ÃÐà·È 

  ¹ÑºµÑé§áµ�ºÃÔÉÑ· í́Òà¹Ô¹ Ø̧Ã¡Ô¨ã¹»� 2547 à»�¹µ�¹ÁÒ ºÃÔÉÑ·ä �́à¹�¹ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃ �́Ò¹¡ÒÃµÅÒ´àªÔ§ÃØ¡ÍÂ�Ò§µ�Íà¹×èÍ§ Ö̈§à»�¹·ÕèÃÙ� Ñ̈¡
ºÃÔÉÑ·ã¹°Ò¹Ðà»�¹¼Ù�¹íÒà¢�ÒáÅÐ Ñ̈´ í̈ÒË¹�ÒÂ¶�Ò¹ËÔ¹¤Ø³ÀÒ¾ Ṍ¨¹¶Ö§»�¨ Ø̈ºÑ¹  â´ÂºÃÔÉÑ·ä �́ÁÕ¹âÂºÒÂµ�Ò§æ ·ÕèÊíÒ¤Ñ Ñ́§¹Õé 

1. ´�Ò¹¼ÅÔµÀÑ³±�áÅÐ¡ÒÃãË�ºÃÔ¡ÒÃ  
          ºÃÔÉÑ·à¹�¹¤ÇÒÁÅÐàÍÕÂ´ áÅÐ¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒÍÂ�Ò§ÃÍº¤Íºã¹¡ÒÃàÅ×Í¡«×éÍ¶�Ò¹ËÔ¹¨Ò¡áËÅ�§¶�Ò¹ËÔ¹·ÕèÁÕ¤Ø³ÀÒ¾ÊÙ§ ãË�

µÃ§¡Ñº¤ÇÒÁµ�Í§¡ÒÃ¢Í§ÅÙ¡¤�Ò â´ÂÁÕ¢Ñé¹µÍ¹ã¹¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº¤Ø³ÀÒ¾¶�Ò¹ËÔ¹ÍÂ�Ò§ÅÐàÍÕÂ´à¾×èÍãË�ÅÙ¡¤�ÒÁÕ¤ÇÒÁÁÑè¹ã¨ã¹¤Ø³ÀÒ¾¶�Ò¹ËÔ¹ 
àÃÔèÁµÑé§áµ�¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢�ÍÁÙÅáËÅ�§¶�Ò¹ËÔ¹·ÕèÁÕ¤Ø³ÀÒ¾¨Ò¡¼Ù� Ñ̈´ í̈ÒË¹�ÒÂ â´Â¨Ðµ�Í§¼�Ò¹¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº¤Ø³ÀÒ¾¨Ò¡Ê¶ÒºÑ¹·Õè ä �́ÃÑº
ÁÒµÃ°Ò¹¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº¨Ò¡»ÃÐà·ÈÍÔ¹â´¹Ôà«ÕÂ  â´Â·íÒ¡ÒÃà¡çºµÑÇÍÂ�Ò§¶�Ò¹ËÔ¹ÁÒµÃÇ¨ÊÍº¤�Ò·Ò§ �́Ò¹µ�Ò§æ ·Ñé§¤�Ò¤ÇÒÁÃ�Í¹ ¤�Ò
¤ÒÃ�ºÍ¹ ¤�Ò¤ÇÒÁª×é¹ ¤�Ò¢Õé à¶�Ò áÅÐ¤�Ò«ÑÅà¿ÍÃ� �́ÇÂà¤Ã×èÍ§Á×Í¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº·ÕèÁÕ»ÃÐÊÔ· Ô̧ÀÒ¾ÊÙ§ (Í�Ò§ÍÔ§µÒÁÁÒµÃ°Ò¹ ASTM 
Standards) à¤Ã×èÍ§Á×ÍÇÑ´¤�Ò¾ÅÑ§§Ò¹¤ÇÒÁÃ�Í¹ à¤Ã×èÍ§Á×ÍµÃÇ¨ÊÍº¤�Ò¤ÇÒÁª×é¹ à¤Ã×èÍ§Á×ÍÇÑ´¢¹Ò´¢Í§¶�Ò¹ËÔ¹ ÃÇÁ·Ñé§¾Ô¨ÒÃ³Ò¶Ö§
»ÃÔÁÒ³ÊíÒÃÍ§¢Í§¶�Ò¹ËÔ¹·Õè¨ÐÊÑè§«×éÍ¨Ò¡¼Ù� Ñ̈´ í̈ÒË¹�ÒÂÃÒÂ¹Ñé¹æ â´Â·Ñé§ËÁ´¨Ðµ�Í§¼�Ò¹à¡³±�·ÕèºÃÔÉÑ·µÑé§äÇ� ºÃÔÉÑ· Ö̈§¨ÐÊÑè§«×éÍ¶�Ò¹ËÔ¹â´Â
·íÒÊÑÒ¡Ñº¼Ù� Ñ̈´ í̈ÒË¹�ÒÂ  

         ·Ñé§¹Õé àÁ×èÍÁÕ¡ÒÃÊÑè§«×éÍ¶�Ò¹ËÔ¹¨Ò¡¼Ù� Ñ̈´ í̈ÒË¹�ÒÂáÅ�Ç ¡�Í¹·Õè¶�Ò¹ËÔ¹¨Ð¶Ù¡¹íÒà¢�ÒÁÒÂÑ§»ÃÐà·Èä·Â¨ÐÁÕ¡ÒÃÊØ�Áà¾×èÍ
µÃÇ¨ÊÍº¤Ø³ÀÒ¾¢Í§¶�Ò¹ËÔ¹ÍÕ¡¤ÃÑé§ áÅÐºÃÔÉÑ·¨Ð·íÒ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº¤Ø³ÀÒ¾ÍÕ¡¤ÃÑé§¡�Í¹¡ÒÃÊ�§ÁÍºãË�¡ÑºÅÙ¡¤�Ò â´Â¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº¨Ð
í́Òà¹Ô¹¡ÒÃâ´ÂÍ§¤�¡ÃªÑé¹¹íÒ·ÕèÁÕÁÒµÃ°Ò¹à»�¹·ÕèÂÍÁÃÑº àª�¹ ºÃÔÉÑ· àÍÊ ṎàÍÊ (»ÃÐà·Èä·Â) í̈Ò¡Ñ´ à»�¹µ�¹ ËÅÑ§¨Ò¡¹Ñé¹ Ö̈§¨Ð í́Òà¹Ô¹¡ÒÃ
Ñ̈´Ê�§¶�Ò¹ËÔ¹à¾×èÍà¢�ÒÊÙ�¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¤Ñ´áÂ¡µÒÁ»ÃÐàÀ· áÅÐ¤íÒÊÑè§«×éÍ·Õèä �́ÃÑºãË�¡ÑºÅÙ¡¤�Òµ�Íä» «Öè§ã¹àÃ×èÍ§¢Í§¡ÒÃÊ�§ÁÍºÊÔ¹¤�Ò¹Ñé¹ ºÃÔÉÑ·ä �́

ãË�¤ÇÒÁÊíÒ¤Ñà»�¹ÍÂ�Ò§ÁÒ¡ â´ÂºÃÔÉÑ·ÁÕÃ¶ºÃÃ·Ø¡à»�¹¢Í§ºÃÔÉÑ·àÍ§ áÅÐÁÕ¤Ù�¤�Ò �́Ò¹¡ÒÃ¢¹Ê�§ËÅÒÂÃÒÂ «Öè§·íÒãË�ÁÕÃ¶ºÃÃ·Ø¡äÇ�
ºÃÔ¡ÒÃ¡Ç�Ò 500 ¤Ñ¹ à¾×èÍàµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾Ã�ÍÁ·Õè¨ÐÊÒÁÒÃ¶ Ñ̈´Ê�§ãË�¡ÑºÅÙ¡¤�Òä �́µÅÍ´ 24 ªÑèÇâÁ§ ÊÒÁÒÃ¶ÃÍ§ÃÑºÅÙ¡¤�Ò·Ñé§ÃÒÂãË� 
¨¹¶Ö§ÃÒÂàÅç¡·Õè äÁ�ÁÕ¾×é¹·Õè ã¹¡ÒÃ Ñ̈´à¡çºÊµ�Í¡¶�Ò¹ËÔ¹ ·Ñé§¹ÕéºÃÔÉÑ·ÂÑ§à¹�¹¡ÒÃãË�ºÃÔ¡ÒÃ·Ñé§¡�Í¹áÅÐËÅÑ§¡ÒÃ¢ÒÂ â´ÂÁÕà �̈ÒË¹�Ò·Õè áÅÐ
¼Ù�àªÕèÂÇªÒ¤ÍÂ Ù́áÅáÅÐãË�¤íÒ»ÃÖ¡ÉÒ·Ñé§¡ÑºÅÙ¡¤�Ò·Õèãª�§Ò¹ÍÂÙ�áÅ�Ç ÃÇÁ¶Ö§¼Ù�·ÕèÊ¹ã¨ÍÂÒ¡à»ÅÕèÂ¹ÁÒãª�ËÁ�ÍäÍ¹éíÒ¶�Ò¹ËÔ¹ÍÕ¡ �́ÇÂ   
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2. ´�Ò¹¡ÒÃºÃÔËÒÃµ�¹·Ø¹ 
          ºÃÔÉÑ·ãË�¤ÇÒÁÊíÒ¤Ñã¹àÃ×èÍ§¡ÒÃºÃÔËÒÃµ�¹·Ø¹à»�¹ÍÂ�Ò§ÁÒ¡ à¹×èÍ§¨Ò¡ÀÒÇÐ¡ÒÃá¢�§¢Ñ¹ÀÒÂã¹»ÃÐà·È¹Ñé¹ »�¨ Ñ̈ÂàÃ×èÍ§

ÃÒ¤Òà»�¹ÊÔè§·ÕèÊíÒ¤Ñ·ÕèÊØ´ Ñ́§¹Ñé¹ºÃÔÉÑ· Ö̈§ÁÕ¹âÂºÒÂºÃÔËÒÃ Ñ̈´¡ÒÃµ�¹·Ø¹ÍÂ�Ò§ÁÕ»ÃÐÊÔ· Ô̧ÀÒ¾ àÃÔèÁµ�¹¨Ò¡¡ÒÃÇÒ§á¼¹«×éÍ¶�Ò¹ËÔ¹ «Öè§ºÃÔÉÑ·
ÁÕ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹ �̧·Õè Ṍ¡Ñº¼Ù� Ñ̈´ í̈ÒË¹�ÒÂ¶�Ò¹ËÔ¹ã¹»ÃÐà·ÈÍÔ¹â´¹Ôà«ÕÂ ¶Ö§áÁ�ÃÒ¤Ò«×éÍ¨Ðà»�¹ä»µÒÁÃÒ¤ÒµÅÒ´âÅ¡ áµ�ºÃÔÉÑ·¡çÂÑ§ÊÒÁÒÃ¶à¨Ã¨Òà¾×èÍ
«×éÍ¶�Ò¹ËÔ¹ã¹ÃÐ Ñ́ºÃÒ¤Ò·ÕèÊÒÁÒÃ¶á¢�§¢Ñ¹ä �́ ·Ñé§¹Õé¡ÒÃÇÒ§á¼¹«×éÍ¶�Ò¹ËÔ¹¹Ñé¹¨Ð¤Çº¤Ù�ä»¡Ñº¡ÒÃºÃÔËÒÃÊÔ¹¤�Ò¤§¤ÅÑ§ãË�ÍÂÙ�ã¹ÃÐ Ñ́º·ÕèàËÁÒÐÊÁ   
ÁÕ¡ÒÃÇÒ§á¼¹¢¹Ê�§ÊÔ¹¤�Òã¹·Ø¡¢Ñé¹µÍ¹ÍÂ�Ò§à»�¹ÃÐºº ºÃÔÉÑ·ÁÕ¤ÅÑ§ÊÔ¹¤�ÒáÅÐâÃ§¤Ñ´áÂ¡·Ñé§ÊÔé¹ 3 ÊÒ¢Ò ¤×Í ÊÒ¢ÒµíÒºÅ¹Ò Ṍ Ñ̈§ËÇÑ´
ÊÁØ·ÃÊÒ¤Ã  ÊÒ¢ÒÍíÒàÀÍà¢ÒÂ�ÍÂ Ñ̈§ËÇÑ´à¾ªÃºØÃÕ áÅÐÊÒ¢ÒÍíÒàÀÍ¹¤ÃËÅÇ§ Ñ̈§ËÇÑ´¾ÃÐ¹¤ÃÈÃÕÍÂØ¸ÂÒ ·Ñé§¹ÕéÊÒ¢ÒÍíÒàÀÍ¹¤ÃËÅÇ§ 
Ñ̈§ËÇÑ´¾ÃÐ¹¤ÃÈÃÕÍÂØ¸ÂÒ ¹Ñé¹ÁÕ¤ÅÑ§ÊÔ¹¤�ÒáÅÐ·�ÒàÃ×ÍÍÂÙ�ã¹ºÃÔàÇ³à ṌÂÇ¡Ñ¹ «Öè§ÊÒÁÒÃ¶·íÒãË�»ÃÐËÂÑ´¤�Òãª� �̈ÒÂã¹¡ÒÃ¢¹Ê�§»ÃÐÁÒ³ 100 

ºÒ· µ�ÍµÑ¹ â´Â·Ñé§ 3 ÊÒ¢ÒÊÒÁÒÃ¶ÃÍ§ÃÑºáÅÐ Ñ̈´Ê�§ãË�¡ÑºÅÙ¡¤�Òä �́·Ø¡ÀÙÁÔÀÒ¤·Õèã¡Å�à¤ÕÂ§¡ÑºÊÒ¢Ò¹Ñé¹æ  ·íÒãË�ÊÐ´Ç¡áÅÐ»ÃÐËÂÑ´¤�Òãª� �̈ÒÂã¹
¡ÒÃ¢¹Ê�§ÍÕ¡ �́ÇÂ 

 
3. ´�Ò¹ª�Í§·Ò§¡ÒÃ¨Ñ́ ¨íÒË¹�ÒÂ   

          ¨Ò¡á¹Çâ¹�Á·ÕèâÃ§§Ò¹ÍØµÊÒË¡ÃÃÁÁÕ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹¡ÒÃãª�àª×éÍà¾ÅÔ§ã¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¼ÅÔµ¨Ò¡¹éíÒÁÑ¹àµÒÁÒà»�¹¶�Ò¹ËÔ¹ÁÒ¡¢Öé¹ 
à¾×èÍÅ´µ�¹·Ø¹¡ÒÃ¼ÅÔµ »ÃÐ¡Íº¡Ñºà·¤â¹âÅÂÕÊÁÑÂãËÁ�·ÕèÊÒÁÒÃ¶ÊÃ�Ò§à¤Ã×èÍ§ Ñ́¡ Ñ̈º½Ø�¹ÅÐÍÍ§·ÕèÁÕ»ÃÐÊÔ· Ô̧ÀÒ¾ãË�¡ÑºËÁ�ÍäÍ¹éíÒ (Boiler) ä �́ ·íÒ
ãË�ºÃÔÉÑ·ÇÒ§á¼¹áÅÐµÑé§à»�ÒËÁÒÂã¹¡ÒÃ¢ÂÒÂ°Ò¹ÅÙ¡¤�Òä»ÂÑ§¡ÅØ�ÁâÃ§§Ò¹ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ·Õèãª�¹éíÒÁÑ¹àµÒà¾ÔèÁÁÒ¡¢Öé¹ áÅÐà¹×èÍ§¨Ò¡¡ÅØ�ÁÅÙ¡¤�Ò·Õèãª�
¹éíÒÁÑ¹àµÒà»�¹àª×éÍà¾ÅÔ§ÂÑ§ÁÕÍÂÙ�à»�¹ í̈Ò¹Ç¹ÁÒ¡ â´Â¡ÒÃµÑé§·ÕÁ·Õè»ÃÖ¡ÉÒ·ÕèÁÕ»ÃÐÊº¡ÒÃ³� ¤ÇÒÁÃÙ�áÅÐ¤ÇÒÁªíÒ¹Ò ·ÕèÊÒÁÒÃ¶ãË�¤íÒá¹Ð¹íÒ
à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ËÁ�ÍäÍ¹éíÒ (Boiler) ãË�¡ÑºâÃ§§Ò¹ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ·Õè¡íÒÅÑ§¨ÐÊÃ�Ò§ËÁ�ÍäÍ¹éíÒ (Boiler) ãËÁ�ËÃ×Íà»ÅÕèÂ¹ÃÐººËÁ�ÍäÍ¹éíÒ 
(Boiler) ÁÒãª�àª×éÍà¾ÅÔ§¶�Ò¹ËÔ¹ ªÕéãË�àËç¹¶Ö§»ÃÐâÂª¹�áÅÐ¡ÒÃ»ÃÐËÂÑ´¤�Òãª� �̈ÒÂ·ÕèÅÙ¡¤�Ò¨Ðä �́ÃÑº¨Ò¡¡ÒÃãª�¶�Ò¹ËÔ¹à»�¹áËÅ�§àª×éÍà¾ÅÔ§á·¹¹éíÒÁÑ¹
àµÒ  

áÅÐºÃÔÉÑ·ä �́¢ÂÒÂª�Í§·Ò§¡ÒÃ Ñ̈´ í̈ÒË¹�ÒÂ â´Â Ñ̈´ í̈ÒË¹�ÒÂãË�¡Ñº¡ÅØ�ÁÅÙ¡¤�Ò·Õèà»�¹ºÃÔÉÑ·¼Ù� Ñ̈´ í̈ÒË¹�ÒÂ¶�Ò¹ËÔ¹ â´Â¼Ù� Ñ̈´
í̈ÒË¹�ÒÂ¶�Ò¹ËÔ¹¨Ð«×éÍ¶�Ò¹ËÔ¹¢Í§ºÃÔÉÑ· à¾×èÍ¹íÒä» í̈ÒË¹�ÒÂµ�ÍãË�¡ÑºÍØµÊÒË¡ÃÃÁ¢¹Ò´¡ÅÒ§ áÅÐ¢¹Ò´àÅç¡ã¹»ÃÐà·Èä·Âµ�Íä» 

 
4. ´�Ò¹¡ÒÃ¤Çº¤ØÁáÅÐ¾Ô̈ ÒÃ³Òà¤Ã´Ôµ¢Í§ÅÙ¡¤�Ò 

          »�¨ Ø̈ºÑ¹ ºÃÔÉÑ·ÁÕÊÑ´Ê�Ç¹»ÃÔÁÒ³¡ÒÃ¢ÒÂÊÔ¹¤�Òâ´ÂãË�à·ÍÁà¤Ã Ốµ¤Ô´à»�¹»ÃÐÁÒ³Ã�ÍÂÅÐ 90 ¢Í§ÃÒÂä �́¨Ò¡¡ÒÃ
¢ÒÂ·Ñé§ËÁ´ â´ÂºÃÔÉÑ·ãË�¤ÇÒÁÊíÒ¤Ñ¡Ñº¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº°Ò¹Ð·Ò§¡ÒÃà§Ô¹¢Í§ÅÙ¡¤�Ò¡�Í¹¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒãË�à·ÍÁà¤Ã ỐµÍÂ�Ò§ÅÐàÍÕÂ´â´Â
ÇÔà¤ÃÒÐË�¨Ò¡§º¡ÒÃà§Ô¹ ¡ÒÃ¾º»Ð áÅÐà¨Ã¨Ò¡Ñºà �̈Ò¢Í§ Ø̧Ã¡Ô¨ ÃÇÁ·Ñé§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒá¹Çâ¹�Á·Ò§ Ø̧Ã¡Ô¨¢Í§ºÃÔÉÑ·¹Ñé¹æ «Öè§â´Â·ÑèÇä»áÅ�Ç ºÃÔÉÑ·
¨ÐãË�à·ÍÁà¤Ã Ốµ¡ÑºÅÙ¡¤�Òâ´ÂÊ�Ç¹ãË�ÍÂÙ�ã¹ª�Ç§ 30 - 60 ÇÑ¹  
 

á¹Çâ¹�ÁáÅÐÀÒÇÐ¡ÒÃá¢�§¢Ñ¹ã¹µ�Ò§»ÃÐà·È 
   ÁÕ¡ÒÃ¤Ò´¡ÒÃ³�¤ÇÒÁµ�Í§¡ÒÃãª�¶�Ò¹ËÔ¹·ÑèÇâÅ¡Ç�Ò¨Ðà¾ÔèÁ¢Öé¹ÍÂ�Ò§ÁÒ¡ à¹×èÍ§¨Ò¡¡ÒÃãª�¶�Ò¹ËÔ¹à¾×èÍÅ´»�ËÒÊÔè§áÇ´Å�ÍÁ

â´Âà©¾ÒÐã¹¡ÒÃ¼ÅÔµä¿¿�Ò ¾Ã�ÍÁ·Ñé§ÂÑ§à»�¹¡ÒÃàÅÕèÂ§ÇÔ¡ÄµÔ¡ÒÃ³�ÃÒ¤Ò¹éíÒÁÑ¹·ÕèÁÕ¡ÒÃ»ÃÑºµÑÇÊÙ§¢Öé¹ÍÂ�Ò§µ�Íà¹×èÍ§ ÊíÒËÃÑºµÅÒ´·ÕèÁÕ¤ÇÒÁ
µ�Í§¡ÒÃ¶�Ò¹ËÔ¹Ê�Ç¹ãË�¨Ðà»�¹»ÃÐà·È·ÕèÍÂÙ� ã¹¡ÅØ�Á¡íÒÅÑ§¾Ñ²¹Ò (Non-Organization for EconomicCooperation and 
Development)  â´Âà©¾ÒÐ¡ÅØ�Á»ÃÐà·Èã¹ÀÙÁÔÀÒ¤àÍàªÕÂ àª�¹ »ÃÐà·È Ṏ¹ »ÃÐà·ÈÍÔ¹â´¹Õà«ÕÂ  áÅÐ»ÃÐà·ÈÍÔ¹à ṌÂ à»�¹µ�¹   

  ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¾ÅÑ§§Ò¹ÃÐËÇ�Ò§»ÃÐà·È (International Energy Agency ËÃ×Í IEA) »ÃÐàÁÔ¹ÀÒ¾ÃÇÁàÈÃÉ°¡Ô¨ã¹ÍÒà«ÕÂ¹¨Ð
àµÔºâµà¡×Íº 3 à·�Ò ã¹»� 2578 í̈Ò¹Ç¹»ÃÐªÒ¡Ã¨Ðà¾ÔèÁ¢Öé¹¡Ç�ÒÃ�ÍÂÅÐ 25 ã¹¢³Ð·Õè¤ÇÒÁµ�Í§¡ÒÃãª�¾ÅÑ§§Ò¹¨Ðà¾ÔèÁ¢Öé¹ÊÙ§¡Ç�ÒÃ�ÍÂÅÐ 80 â´Â
¤ÇÒÁµ�Í§¡ÒÃãª�àª×éÍà¾ÅÔ§¶�Ò¹ËÔ¹¨Ðà¾ÔèÁ¢Öé¹¡Ç�Ò 3 à·�ÒµÑÇ áÅÐÊÑ´Ê�Ç¹¶�Ò¹ËÔ¹ÊíÒËÃÑº¡ÒÃ¼ÅÔµä¿¿�Ò¨Ðà¾ÔèÁ¢Öé¹¨Ò¡Ã�ÍÂÅÐ 30 ã¹»�¨ Ø̈ºÑ¹ à»�¹
Ã�ÍÂÅÐ 50 ¼Å¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÃÐºØ �́ÇÂÇ�Ò ÍÒà«ÕÂ¹¨Ð¡ÅÒÂà»�¹¼Ù�¹íÒà¢�Ò¹éíÒÁÑ¹ÃÒÂãË�à»�¹ÍÑ¹ Ñ́º 4 ¢Í§âÅ¡ ÃÍ§¨Ò¡»ÃÐà·È Ṏ¹ »ÃÐà·ÈÍÔ¹à ṌÂ 
áÅÐÊËÀÒ¾ÂØâÃ» â´Â»ÃÔÁÒ³¡ÒÃ¹íÒà¢�Ò¨Ðà¾ÔèÁ¨Ò¡ 1.9 Å�Ò¹ºÒÃ�àÃÅµ�ÍÇÑ¹ à»�¹ 5 Å�Ò¹ºÒÃ�àÃÅµ�ÍÇÑ¹ «Öè§¨ÐÊ�§¼Åµ�Í¤ÇÒÁÁÑè¹¤§ �́Ò¹¹éíÒÁÑ¹
áÅÐ¤�Òãª� �̈ÒÂ·Õèà¾ÔèÁ¢Öé¹ »ÃÐà·Èä·Â¡Ñº»ÃÐà·ÈÍÔ¹â´¹Õà«ÕÂ¨Ðà»�¹»ÃÐà·È·ÕèÁÕ¡ÒÃãª�¹éíÒÁÑ¹ÁÒ¡·ÕèÊØ´ â´Âà¾ÔèÁ¢Öé¹ 3 à·�Ò ä»ÍÂÙ�·ÕèÃÐ Ñ́ºà¡×Íº 7 ËÁ×è¹
Å�Ò¹´ÍÅÅÒÃ�ÀÒÂã¹»� 2578 

  »ÃÐà·Èä·Â¨Ðà»�¹ÈÙ¹Â�¡ÅÒ§¢Í§ÍÒà«ÕÂ¹ ·ÕèÁÕ¡ÒÃ¹íÒà¢�Ò¾ÅÑ§§Ò¹ í̈Ò¹Ç¹ÁÒ¡ «Öè§ IEA »ÃÐàÁÔ¹ �́ÇÂÇ�Ò¤ÇÒÁµ�Í§¡ÒÃãª�¾ÅÑ§§Ò¹
¨Ð¢ÂÒÂµÑÇà¾ÔèÁ¢Öé¹¶Ö§Ã�ÍÂÅÐ 80 à·ÕÂºà·�Ò¡ÒÃ¢ÂÒÂµÑÇ¢Í§ÍÒà«ÕÂ¹  áÅÐ IEA ÂÑ§ÃÐºØ �́ÇÂÇ�ÒËÒ¡»ÃÐà·Èä·ÂÂÑ§äÁ� í́Òà¹Ô¹¹âÂºÒÂà¾ÔèÁ¡ÒÃãª�
¶�Ò¹ËÔ¹ �́ÇÂà·¤â¹âÅÂÕ·Õè·Ñ¹ÊÁÑÂ áÅÐÁÕá¼¹¡ÒÃãª�¾ÅÑ§§Ò¹ÍÂ�Ò§ÁÕ»ÃÐÊÔ· Ô̧ÀÒ¾ ¨Ð¡ÅÒÂà»�¹»ÃÐà·È·ÕèÁÕ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ �́Ò¹¤ÇÒÁÁÑè¹¤§ �́Ò¹
¾ÅÑ§§Ò¹ÁÒ¡·ÕèÊØ´ã¹ÍÒà«ÕÂ¹  



ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨íÒ»� 2556 

 

ºÃÔÉÑ· àÍàªÕÂ ¡ÃÕ¹ àÍ¹à¹Í¨Õ ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) | 21  

 

  ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¾ÅÑ§§Ò¹ÃÐËÇ�Ò§»ÃÐà·È¤Ò´¡ÒÃ³�Ç�Ò ã¹ÍÕ¡ 25 »�¢�Ò§Ë¹�Ò ¤ÇÒÁµ�Í§¡ÒÃ¾ÅÑ§§Ò¹¢Í§âÅ¡¨Ðà¾ÔèÁ¢Öé¹ÍÕ¡Ã�ÍÂÅÐ 
50 ¨Ò¡»�¨ Ø̈ºÑ¹ â´Â¹éíÒÁÑ¹ ¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔ ¶�Ò¹ËÔ¹ ¨ÐÂÑ§¤§à»�¹àª×éÍà¾ÅÔ§ËÅÑ¡ (·ÕèÁÒ : ¡ÃÐ·ÃÇ§¾ÅÑ§§Ò¹áÅÐÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¾ÅÑ§§Ò¹ÃÐËÇ�Ò§
»ÃÐà·È (µ.¤. 2556)) 

  ExxonMobil ºÃÔÉÑ·¾ÅÑ§§Ò¹·ÕèãË�·ÕèÊØ´¢Í§âÅ¡ ÍÍ¡ÃÒÂ§Ò¹ The Outlook for Energy: A View to 2040 ¾ÂÒ¡Ã³�
Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�¡ÒÃãª�¾ÅÑ§§Ò¹¢Í§âÅ¡ã¹ÍÕ¡à¡×Íº 30 »�¢�Ò§Ë¹�Ò ¡ÒÃ¾ÂÒ¡Ã³�¢Í§ Exxon ÃÐºØÇ�ÒÍÑµÃÒ¡ÒÃ¢ÂÒÂµÑÇ¢Í§¤ÇÒÁµ�Í§¡ÒÃ
¾ÅÑ§§Ò¹¨Ðª�ÒÅ§¨Ò¡ã¹»�¨ Ø̈ºÑ¹ �́ÇÂàËµØ¼ÅàÃ×èÍ§àÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐ»ÃÐªÒ¡Ã·ÕèàµÔºâµ¨¹àÃÔèÁ¤§µÑÇ áÅÐ»ÃÐÊÔ· Ô̧ÀÒ¾¢Í§à·¤â¹âÅÂÕ �́Ò¹¾ÅÑ§§Ò¹·Õè Ṍ
¢Öé¹ ÍÂ�Ò§äÃ¡çµÒÁ âÅ¡ã¹»� 2040 ¨Ðµ�Í§¡ÒÃ¾ÅÑ§§Ò¹ÁÒ¡¡Ç�ÒâÅ¡ã¹»� 2010 ÍÕ¡Ã�ÍÂÅÐ 35 ¢Í§ÃÐ Ñ́ºã¹»�¨ Ø̈ºÑ¹ (·ÕèÁÒ: ExxonMobil áÅÐ 
The New York Times (¸.¤. 2556)) 

 

          

          
  (·ÕèÁÒ :  ExxonMobil (¸.¤. 2556)) 

 

         ¡ÅØ�Á»ÃÐà·È¾Ñ²¹ÒáÅ�Ç ÍÑ¹ä �́á¡� »ÃÐà·ÈÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò ÊËÀÒ¾ÂØâÃ»áÅÐ»ÃÐà·ÈÕè»Ø�¹ (Organization for Economic Co-

operation and Development ËÃ×Í OECD) ¨ÐÁÕ¤ÇÒÁµ�Í§¡ÒÃãª�¾ÅÑ§§Ò¹ã¹ÃÐ Ñ́º·Õè¤�Í¹¢�Ò§¤§µÑÇ ¶Ö§áÁ�Ç�ÒàÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐÁÒµÃ°Ò¹

¡ÒÃ í́ÒÃ§ªÕÇÔµâ´ÂÃÇÁ¢Í§»ÃÐªÒ¡Ã¨Ð Ṍ¢Öé¹ Ê�Ç¹»ÃÐà·È¡íÒÅÑ§¾Ñ²¹Ò·ÕèÍÂÙ�¹Í¡¡ÅØ�Á OECD ¨ÐÁÕ¤ÇÒÁµ�Í§¡ÒÃ¾ÅÑ§§Ò¹à¾ÔèÁ¢Öé¹ÍÂ�Ò§¡�ÒÇ

¡ÃÐâ´´ ¹Ñè¹¤×Íà¾ÔèÁÍÕ¡Ã�ÍÂÅÐ 60 ¨Ò¡ÃÐ Ñ́ºã¹»�¨ Ø̈ºÑ¹ â´ÂÁÕ Ṏ¹à»�¹ËÑÇËÍ¡ÊíÒ¤Ñ·Õè¨Ðµ�Í§¡ÒÃ¾ÅÑ§§Ò¹à¾ÔèÁÍÕ¡ÁÒ¡ã¹ 20 »�¢�Ò§Ë¹�Òµ�Í¨Ò¡

¹Õé áÅÐ¨ÐàÃÔèÁµ�Í§¡ÒÃ¾ÅÑ§§Ò¹¤�Í¹¢�Ò§¤§·Õèã¹ª�Ç§»� 2030-2040 àÁ×èÍàÈÃÉ°¡Ô¨àÃÔèÁ¾Ñ²¹Ò¨¹ÍÂÙ�µÑÇ 

»ÃÐà ḉ¹·Õè¹�ÒÊ¹ã¨Í×è¹æ ä �́á¡� 

 ¤ÇÒÁµ�Í§¡ÒÃ¾ÅÑ§§Ò¹ä¿¿�Ò¨Ðà¾ÔèÁÊÙ§ ¨¹¡ÅÒÂà»�¹»�¨ Ñ̈Â¢Ñºà¤Å×èÍ¹ÊíÒ¤Ñ·Õè·íÒãË�ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ¾ÅÑ§§Ò¹àµÔºâµ¢Öé¹ â´Â»� 2040 

¾ÅÑ§§Ò¹ä¿¿�Ò¨Ð¤Ô´à»�¹Ã�ÍÂÅÐ 40 ¢Í§¾ÅÑ§§Ò¹·Ñé§ËÁ´ 

 ¤ÇÒÁµ�Í§¡ÒÃ¶�Ò¹ËÔ¹¨Ðà¾ÔèÁÊÙ§ÊØ´ã¹ª�Ç§àÇÅÒ¹Õé áÅÐ¨Ð¤�ÍÂæ Å´¤ÇÒÁ¹ÔÂÁÅ§ÍÂ�Ò§ª�Òæ à¹×èÍ§¨Ò¡¹âÂºÒÂ �́Ò¹ÊÔè§áÇ´Å�ÍÁ·Õè

µ�Í§¡ÒÃÅ´¡ÒÃ»Å�ÍÂ¤ÒÃ�ºÍ¹¨Ò¡¾ÅÑ§§Ò¹¶�Ò¹ËÔ¹ ·íÒãË�¾ÅÑ§§Ò¹¶�Ò¹ËÔ¹ºÒ§Ê�Ç¹à»ÅÕèÂ¹ÁÒãª�¾ÅÑ§§Ò¹ËÁØ¹àÇÕÂ¹á·¹ ÍÂ�Ò§äÃ

¡çµÒÁ¹éíÒÁÑ¹ ¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔ ¶�Ò¹ËÔ¹ ¨ÐÂÑ§à»�¹àª×éÍà¾ÅÔ§·Õèãª�ÁÒ¡·ÕèÊØ´µ�Íä»â´Â¤Ô´à»�¹»ÃÐÁÒ³Ã�ÍÂÅÐ 80 ¢Í§¾ÅÑ§§Ò¹·Ñé§ËÁ´ã¹

»� 2040  

(·ÕèÁÒ : ¡ÃÐ·ÃÇ§¾ÅÑ§§Ò¹ (Á.¤. 2556)) 
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µÅÒ´¶�Ò¹ËÔ¹»ÃÐà·È¨Õ¹ 
  ã¹»� 2553 ºÃÔÉÑ·àÃÔèÁ·íÒ¡ÒÃµÅÒ´à¾×èÍ¡ÒÃÊ�§ÍÍ¡¶�Ò¹ËÔ¹àª×éÍà¾ÅÔ§ (Thermal Coal)  â´ÂÁÕ»ÃÐà·È Ṏ¹»�¹µÅÒ´·ÕèàËÁÒÐÊÁ

·ÕèÊØ´ à¹×èÍ§¨Ò¡ÃÒ¤ÒáÅÐ¤ÇÒÁµ�Í§¡ÒÃÊÙ§ã¹¡ÒÃãª�¶�Ò¹ËÔ¹ÊíÒËÃÑºà¢µÍØµÊÒË¡ÃÃÁËÅÑ¡·ÕèµÑé§ÍÂÙ�ÃÔÁªÒÂ½��§·ÐàÅ µÑé§áµ�ÀÒ¤¡ÅÒ§¨¹¶Ö§ÀÒ¤ãµ� 

ÁÕ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ·Ò§ �́Ò¹¡ÒÃ¢¹Ê�§·Ò§àÃ×Í¨Ò¡¼Ù�¼ÅÔµ¶�Ò¹ËÔ¹¨Ò¡»ÃÐà·È¼Ù�¼ÅÔµËÅÑ¡¤×Í »ÃÐà·ÈÍÔ¹â´¹Õà«ÕÂ ÃÇÁ¶Ö§ÊÀÒÇÐ¡ÒÃÊ�§ÍÍ¡ 

¡ÒÃÅ§·Ø¹ �́Ò¹ÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â� ¡ÒÃÅ§·Ø¹ �́Ò¹àÊ�¹·Ò§¤Á¹Ò¤Á·Õèà¾ÔèÁ¢Öé¹à¡Ô¹¤Ò´¡ÒÃ³�Ê�§¼ÅãË�»ÃÐà·È Ṏ¹¼Ñ¹µÑÇàÍ§¨Ò¡¼Ù�Ê�§ÍÍ¡¶�Ò¹ËÔ¹

ÃÒÂãË�ÁÒà»�¹¼Ù�¹íÒà¢�Ò¶�Ò¹ËÔ¹ÃÒÂãË�¢Í§âÅ¡    

¡ÃÒ¿áÊ´§ÃÒ¤Òà©ÅÕèÂ¶�Ò¹ËÔ¹àª×éÍà¾ÅÔ§ (Thermal Coal) Bohai Rim ¢Í§¨Õ¹ ÃÐËÇ�Ò§à´×Í¹ ¡.¤. - ¡.¾. 2557 

       
         ·ÕèÁÒ : www.osc.org.cn/CoalIndex/en/new/ (¡.¾. 2557) 

¡ÃÒ¿áÊ´§á¹Ç·Ò§ÃÒ¤Ò«×éÍ¢ÒÂ CFR ¶�Ò¹ËÔ¹¢Í§¨Õ¹µÍ¹ãµ�      

 
 ·ÕèÁÒ : London Commodity News (¾.Â. 2556) 

 

¨Ò¡¡ÃÒ¿¹ÕéáÊ´§ãË�àËç¹á¹Çâ¹�Á¢Í§ÃÒ¤Ò¶�Ò¹ËÔ¹ã¹µÅÒ´ Ṏ¹¨ÐàÃÔèÁ»ÃÑºµÑÇÊÙ§¢Öé¹ã¹äµÃÁÒÊ 2 ¢Í§»� 2557 ÃÇÁ¶Ö§ÁÕá¹Çâ¹�Á

ÊÙ§¢Öé¹ÍÂ�Ò§µ�Íà¹×èÍ§ä»µÅÍ´·Ñé§»� 

ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ÈØÅ¡Ò¡Ã¢Í§»ÃÐà·È Ṏ¹ (GAC) à»�´à¼ÂÇ�Ò ã¹»� 2556 »ÃÐà·È Ṏ¹ä �́¹íÒà¢�Ò¶�Ò¹ËÔ¹ 327 Å�Ò¹µÑ¹ à¾ÔèÁªÖé¹ 37 Å�Ò¹µÑ¹

àÁ×èÍà·ÕÂº¡Ñº»� 2555  ¤Ô´à»�¹Ã�ÍÂÅÐ 12.7  (·ÕèÁÒ : JYD Online Ltd.(¡.¾. 2557))  

¾Ã�ÍÁ¡Ñ¹¹Õé»ÃÐà·È Ṏ¹ÂÑ§ÁÕá¼¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐºº �̈ÒÂä¿¿�Ò·Ò§µÍ¹ãµ�ÃÐËÇ�Ò§»� 2556-2563 «Öè§ Ñ̈´·íÒâ´ÂÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ºÃÔËÒÃ

¾ÅÑ§§Ò¹áË�§ªÒµÔ¢Í§ Ṏ¹ (NEA) ÃÐºØÇ�Ò äª¹�Ò à«Ò·�à·ÔÃ�¹ ¾ÒÇàÇÍÃ� ¡ÃÔ´ ¨Ð í́Òà¹Ô¹¡ÒÃµÔ´µÑé§ÊÒÂä¿¨Ò¡µÐÇÑ¹µ¡ä»ÂÑ§µÐÇÑ¹ÍÍ¡àÊÃç¨ÊÔé¹ã¹»� 

2558 â´Â¨ÐÊÒÁÒÃ¶ �̈ÒÂä¿¿�Òä �́ÁÒ¡¶Ö§ 39.8 Å�Ò¹¡ÔâÅÇÑµµ� ¡ÒÃµÔ´µÑé§ÊÒÂä¿¨Ò¡µÐÇÑ¹µ¡ä»ÊÙ�µÐÇÑ¹ÍÍ¡¹Ñé¹»ÃÐ¡Íº �́ÇÂÊÒÂä¿
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¡ÃÐáÊÊÅÑº áÅÐÊÒÂä¿¡ÃÐáÊµÃ§ÍÂ�Ò§ÅÐ 6 àÊ�¹ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé äª¹�Ò à«Ò·�à·ÔÃ�¹ ¾ÒÇàÇÍÃ� ¡ÃÔ´ ¨Ð í́Òà¹Ô¹¡ÒÃ¡�ÍÊÃ�Ò§â¤Ã§ÊÃ�Ò§¾×é¹°Ò¹à¾×èÍ

ÃÍ§ÃÑº¡ÒÃãª�¾ÒË¹Ð¾ÅÑ§§Ò¹ä¿¿�Ò í̈Ò¹Ç¹ 100,000 ¤Ñ¹ ÀÒÂã¹»� 2558 áÅÐ 1 Å�Ò¹¤Ñ¹ ÀÒÂã¹»� 2563 (·ÕèÁÒ : ÊíÒ¹Ñ¡¢�ÒÇ«Ô¹ËÑÇ (¡.Â. 

2556)) 

  ºÃÔÉÑ·ÁÍ§àËç¹Í¹Ò¤µ¡ÒÃºÃÔâÀ¤¶�Ò¹ËÔ¹ã¹ Ṏ¹Ç�ÒÂÑ§Ê´ãÊ áÅÐÁÕÍ¹Ò¤µã¹¡ÒÃàµÔºâµà¾×èÍÃÍ§ÃÑºÊÀÒÇÐàÈÃÉ°¡Ô¨ Ṏ¹·Õè¨ÐÂ¡ÃÐ Ñ́º

¢Öé¹ÍÑ¹ Ñ́ºË¹Öè§¢Í§âÅ¡ã¹Í¹Ò¤µÍÑ¹ã¡Å�   

µÅÒ´¶�Ò¹ËÔ¹»ÃÐà·ÈÍÔ¹à´ÕÂ 
  ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¹âÂºÒÂáÅÐá¼¹¢Í§ÍÔ¹à ṌÂ (“ÊíÒ¹Ñ¡Ï”) ¤Ò´Ç�Ò¶�Ò¹ËÔ¹ÍÔ¹à ṌÂÁÕäÁ�¾Íµ�Í¡ÒÃãª�§Ò¹¡Ç�Ò 200 Å�Ò¹µÑ¹

µ�Í»� ¶Ö§áÁ�¨ÐÁÕ¡ÒÃàÃ�§¡ÒÃ¼ÅÔµ¶�Ò¹ËÔ¹ÀÒÂã¹»ÃÐà·È áµ�ÊíÒ¹Ñ¡Ï ¤Ò´Ç�ÒàÁ×èÍÊÔé¹ÃÐÂÐàÇÅÒ¢Í§á¼¹ 5 »�©ºÑº·Õè 12 (»� 2555-2560) ¨ÐÂÑ§ÁÕ

ÂÍ´¶�Ò¹ËÔ¹·ÕèäÁ�à¾ÕÂ§¾Íµ�Í¡ÒÃãª�§Ò¹¶Ö§ 200 Å�Ò¹µÑ¹µ�Í»�  â´Â·Õè»ÃÖ¡ÉÒ �́Ò¹¾ÅÑ§§Ò¹¢Í§ÊíÒ¹Ñ¡Ï ¡Å�ÒÇÇ�Ò »ÃÐà·ÈÍÔ¹à ṌÂÂÑ§¤§µ�Í§

¾Öè§¾Ò¡ÒÃ¹íÒà¢�Ò¶�Ò¹ËÔ¹µ�Íä» Â¡àÇ�¹àÊÕÂáµ�Ç�Ò¨ÐÁÕ¡ÒÃà¢�Ò¶Ö§áËÅ�§¾ÅÑ§§Ò¹¸ÃÃÁªÒµÔª¹Ô´Í×è¹·ÕèÊÒÁÒÃ¶¹íÒÁÒ¼ÅÔµ¡ÃÐáÊä¿¿�Òä �́ ¨Ò¡¡ÒÃ

¤Ò´¡ÒÃ³�àª×èÍÇ�Ò ¤ÇÒÁµ�Í§¡ÒÃ¶�Ò¹ËÔ¹¢Í§»ÃÐà·ÈÍÔ¹à ṌÂ¨Ðà¾ÔèÁÊÙ§¢Öé¹¨Ò¡ 640 Å�Ò¹µÑ¹µ�Í»� ã¹»� 2555-2556 à»�¹ 980 Å�Ò¹µÑ¹µ�Í»�

ã¹»� 2560 â´Âã¹ª�Ç§àÇÅÒ Ñ́§¡Å�ÒÇ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃ¼ÅÔµ¶�Ò¹ËÔ¹¹�Ò¨ÐÍÂÙ�·ÕèÃÒÇ 795 Å�Ò¹µÑ¹µ�Í»�à·�Ò¹Ñé¹  

  ÊíÒ¹Ñ¡Ï ä �́àÊ¹Í 3 ¡ÅÂØ· �̧ËÅÑ¡ã¹¡ÒÃá¡�»�ËÒ¡ÒÃ¢Ò´á¤Å¹·ÃÑ¾ÂÒ¡Ãã¹¡ÒÃÊÃ�Ò§¡ÃÐáÊä¿¿�Ò Ñ́§¡Å�ÒÇ ä �́á¡� 1.ãª�·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã

·ÕèÁÕÍÂÙ�ÍÂ�Ò§àµçÁ·Õè 2.à¾ÔèÁ¡ÒÃ¼ÅÔµ¨Ò¡áËÅ�§¾ÅÑ§§Ò¹ËÁØ¹àÇÕÂ¹ (Renewable Energy) 3.ÊÃ�Ò§¡®à¡³±�ã¹¡ÒÃãª�¾ÅÑ§§Ò¹ÍÂ�Ò§ÁÕ

»ÃÐÊÔ· Ô̧ÀÒ¾ «Öè§ã¹ÃÐËÇ�Ò§»� 2555-2560 ÊíÒ¹Ñ¡Ï ä �́ÇÒ§á¼¹¨Ðà¾ÔèÁ¡ÒÃ¼ÅÔµä¿¿�ÒÍÕ¡ 118,000 àÁ¡¡ÐÇÑµµ� â´ÂµÑé§à»�ÒÇ�Ò¡ÒÃ¼ÅÔµä¿¿�Ò

¨Ò¡¾ÅÑ§§Ò¹ËÁØ¹àÇÕÂ¹¨ÐÍÂÙ�·Õè 16% ¢Í§ÂÍ´¼ÅÔµä¿¿�Ò·Ñé§ËÁ´ à¾ÔèÁ¢Öé¹¨Ò¡ 6% ã¹á¼¹ÃÐÂÐË�Ò»�©ºÑº¡�Í¹Ë¹�Ò (·ÕèÁÒ : The Hindu 

Business Line (¾.¤. 2556)) 

 

¹âÂºÒÂ¡ÒÃ¢ÒÂáÅÐ¡ÒÃµÅÒ´µ�Ò§»ÃÐà·È 
1. ÃÑ¡ÉÒ°Ò¹ÅÙ¡¤�Ò»ÃÐ¨íÒ ¢ÂÒÂ°Ò¹ÅÙ¡¤�ÒãËÁ� 

ºÃÔÉÑ·ÁÕ·ÕÁ§Ò¹½�ÒÂ¢ÒÂ«Öè§ÍÍ¡·íÒ¡ÒÃàÂÕèÂÁàÂÕÂ¹ÅÙ¡¤�Ò·Ñé§»ÃÐ í̈ÒáÅÐÅÙ¡¤�ÒãËÁ�ÍÂ�Ò§ÊÁèíÒàÊÁÍ à¾×èÍÊÃ�Ò§¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹ �̧ÍÑ¹ Ṍ

áÅÐ¤ÇÒÁàª×èÍÁÑè¹¨Ò¡ÅÙ¡¤�Ò·ÕèÁÕµ�ÍºÃÔÉÑ·  â´Â¡ÒÃ¢ÂÒÂ°Ò¹ÅÙ¡¤�ÒµÑé§áµ�¢¹Ò´¡ÅÒ§¶Ö§ÅÙ¡¤�Ò¢¹Ò´ãË� ÃÇÁä»¶Ö§¼Ù�ãª�ÍÂ�Ò§âÃ§ä¿¿�ÒàÍ§ ·íÒãË�

ÁÕâÍ¡ÒÊã¹¡ÒÃ¢ÒÂÁÒ¡¢Öé¹   

2. ¡ÒÃÊ�§àÊÃÔÁ¡ÒÃµÅÒ´áÅÐ¡ÃÐµØ�¹àµ×Í¹¤ÇÒÁàª×èÍÁÑè¹µ�ÍºÃÔÉÑ· 

      ºÃÔÉÑ·à¢�ÒÃ�ÇÁà»�¹¼Ù�Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¶�Ò¹ËÔ¹·Ñé§ã¹ÃÐ Ñ́ºÀÙÁÔÀÒ¤àÍà«ÕÂá»«Ô¿�¤ (Coaltrans Conference) ÃÇÁä»¶Ö§§Ò¹

»ÃÐªØÁÃÐ Ñ́ºªÒµÔáÅÐ·�Í§¶Ôè¹¢Í§»ÃÐà·È Ṏ¹áÅÐ»ÃÐà·ÈÍÔ¹à ṌÂ·Õè Ñ̈´¢Öé¹·Ø¡æ »� à¾×èÍ¤ÇÒÁàª×èÍÁÑè¹µ�ÍºÃÔÉÑ·ã¹¡ÒÃà»�¹¼Ù�¤�Ò¶�Ò¹ËÔ¹¤Ø³ÀÒ¾¨Ò¡

áËÅ�§¶�Ò¹ËÔ¹ã¹ÍÔ¹â´¹Õà«ÕÂ à¾×èÍ Ñ̈´ í̈ÒË¹�ÒÂÁÒÂÑ§»ÃÐà·È Ṏ¹ »ÃÐà·ÈÍÔ¹à ṌÂáÅÐµÅÒ´µ�Ò§»ÃÐà·ÈÍ×è¹æ  

 

¡ÅØ�ÁÅÙ¡¤�Òà»�ÒËÁÒÂ 
¡ÅØ�ÁÅÙ¡¤�Òà»�ÒËÁÒÂã¹»ÃÐà·È ¡ÅØ�ÁÅÙ¡¤�Òà»�ÒËÁÒÂ¢Í§ºÃÔÉÑ· ¨Ð¡ÃÐ¨ÒÂÍÂÙ�ã¹ÀÒ¤ÍØµÊÒË¡ÃÃÁµ�Ò§æ  ä �́á¡� ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ

ÍÒËÒÃáÅÐà¤Ã×èÍ§ ×́èÁ ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ»Ù¹«ÕàÁ¹µ� ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ¡ÃÐ´ÒÉáÅÐÍØµÊÒË¡ÃÃÁ¾ÅÑ§§Ò¹ à»�¹µ�¹  

¡ÅØ�ÁÅÙ¡¤�Òà»�ÒËÁÒÂµ�Ò§»ÃÐà·È ¡ÅØ�ÁÅÙ¡¤�Òà»�ÒËÁÒÂ¢Í§ºÃÔÉÑ· àª�¹ »ÃÐà·È Ṏ¹ »ÃÐà·ÈÍÔ¹à ṌÂ »ÃÐà·ÈÕè»Ø�¹ »ÃÐà·Èà¡ÒËÅÕ 

áÅÐµÅÒ´µ�Ò§»ÃÐà·ÈÍ×è¹æ à»�¹µ�¹ ä �́á¡� âÃ§§Ò¹¼ÅÔµä¿¿�Ò à»�¹µ�¹  
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¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§·ÕèÊíÒ¤Ñã¹»� 2556 
 

 ÇÑ¹·Õè 27 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹ �̧ ºÃÔÉÑ· àÍ ṎÍÕ à·ÍÃ�ÁÔ¹ÍÅ í̈Ò¡Ñ´ «Öè§à»�¹ºÃÔÉÑ·Â�ÍÂ¢Í§ºÃÔÉÑ·ä �́ÃÑºÍ¹ØÁÑµÔ¢ÂÒÂÊÔ· Ô̧Ê�§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ã¹
¡Ô¨¡ÒÃ¢¹¶�ÒÂÊÔ¹¤�Ò·ÕèÊÒ¢Ò ÍíÒàÀÍ¹¤ÃËÅÇ§ Ñ̈§ËÇÑ´¾ÃÐ¹¤ÃÈÃÕÍÂØ¸ÂÒ ÊíÒËÃÑºÂ¡àÇ�¹ÀÒÉÕà§Ô¹ä �́¹ÔµÔºØ¤¤Å¨Ò¡ÁÙÅ¤�ÒäÁ�à¡Ô¹ 
167,040,000 ºÒ· à»�¹äÁ�à¡Ô¹ 230,800,000 ºÒ· 

 ÇÑ¹·Õè 7 ¾ÄÉÀÒ¤Á ºÃÔÉÑ·ä �́¢ÂÒÂµÅÒ´¡ÒÃ í̈ÒË¹�ÒÂ¶�Ò¹ËÔ¹ â´ÂºÃÔÉÑ·ä �́ Ñ̈´Ê�§¶�Ò¹ËÔ¹ÅíÒáÃ¡ä»ÂÑ§»ÃÐà·ÈÍÔ¹à ṌÂ 

 ÇÑ¹·Õè 2 ¡Ã¡®Ò¤Á ºÃÔÉÑ·à¢�ÒÃ�ÇÁ¡ÅØ�Á “ÃÑ¡É�ªØÁª¹” »ÃÐ¡Íº �́ÇÂ¼Ù�»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÍØµÊÒË¡ÃÃÁ»Ù¹«ÕàÁ¹µ�áÅÐ Ø̧Ã¡Ô¨¹íÒà¢�Ò¶�Ò¹ËÔ¹ 
9 Í§¤�¡Ã ã¹ÍíÒàÀÍ¹¤ÃËÅÇ§ Ñ̈§ËÇÑ´¾ÃÐ¹¤ÃÈÃÕÍÂØ¸ÂÒ à¾×èÍÃ�ÇÁ¡Ñ¹¼ÅÑ¡ Ñ́¹ÁÒµÃ°Ò¹¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹ áÅÐ¾Ñ²¹Ò
ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ·Õèà»�¹ÁÔµÃµ�ÍÊÔè§áÇ´Å�ÍÁ 

 ÇÑ¹·Õè 11 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹  ºÃÔÉÑ· àÍ ṎÍÕ à·ÍÃ�ÁÔ¹ÍÅ í̈Ò¡Ñ´ «Öè§à»�¹ºÃÔÉÑ·Â�ÍÂ¢Í§ºÃÔÉÑ· ä �́ÃÑºÃÒ§ÇÑÅ CSR-DIW for Beginner 
Award »ÃÐ í̈Ò»� 2556  áÅÐÃÑºÃÒ§ÇÑÅÍØµÊÒË¡ÃÃÁÊÕà¢ÕÂÇÃÐ Ñ́º 2 ¨Ò¡¡ÃÐ·ÃÇ§ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ 

 äµÃÁÒÊ 4 ¤ÅÑ§ÊÔ¹¤�ÒáÅÐâÃ§¤Ñ´áÂ¡ãËÁ� áË�§·Õè 3 áÅÐ·�ÒàÃ×Í ÍíÒàÀÍ¹¤ÃËÅÇ§ Ñ̈§ËÇÑ´¾ÃÐ¹¤ÃÈÃÕÍÂØ¸ÂÒä �́¡�ÍÊÃ�Ò§áÅ�ÇàÊÃç¨  
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»�¨¨ÑÂ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ 
1.  ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ã¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ 
     1.1  ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§¨Ò¡¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ¢¹Ê�§ÊÔ¹¤�Ò·Ò§àÃ×ÍÁÒ¨Ò¡µ�Ò§»ÃÐà·È 

 à¹×èÍ§¨Ò¡ºÃÔÉÑ·¹íÒà¢�Ò¶�Ò¹ËÔ¹ÁÒ¨Ò¡»ÃÐà·ÈÍÔ¹â´¹Õà«ÕÂà¾×èÍ í̈ÒË¹�ÒÂ ·íÒãË�ÁÕ¤ÇÒÁ í̈Òà»�¹µ�Í§ãª�ÇÔ Õ̧¡ÒÃ¢¹Ê�§¶�Ò¹ËÔ¹ÁÒ·Ò§àÃ×Í 
«Öè§ÍÒ¨ÁÕ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ËÒ¡à¡Ô´¡Ã³Õ·ÕèäÁ�ÁÕàÃ×Í¢¹Ê�§ ËÃ×ÍàÃ×Í¢¹Ê�§ÁÕ í̈Ò¹Ç¹äÁ�à¾ÕÂ§¾Í ÃÇÁ·Ñé§¤�Òãª� �̈ÒÂ �́Ò¹¤�ÒÃÐÇÒ§àÃ×Í·ÕèÁÕ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§
ÃÒ¤ÒµÅÍ´àÇÅÒ 

       ÍÂ�Ò§äÃ¡çµÒÁ ºÃÔÉÑ·µÃÐË¹Ñ¡ Ṍ¶Ö§¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ Ñ́§¡Å�ÒÇ Ñ́§¹Ñé¹ ºÃÔÉÑ· Ö̈§ä �́¡íÒË¹´ãË�ÁÕ¡ÒÃ �̈Ò§àÃ×Í¡Ñº¼Ù�ãË�ºÃÔ¡ÒÃàÃ×Í¢¹Ê�§·Ñé§
áººªÑèÇ¤ÃÒÇáÅÐáººÃÐÂÐÂÒÇ (äÁ�à¡Ô¹ 1 »�) «Öè§¨Ð·íÒãË�à¡Ô´¤ÇÒÁÁÑè¹ã¨Ç�Ò ºÃÔÉÑ·¨ÐÊÒÁÒÃ¶ºÃÔËÒÃ Ñ̈´¡ÒÃãË�ÁÕàÃ×Í¢¹Ê�§ à¾×èÍ Ñ̈´Ê�§ÊÔ¹¤�ÒãË�¡Ñº
ÅÙ¡¤�Ò ÃÇÁ·Ñé§·íÒãË�ÊÒÁÒÃ¶¤Ò´¡ÒÃ³�¤�Òãª� �̈ÒÂà¡ÕèÂÇ¡Ñº¤�Ò¢¹Ê�§ä �́áÁ�¹ÂíÒÂÔè§¢Öé¹ ÃÇÁ·Ñé§ºÃÔÉÑ·ÁÕ¡ÒÃµÔ´µÒÁ¢�ÒÇÊÒÃà¡ÕèÂÇ¡Ñº
Ê¶Ò¹¡ÒÃ³� áÅÐ¤Ò´¡ÒÃ³�¤�ÒÃÐÇÒ§àÃ×ÍÅ�Ç§Ë¹�Ò à¾×èÍãË�ÊÒÁÒÃ¶»ÃÑºµÑÇáÅÐÇÒ§á¼¹ÃÍ§ÃÑº¡Ñº¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§·ÕèÍÒ¨à¡Ô´¢Öé¹  

       ¹Í¡¨Ò¡¡ÒÃÇÒ§á¼¹à¾×èÍÅ´»�ËÒ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ �́Ò¹¡ÒÃ Ñ̈´ËÒàÃ×Íà¾×èÍ¢¹Ê�§ÊÔ¹¤�Ò¨Ò¡µ�Ò§»ÃÐà·ÈáÅ�Ç ºÃÔÉÑ·ÂÑ§µÃÐË¹Ñ¡ Ṍ¶Ö§
¤ÇÒÁàÊÕèÂ§·ÕèÍÒ¨à¡Ô´¢Öé¹ä �́ã¹ÃÐËÇ�Ò§¡ÒÃà Ố¹·Ò§à¾×èÍ¢¹Ê�§ÊÔ¹¤�ÒÁÒ·Ò§àÃ×Í ºÃÔÉÑ· Ö̈§ä �́·íÒÊÑÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂã¹ÃÐËÇ�Ò§¡ÒÃ¢¹Ê�§äÇ�ÊíÒËÃÑº
·Ø¡à·ÕèÂÇàÃ×Í¢Í§¡ÒÃ¢¹Ê�§ ·Ñé§áºº Cargo – Insurance (»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÊÔ¹¤�Ò) àª�¹ ¡Ã³Õ àÃ×Í¤ÇèíÒ ÃÐàºÔ´ ÍÑ¤¤ÕÀÑÂ ÃÇÁ¶Ö§¡ÒÃ»Ð·Ø¢Í§¶�Ò¹
ËÔ¹ã¹ÃÐËÇ�Ò§¡ÒÃ¢¹Ê�§ áÅÐáºº Charter Liability (»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂµÑÇàÃ×Í) «Öè§à»�¹¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂµÑÇàÃ×Í ·Õè¤ÃÍº¤ØÅÁã¹·Ø¡¢Ñé¹µÍ¹·Õèà¡Ô´¢Öé¹ã¹
¡ÒÃ¢¹Ê�§ÊÔ¹¤�Ò ·Ñé§¹Õéà»�¹¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ·Ñé§ã¹Ä Ù́»¡µÔáÅÐª�Ç§ÁÃÊØÁ·Õè¨Ðà¡Ô´¢Öé¹µÑé§áµ�à ×́Í¹µØÅÒ¤Á¶Ö§à ×́Í¹ Ņ̃¹ÇÒ¤Á¢Í§·Ø¡»�                                                                                                                                                              
      1.2  ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ã¹¡ÒÃÊ�§ÁÍºÊÔ¹¤�Ò 

       ã¹¡ÒÃÊ�§ÁÍº¶�Ò¹ËÔ¹¨Ò¡àËÁ×Í§ã¹»ÃÐà·ÈÍÔ¹â´¹Õà«ÕÂÁÒÂÑ§»ÃÐà·Èä·Â áÅÐ¡ÒÃÊ�§ÁÍº¶�Ò¹ËÔ¹¨Ò¡¤ÅÑ§ÊÔ¹¤�Ò¢Í§ºÃÔÉÑ·ã¹
»ÃÐà·Èä·Âä»ÂÑ§ÅÙ¡¤�Òã¹»ÃÐà·È ÍÒ¨¨Ðà¡Ô´¤ÇÒÁàÊÕèÂ§¢Öé¹ã¹¡ÒÃÊ�§ÁÍºÊÔ¹¤�Ò ·Ñé§ �́Ò¹¤Ø³ÀÒ¾áÅÐ»ÃÔÁÒ³¢Í§¶�Ò¹ËÔ¹ áÅÐÃÐÂÐàÇÅÒã¹¡ÒÃ
Ê�§ÁÍº¶�Ò¹ËÔ¹ «Öè§¤ÇÒÁàÊÕèÂ§µ�Ò§æ ·Õè¡Å�ÒÇÁÒ ºÃÔÉÑ·ä �́ÇÒ§á¼¹à¾×èÍÅ´¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ Ñ́§¹Õé 

 ´�Ò¹¤Ø³ÀÒ¾¶�Ò¹ËÔ¹  ºÃÔÉÑ·ÁÕ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¤Ø³ÀÒ¾¶�Ò¹ËÔ¹ �́ÇÂà¤Ã×èÍ§Á×Í¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº·Õè·Ñ¹ÊÁÑÂ áÅÐÁÕ¤Ø³ÀÒ¾ 
â´Â¨Ð·íÒ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºµÑé§áµ�¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃÊÑè§«×éÍÊÔ¹¤�Ò ¡ÒÃÃÑºÁÍºÊÔ¹¤�ÒáÅÐ¡�Í¹¡ÒÃÊ�§ÁÍºÊÔ¹¤�ÒãË�¡ÑºÅÙ¡¤�Ò à¾×èÍãË�
ÊÒÁÒÃ¶ÁÑè¹ã¨ä �́Ç�Ò ¤Ø³ÀÒ¾¶�Ò¹ËÔ¹µÃ§¡Ñº¤ÇÒÁµ�Í§¡ÒÃ¢Í§ÅÙ¡¤�Ò 

 ´�Ò¹»ÃÔÁÒ³¶�Ò¹ËÔ¹  ºÃÔÉÑ··íÒÊÑÒ«×éÍ¢ÒÂ¶�Ò¹ËÔ¹¡Ñº¼Ù� Ñ̈´ í̈ÒË¹�ÒÂ¨Ò¡»ÃÐà·ÈÍÔ¹â´¹Õà«ÕÂÅ�Ç§Ë¹�Ò à¾×èÍãË�
¤ÃÍº¤ÅØÁ»ÃÔÁÒ³¢ÒÂ·Õèä �́¤Ò´¡ÒÃ³�äÇ�µÅÍ´·Ñé§»�  «Öè§¨Ð·íÒãË�ºÃÔÉÑ·ÁÑè¹ã¨Ç�ÒÁÕÊÔ¹¤�Òã¹»ÃÔÁÒ³·Õèä �́µ¡Å§¡Ñ¹äÇ� 
¹Í¡¨Ò¡¹Õé ºÃÔÉÑ·ÁÕ»ÃÔÁÒ³ÊÔ¹¤�Ò¤§¤ÅÑ§ Ñ̈´à¡çºã¹»ÃÐà·Èà¾×èÍÊÒÁÒÃ¶ í̈ÒË¹�ÒÂä �́à»�¹ÃÐÂÐàÇÅÒäÁ�¹�ÍÂ¡Ç�Ò 2 ¶Ö§ 3 
à ×́Í¹ 

 ´�Ò¹ÃÐÂÐàÇÅÒã¹¡ÒÃÊ�§ÁÍº¶�Ò¹ËÔ¹  ºÃÔÉÑ·ÁÕ¹âÂºÒÂã¹¡ÒÃÊ�§ÁÍº¶�Ò¹ËÔ¹ãË�·Ñ¹¡Ñº¤ÇÒÁµ�Í§¡ÒÃãª�§Ò¹¢Í§ÅÙ¡¤�Ò
µÒÁÃÐÂÐàÇÅÒ·Õèµ¡Å§¡Ñ¹äÇ� â´ÂºÃÔÉÑ·¨ÐÁÕÃÐºº¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÃÐÂÐàÇÅÒ¡ÒÃÊ�§ÁÍº¶�Ò¹ËÔ¹ÍÂ�Ò§à¢�Á§Ç´ «Öè§ä �́
Ñ̈´àµÃÕÂÁÃ¶ºÃÃ·Ø¡ÊíÒËÃÑºãª�ã¹¡ÒÃ¢¹Ê�§¶�Ò¹ËÔ¹ä»ÂÑ§ÅÙ¡¤�Òâ´Â¤íÒ¹Ö§¶Ö§»ÃÔÁÒ³Ã¶·ÕèàËÁÒÐÊÁ¡Ñº»ÃÔÁÒ³¶�Ò¹ËÔ¹

·ÕèÊ�§ÁÍº à¾×èÍãË�¡ÒÃ Ñ̈´Ê�§¶�Ò¹ËÔ¹à»�¹ä»ÍÂ�Ò§ÁÕ»ÃÐÊÔ· Ô̧ÀÒ¾ áÅÐÊÒÁÒÃ¶µÍºÊ¹Í§¤ÇÒÁ¾Ö§¾Íã¨ãË�¡ÑºÅÙ¡¤�Òä´�
ÊÙ§ÊØ´  

     1.3   ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§¨Ò¡¡ÒÃ¾Öè§¾Ô§¨Ò¡¼Ù�̈ Ñ́ ¨íÒË¹�ÒÂÃÒÂãË� 
            ¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹ Ø̧Ã¡Ô¨¢Í§ºÃÔÉÑ· à»�¹¡ÒÃ¹íÒà¢�Ò¶�Ò¹ËÔ¹¨Ò¡»ÃÐà·ÈÍÔ¹â´¹Õà«ÕÂ ºÃÔÉÑ·«×éÍ¶�Ò¹ËÔ¹¨Ò¡¼Ù� Ñ̈´ í̈ÒË¹�ÒÂÃÒÂãË�ÃÒÂË¹Öè§  
«Öè§ã¹¡Ã³Õ·ÕèËÒ¡ºÃÔÉÑ·ÁÕ¤ÇÒÁ¢Ñ´áÂ�§¡Ñº¼Ù� Ñ̈´ í̈ÒË¹�ÒÂÃÒÂãË� Ñ́§¡Å�ÒÇ ÍÒ¨Ê�§¼Å¡ÃÐ·ºµ�Í¡ÒÃ Ñ̈´ËÒÇÑµ¶Ø Ốº¶�Ò¹ËÔ¹ÍÂ�Ò§ÁÕ¹ÑÂÊíÒ¤Ñ
¡ÑººÃÔÉÑ·ä �́ áµ�ÍÂ�Ò§äÃ¡çµÒÁ ºÃÔÉÑ·ä �́ÊÃ�Ò§¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹ �̧¡Ñº¼Ù� Ñ̈´ í̈ÒË¹�ÒÂÃÒÂãË� Ñ́§¡Å�ÒÇÁÒà»�¹àÇÅÒµ�Íà¹×èÍ§¡Ç�Ò 6 - 7 »� «Öè§¼Ù� Ñ̈´
í̈ÒË¹�ÒÂÃÒÂ Ñ́§¡Å�ÒÇà»�¹ºÃÔÉÑ··ÕèÁÕª×èÍàÊÕÂ§ ÁÕ°Ò¹Ð·Ò§¡ÒÃà§Ô¹·ÕèÁÑè¹¤§ áÅÐ»�¨ Ø̈ºÑ¹à»�¹à �̈Ò¢Í§ãºÍ¹ØÒµã¹¡ÒÃà»�¹¼Ù�»ÃÐ¡Íº¡ÒÃàËÁ×Í§

¶�Ò¹ËÔ¹ã¹ÃÐ Ñ́º 3 ¨Ò¡ÃÑ°ºÒÅ¢Í§»ÃÐà·ÈÍÔ¹â´¹Õà«ÕÂ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé ¡�Í¹¡ÒÃµÔ´µ�Íà¾×èÍà»�¹¤Ù�¤�Ò¹Ñé¹ ºÃÔÉÑ·ä �́à¢�Òä»ÈÖ¡ÉÒÃÒÂÅÐàÍÕÂ´µ�Ò§æ ·Õè
à¡ÕèÂÇ¢�Í§ áÅÐÊÃ�Ò§¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹ �̧¡Ñº¼Ù� Ñ̈´ í̈ÒË¹�ÒÂÃÒÂ Ñ́§¡Å�ÒÇ à¾×èÍãË�ÁÑè¹ã¨Ç�Ò¨ÐÊÒÁÒÃ¶ Ñ̈´ËÒáËÅ�§¶�Ò¹ËÔ¹·ÕèÁÕ¤Ø³ÀÒ¾ Ṍ áÅÐÁÕ¤Ø³ÊÁºÑµÔ
µÃ§¡Ñº¤ÇÒÁµ�Í§¡ÒÃ¢Í§¡ÅØ�ÁÅÙ¡¤�Ò¢Í§ºÃÔÉÑ·ã¹ÃÒ¤Ò·ÕèÊÁàËµØÊÁ¼Åä �́  

ÍÂ�Ò§äÃ¡çµÒÁ ¹Í¡¨Ò¡¼Ù� Ñ̈´ í̈ÒË¹�ÒÂËÅÑ¡ Ñ́§¡Å�ÒÇáÅ�Ç ºÃÔÉÑ·ÂÑ§ä �́ÊÃ�Ò§¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹ �̧áÅÐÊÑè§«×éÍÊÔ¹¤�Ò¨Ò¡¼Ù� Ñ̈´ í̈ÒË¹�ÒÂÃÒÂÍ×è¹ 
ÍÕ¡»ÃÐÁÒ³ 15 - 20 ÃÒÂ â´Âà»�¹¼Ù� Ñ̈´ í̈ÒË¹�ÒÂ·ÕèÁÕµÑé§áµ�ÃÒÂàÅç¡ ¨¹¶Ö§ÃÒÂãË� «Öè§ã¹ í̈Ò¹Ç¹·Ñé§ËÁ´¹Ñé¹ÁÕ 5 – 6 ÃÒÂ à»�¹¼Ù� Ñ̈´ í̈ÒË¹�ÒÂ
¶�Ò¹ËÔ¹ÃÒÂãË�µÔ´ÍÑ¹ Ñ́º 1 ã¹ 20 ¢Í§»ÃÐà·ÈÍÔ¹â´¹Õà«ÕÂÃÇÁÍÂÙ� �́ÇÂ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé ¼Ù� Ñ̈´ í̈ÒË¹�ÒÂ¶�Ò¹ËÔ¹ Ñ́§¡Å�ÒÇÂÑ§ä �́ÃÑºãºÍ¹ØÒµã¹¡ÒÃ
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à»�¹¼Ù�»ÃÐ¡Íº¡ÒÃàËÁ×Í§¶�Ò¹ËÔ¹»ÃÐàÀ· PKP2B ¨Ò¡ÃÑ°ºÒÅÍÔ¹â´¹Õà«ÕÂ «Öè§¶×Íà»�¹ãºÍ¹ØÒµã¹ÃÐ Ñ́º 2 ¨Ò¡·Ñé§ËÁ´ 3 ÃÐ Ñ́º «Öè§¨ÐÁÕà¾ÕÂ§ 
34 ºÃÔÉÑ·à·�Ò¹Ñé¹ ¨Ò¡·Ñé§»ÃÐà·È·Õèä �́ÃÑºãºÍ¹ØÒµã¹ÃÐ Ñ́º Ñ́§¡Å�ÒÇ  
        1.4   ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§¨Ò¡¡ÒÃãË�¤ÇÒÁÊíÒ¤Ñ¡Ñº¾ÅÑ§§Ò¹·´á·¹»ÃÐàÀ·Í×è¹æ ·ÕèäÁ�ãª�¶�Ò¹ËÔ¹ 

   ã¹Í Ṍµ·Õè¼�Ò¹ÁÒâÃ§§Ò¹ÍØµÊÒË¡ÃÃÁâ´ÂÊ�Ç¹ãË� ÁÑ¡¨Ðãª�¹éíÒÁÑ¹àµÒà»�¹àª×éÍà¾ÅÔ§ËÅÑ¡ã¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¼ÅÔµ áµ�à¹×èÍ§¨Ò¡»�¨ Ø̈ºÑ¹
ÃÒ¤Ò¹éíÒÁÑ¹ÁÕá¹Çâ¹�Áà¾ÔèÁÊÙ§¢Öé¹ÍÂ�Ò§µ�Íà¹×èÍ§ ·íÒãË�µ�¹·Ø¹¢Í§âÃ§§Ò¹ÍØµÊÒË¡ÃÃÁµ�Ò§æ ·ÕèÂÑ§ãª�¹éíÒÁÑ¹àµÒà»�¹àª×éÍà¾ÅÔ§ÊíÒ¤Ñ ÁÕµ�¹·Ø¹ã¹
¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¼ÅÔµ·ÕèÊÙ§¢Öé¹ âÃ§§Ò¹ÍØµÊÒË¡ÃÃÁµ�Ò§æ ̈ Ö§µ�Í§¾ÂÒÂÒÁ»ÃÑºµÑÇ â´Â¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹ÁÒãª�¾ÅÑ§§Ò¹àª×éÍà¾ÅÔ§ª¹Ô´Í×è¹·´á·¹¹éíÒÁÑ¹àµÒ 
«Öè§àª×éÍà¾ÅÔ§»ÃÐàÀ·Í×è¹·Õèà»�¹·Ò§àÅ×Í¡¹Í¡àË¹×Í¨Ò¡¶�Ò¹ËÔ¹¹Ñé¹ ÂÑ§ÁÕÍÂÙ�ËÅÒÂ»ÃÐàÀ· ä �́á¡� ¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔ ¡ÐÅÒ»ÒÅ�Á ËÃ×Íàª×éÍà¾ÅÔ§ªÕÇÁÇÅ
µ�Ò§æ àª�¹ á¡Åº ªÒ¹Í�ÍÂ ¢ÕéàÅ×èÍÂ à»�¹µ�¹ 

   ÍÂ�Ò§äÃ¡çµÒÁ ¶�Ò¹ËÔ¹¶×Íà»�¹àª×éÍà¾ÅÔ§·ÕèÁÕµ�¹·Ø¹µèíÒ áÅÐà»�¹àª×éÍà¾ÅÔ§·ÕèÁÕ»ÃÔÁÒ³ÊíÒÃÍ§ÍÂÙ�à»�¹ í̈Ò¹Ç¹ÁÒ¡ àÁ×èÍà·ÕÂº¡Ñº¡�Ò«
¸ÃÃÁªÒµÔ ËÃ×Íàª×éÍà¾ÅÔ§»ÃÐàÀ·Í×è¹æ «Öè§¹Í¡¨Ò¡¶�Ò¹ËÔ¹¨ÐÁÕ¤ÇÒÁä �́à»ÃÕÂºàÃ×èÍ§µ�¹·Ø¹áÅÐ»ÃÔÁÒ³ÊíÒÃÍ§·ÕèÁÕÍÂÙ�áÅ�Ç ÂÑ§ÁÕ¤ÇÒÁ
ä �́à»ÃÕÂº �́Ò¹»ÃÐÊÔ· Ô̧ÀÒ¾ã¹¡ÒÃãË�¤�Ò¤ÇÒÁÃ�Í¹·ÕèÊÙ§ áÅÐ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡ã¹¡ÒÃãª�§Ò¹ÍÕ¡ �́ÇÂ  
       1.5   ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§¨Ò¡¢�ÍÃ�Í§àÃÕÂ¹àÃ×èÍ§ÊÔè§áÇ´Å�ÍÁ 

   â´Â¸ÃÃÁªÒµÔáÅ�Ç áÃ�¸ÒµØ»ÃÐàÀ·¶�Ò¹ËÔ¹àÁ×èÍ¹íÒÁÒãª�§Ò¹â´Â·íÒãË�à¡Ô´¡ÒÃà¼ÒäËÁ� ¡�Ò«ÍÍ¡«Ôà¨¹·ÕèÍÂÙ�ã¹ÍÒ¡ÒÈ¨Ðà¢�Ò·íÒ
» Ô̄¡ÔÃÔÂÒ¡Ñº¶�Ò¹ËÔ¹«Öè§¨ÐÁÕÊ�Ç¹»ÃÐ¡Íº¢Í§¡íÒÁÐ¶Ñ¹ ·íÒãË�à¡Ô´à»�¹¡�Ò«¾ÔÉ ä �́á¡� ¡�Ò««ÑÅà¿ÍÃ�ä´ÍÍ¡ä« �́ «Öè§à»�¹ÊÒàËµØ·íÒãË�»Í´ÍÑ¡àÊº áÅÐ
à¡Ô´»�ËÒÁÅÀÒÇÐÊÔè§áÇ´Å�ÍÁ¨Ò¡½Ø�¹ÅÐÍÍ§¢Í§¶�Ò¹ËÔ¹ ·ÕèÍÒ¨·íÒãË�à¡Ô´âÃ¤ÀÙÁÔá¾� ÍÂ�Ò§äÃ¡çµÒÁ ¶�Ò¹ËÔ¹¹Ñé¹ÁÕÍÂÙ�ËÅÒÂ»ÃÐàÀ· ä �́á¡� áÍ¹·
ÃÒä«µ�  ºÔ·ÙÁÔ¹ÑÊ  «ÑººÔ·ÙÁÔ¹ÑÊ áÅÐÅÔ¡ä¹µ� «Öè§¶�Ò¹ËÔ¹áµ�ÅÐ»ÃÐàÀ·¨Ð¡�ÍãË�à¡Ô´»ÃÔÁÒ³¡�Ò«¾ÔÉ ËÃ×ÍÁÅÀÒÇÐ·Õèáµ¡µ�Ò§¡Ñ¹ä»¢Öé¹ÍÂÙ�¡Ñº¤Ø³ÀÒ¾
¢Í§¶�Ò¹ËÔ¹»ÃÐàÀ·¹Ñé¹ æ  

      ¶�Ò¹ËÔ¹·ÕèºÃÔÉÑ·¹íÒà¢�ÒáÅÐ Ñ̈´ í̈ÒË¹�ÒÂ·Ñé§ËÁ´¤×Í ¶�Ò¹ËÔ¹»ÃÐàÀ·ºÔ·ÙÁÔ¹ÑÊ «Öè§à»�¹¶�Ò¹ËÔ¹¤Ø³ÀÒ¾ÊÙ§ ÁÕ»ÃÔÁÒ³¢Õéà¶�ÒáÅÐ
¡íÒÁÐ¶Ñ¹ÍÂÙ�ã¹ÃÐ Ñ́ºµèíÒ ¤×Í ÁÕ»ÃÔÁÒ³¡íÒÁÐ¶Ñ¹»ÃÐÁÒ³Ã�ÍÂÅÐ 0.3 – 0.5 ã¹¢³Ð·Õè¹éíÒÁÑ¹àµÒÁÕ¡íÒÁÐ¶Ñ¹»ÃÐÁÒ³Ã�ÍÂÅÐ 2.0 - 3.0  áÅÐáÁ�
¶�Ò¹ËÔ¹¡�ÍãË�à¡Ô´¡íÒÁÐ¶Ñ¹ã¹»ÃÔÁÒ³·Õè¹�ÍÂ¡Ç�Ò¹éíÒÁÑ¹àµÒ¡çµÒÁ ºÃÔÉÑ·ÂÑ§ä �́µÃÐË¹Ñ¡áÅÐãË�¤ÇÒÁÊíÒ¤Ñà»�¹ÍÂ�Ò§ÁÒ¡µ�Í¡ÒÃºÃÔËÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ
�́Ò¹ÊÔè§áÇ´Å�ÍÁ â´Âã¹Ê�Ç¹¢Í§ºÃÔàÇ³âÃ§§Ò¹¤Ñ´áÂ¡¶�Ò¹ËÔ¹ËÃ×Í¤ÅÑ§ÊÔ¹¤�Ò ºÃÔÉÑ·ä �́¡íÒË¹´ãË�ÁÕÁÒµÃ¡ÒÃã¹¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ½Ø�¹ÅÐÍÍ§¨Ò¡

¶�Ò¹ËÔ¹ â´Â¡ÒÃãª�¼�Òãº¤ÅØÁº¹¡Í§¶�Ò¹ËÔ¹ÍÂ�Ò§ÁÔ´ªÔ´ áÅÐÁÕÃÐººÊà»ÃÂ�¹éíÒâ´ÂÃÍººÃÔàÇ³ à¾×èÍ»�Í§¡Ñ¹¡ÒÃ¿Ø�§¡ÃÐ¨ÒÂ áÅÐã¹Ê�Ç¹¢Í§
Ã¶ºÃÃ·Ø¡¢¹Ê�§¶�Ò¹ËÔ¹·Ñé§ËÁ´ ¨ÐÁÕ¼�Òãº»�´¤ÅØÁÍÂ�Ò§ÁÔ´ªÔ´ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé ã¹ºÃÔàÇ³·�ÒàÃ×Í·ÕèÁÕ¡ÒÃ¢¹Ê�§¶�Ò¹ËÔ¹ ¡çä �́ Ñ̈´·íÒÃÐººÊà»ÃÂ�¹éíÒ
à¾×èÍ»�Í§¡Ñ¹¶�Ò¹ËÔ¹¿Ø�§¡ÃÐ¨ÒÂàª�¹¡Ñ¹ áÅÐºÃÔÉÑ·¡çµÃÐË¹Ñ¡ Ṍ¶Ö§¡ÒÃÊÃ�Ò§¤ÇÒÁà¢�Òã¨áÅÐ¤ÇÒÁäÇ�ÇÒ§ã¨¨Ò¡ªØÁª¹·ÕèÍÂÙ�ÍÒÈÑÂã¹ºÃÔàÇ³ÃÍº
¾×é¹·Õè¤ÅÑ§ÊÔ¹¤�ÒáÅÐâÃ§¤Ñ´áÂ¡·Ñé§ 3 áË�§ ºÃÔÉÑ· Ö̈§ä �́ Ñ̈´µÑé§Ë¹�ÇÂÁÇÅª¹ÊÑÁ¾Ñ¹ �̧ �́Ò¹ÊÔè§áÇ´Å�ÍÁ à¾×èÍ·íÒË¹�Ò·Õèµ�Ò§ æ â´Âà©¾ÒÐÍÂ�Ò§ÂÔè§
Ë¹�Ò·Õèà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃÃÑº¢�ÍÃ�Í§àÃÕÂ¹¨Ò¡ªÒÇº�Ò¹ áÅÐ¡ÒÃá¡�ä¢»�ËÒà¡ÕèÂÇ¡Ñº �́Ò¹ÊÔè§áÇ´Å�ÍÁ·ÕèÍÒ¨Ê�§¼Å¡ÃÐ·ºµ�Í¾×é¹·ÕèªØÁª¹·ÕèÍÒÈÑÂÍÂÙ�ã¹
ºÃÔàÇ³¹Ñé¹ÍÂ�Ò§·Ñ¹·�Ç§·Õ 
       1.6   ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§´�Ò¹¡ÒÃºÃÔËÒÃÊÔ¹¤�Ò¤§¤ÅÑ§ 
              à¹×èÍ§¨Ò¡ºÃÔÉÑ· í́Òà¹Ô¹ Ø̧Ã¡Ô¨à»�¹¼Ù�¹íÒà¢�ÒáÅÐ Ñ̈´ í̈ÒË¹�ÒÂ¶�Ò¹ËÔ¹ Ñ́§¹Ñé¹ Ö̈§ÁÕ¤ÇÒÁ í̈Òà»�¹·Õè¨Ðµ�Í§ÁÕ¶�Ò¹ËÔ¹¤§¤ÅÑ§ãË�à¾ÕÂ§¾Íµ�Í
¡ÒÃ Ñ̈´ í̈ÒË¹�ÒÂáÅÐÊÍ´¤Å�Í§¡Ñº¤ÇÒÁµ�Í§¡ÒÃ¢Í§ÅÙ¡¤�Òâ´Â¨Ðµ�Í§ÊÒÁÒÃ¶Ê�§ÁÍºÊÔ¹¤�Òä �́ÍÂ�Ò§µ�Íà¹×èÍ§ »ÃÐ¡Íº¡Ñº»�¨ Ø̈ºÑ¹ºÃÔÉÑ·ä �́
¢ÂÒÂ°Ò¹¡ÒÃãË�ºÃÔ¡ÒÃ¶�Ò¹ËÔ¹ÍÍ¡ä»ÊÙ�ÀÒ¤ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ¾ÅÑ§§Ò¹áÅÐ»Ù¹«ÕàÁ¹µ� «Öè§à»�¹ÀÒ¤ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ·ÕèÁÕ»ÃÔÁÒ³¤ÇÒÁµ�Í§¡ÒÃãª�¶�Ò¹
ËÔ¹à»�¹ í̈Ò¹Ç¹ÁÒ¡ Ñ́§¹Ñé¹ Ö̈§ÁÕ¤ÇÒÁ í̈Òà»�¹ÍÂ�Ò§ÂÔè§·Õè¨Ðµ�Í§ÁÕ»ÃÔÁÒ³¶�Ò¹ËÔ¹¤§¤ÅÑ§äÇ�à¾ÕÂ§¾Íà¾×èÍ¾Ã�ÍÁÊ�§ÁÍºµÅÍ´àÇÅÒ Ñ́§¹Ñé¹ ¶�Ò¹
ËÔ¹¤§¤ÅÑ§¢Í§ºÃÔÉÑ· Ö̈§à»�¹·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹·ÕèÁÕÁÙÅ¤�ÒÊÙ§ ºÃÔÉÑ· Ö̈§ÁÕÁÒµÃ¡ÒÃã¹¡ÒÃºÃÔËÒÃÊÔ¹¤�Ò¤§¤ÅÑ§â´ÂÊÑ§à¢» Ñ́§¹Õé  

1. ºÃÔÉÑ·ÁÕ¡ÒÃºÃÔËÒÃÃÐÂÐàÇÅÒã¹¡ÒÃ¢ÒÂÊÔ¹¤�ÒÍÂÙ�ã¹ª�Ç§äÁ�à¡Ô¹ 5 à ×́Í¹ »ÃÐ¡Íº �́ÇÂ¶�Ò¹ËÔ¹·ÕèÍÂÙ�ÃÐËÇ�Ò§¡ÒÃ
¢¹Ê�§·Ò§àÃ×Í¨Ò¡¼Ù� í̈ÒË¹�ÒÂ»ÃÐÁÒ³ 1 à ×́Í¹ áÅÐ¶�Ò¹ËÔ¹·ÕèÍÂÙ�ÃÐËÇ�Ò§¡ÒÃ¤Ñ´áÂ¡áÅÐÊ�Ç¹·Õèà¡çºÍÂÙ�ã¹ÊÔ¹¤�Ò¤§
¤ÅÑ§·ÕèâÃ§§Ò¹à»�¹ÃÐÂÐàÇÅÒ 3 ¶Ö§ 4 à ×́Í¹  

2. ºÃÔÉÑ·ÁÕ¹âÂºÒÂã¹¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¤Ø³ÀÒ¾¢Í§¶�Ò¹ËÔ¹·ÕèÍÂÙ�ÀÒÂã¹ÊÔ¹¤�Ò¤§¤ÅÑ§ â´Â¨Ðµ�Í§Ê�§ÁÍº¶�Ò¹ËÔ¹µÒÁ
¤Ø³ÀÒ¾·Õèµ¡Å§¡ÑºÅÙ¡¤�Ò ¼�Ò¹¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº¤Ø³ÀÒ¾ ·Ñé§ËÁ´ 3 ¤ÃÑé§ Ñ́§¹Õé 
 ¤ÃÑé§·Õè 1 ã¹¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃàµÃÕÂÁ¶�Ò¹ËÔ¹¡�Í¹Ê�§ÁÍº â´Âà �̈ÒË¹�Ò·Õè½�ÒÂ¤Çº¤ØÁ¤Ø³ÀÒ¾ (Quality Control) 

¨Ðà¡çºµÑÇÍÂ�Ò§ÊÔ¹¤�ÒµÒÁÁÒµÃ°Ò¹·Õè¡íÒË¹´áÅÐÊ�§¼Å¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºãË�¼Ù�ÃÑº¼Ô´ªÍº¾Ô¨ÒÃ³Ò¡�Í¹Ê�§
ÁÍºÊÔ¹¤�Ò·Ø¡¤ÃÑé§  

 ¤ÃÑé§·Õè 2 ¨Ðà¡çºµÑÇÍÂ�Ò§¶�Ò¹ËÔ¹º¹Ã¶ºÃÃ·Ø¡·Ø¡æ ¤Ñ¹ ã¹¢³Ð·ÕèÃ¶¼�Ò¹à¤Ã×èÍ§ªÑè§ à¾×èÍàµÃÕÂÁ Ñ̈´Ê�§ãË�
ÅÙ¡¤�Ò â´Â¨Ð·íÒ¡ÒÃºÑ¹·Ö¡¢�ÍÁÙÅ·Ñé§ËÁ´¢Í§¶�Ò¹ËÔ¹äÇ�ã¹ÃÐººÊÒÃÊ¹à·È  
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 ¤ÃÑé§·Õè 3 ¨Ðà»�¹¡ÒÃà¡çºµÑÇÍÂ�Ò§¶�Ò¹ËÔ¹¢³ÐÊ�§ÁÍºÊÔ¹¤�Ò·Õè âÃ§§Ò¹¢Í§ÅÙ¡¤�Òà¾×èÍÊ�§¼Åà¢�ÒË�Í§
µÃÇ¨ÊÍº (Lab) â´Â¼Ù�ÃÑº �̈Ò§µÃÇ¨ÇÔà¤ÃÒÐË�ÀÒÂ¹Í¡ «Öè§à»�¹·ÕèÂÍÁÃÑº �́ÇÂ¡Ñ¹·Ñé§ÊÍ§½�ÒÂ à¾×èÍãË�ÁÑè¹ã¨ä �́
¶Ö§¤Ø³ÀÒ¾¢Í§ÊÔ¹¤�Ò·ÕèÊ�§ÁÍºÇ�Ò µÃ§µÒÁ¢�Íµ¡Å§·Õè¡íÒË¹´Ã�ÇÁ¡Ñ¹·Ñé§ÊÍ§½�ÒÂ ·Ñé§¹Õé à¾×èÍÁÔãË�à¡Ô´
»�ËÒàÃ×èÍ§¡ÒÃÊ�§ÊÔ¹¤�Ò¤×¹ «Öè§à»�¹Ë¹Öè§ã¹ÁÒµÃ¡ÒÃºÃÔËÒÃÊÔ¹¤�Ò¤§¤ÅÑ§¢Í§ºÃÔÉÑ··ÕèÊíÒ¤Ñ 

3. ºÃÔÉÑ· Ñ̈´ãË�ÁÕ¡ÒÃ·íÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ·Ø¡»ÃÐàÀ·¡ÑºÊÔ¹¤�Ò¤§¤ÅÑ§·Ñé§ËÁ´ à¾×èÍ»�Í§¡Ñ¹¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ÀÑÂ·ÕèÍÒ¨à¡Ô´¢Öé¹ 
ÍÂ�Ò§äÃ¡çµÒÁ ¹Í¡¨Ò¡¡ÒÃ·íÒ»ÃÐÀÑ¹ÀÑÂ Ñ́§¡Å�ÒÇáÅ�Ç ºÃÔÉÑ·ÁÕÃÐºº¡ÒÃ»�Í§¡Ñ¹ÀÑÂ¹éíÒ·�ÇÁâ´Â¤Ñ¹ Ố¹¡Ñé¹¹éíÒÊÙ§
¡Ç�Ò 6 àÁµÃ  Å�ÍÁÃÍº¤ÅÑ§ÊÔ¹¤�ÒáÅÐâÃ§§Ò¹¤Ñ´áÂ¡ ÊÒ¢ÒÍíÒàÀÍ¹¤ÃËÅÇ§ Ñ̈§ËÇÑ´¾ÃÐ¹¤ÃÈÃÕÍÂØ¸ÂÒ «Öè§à»�¹
¤ÅÑ§ÊÔ¹¤�Ò·ÕèãË�·ÕèÊØ´¢Í§ºÃÔÉÑ· 

  ¹âÂºÒÂã¹¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºÊÔ¹¤�Ò¤§¤ÅÑ§ ºÃÔÉÑ·Ç�Ò �̈Ò§ºÃÔÉÑ·¼Ù�àªÕèÂÇªÒ �́Ò¹¡ÒÃÊíÒÃÇ¨¨Ò¡ÀÒÂ¹Í¡à»�¹»ÃÐ í̈Ò·Ø¡»� «Öè§ºÃÔÉÑ·
Ñ́§¡Å�ÒÇÁÕ¤ÇÒÁà»�¹ÍÔÊÃÐã¹¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºáÅÐäÁ�ÁÕ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹ �̧ËÃ×Í¤ÇÒÁà¡ÕèÂÇ¢�Í§¡ÑººØ¤¤Å·ÕèÍÒ¨ÁÕ¤ÇÒÁ¢Ñ´áÂ�§¢Í§ºÃÔÉÑ· à¢�ÒÁÒ

µÃÇ¨ÊÍº»ÃÔÁÒ³¶�Ò¹ËÔ¹¤§¤ÅÑ§·Ñé§ËÁ´ â´ÂÇÔ Õ̧¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº·Õèà»�¹·ÕèÂÍÁÃÑºµÒÁÁÒµÃ°Ò¹ÊÒ¡Å·ÑèÇä» «Öè§ÁÕ¢Ñé¹µÍ¹àº×éÍ§µ�¹ ÍÒ·Ô ¡ÒÃ
·íÒá¼¹¼Ñ§¡Í§¶�Ò¹ËÔ¹ ¡ÒÃ»�¡ËÁØ´ Ø̈´µÑé§¡Å�Í§ ¡ÒÃÇÑ´ÁØÁÃÒº ÃÐÂÐÃÒºáÅÐÃÐÂÐ Ốè§ ¡ÒÃà¡çº¾Ô¡Ñ´ 150 – 800 Ø̈´ µÒÁ»ÃÔÁÒµÃ¢Í§¡Í§
¶�Ò¹ËÔ¹ ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº¤ÇÒÁË¹Òá¹�¹ à»�¹µ�¹ â´Âã¹¡ÒÃÊíÒÃÇ¨·Ø¡¤ÃÑé§¨ÐàªÔ¼Ù�µÃÇ¨ÊÍººÑªÕ¢Í§ºÃÔÉÑ·à¢�ÒÃ�ÇÁÊÑ§à¡µ¡ÒÃ³� à¾×èÍ¤ÇÒÁ
¶Ù¡µ�Í§ ¤Ãº¶�Ç¹áÅÐàª×èÍ¶×Íä �́ã¹»ÃÔÁÒ³¶�Ò¹ËÔ¹¤§¤ÅÑ§¢Í§ºÃÔÉÑ·  

 
2.  ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ¨Ñ´ËÒÇÑµ¶Ø´Ôº 
      ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§¨Ò¡ÃÒ¤Ò¶�Ò¹ËÔ¹·Õèà»ÅÕèÂ¹á»Å§ä»µÒÁÃÒ¤ÒµÅÒ´âÅ¡ 

              ¨Ò¡Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�àÈÃÉ°¡Ô¨âÅ¡«ºà«Òµ�Íà¹×èÍ§ Ê�§¼ÅãË�ÀÒ¤ÍØµÊÒË¡ÃÃÁµ�Ò§æ ä �́ÃÑº¼Å¡ÃÐ·ºä» �́ÇÂ ·íÒãË�ÃÒ¤Ò¶�Ò¹ËÔ¹

»ÃÑºµÑÇä»µÒÁ¡Åä¡µÅÒ´ «Öè§»� 2555 áÅÐ 2556 ÃÒ¤Ò¶�Ò¹ËÔ¹ÁÕ¡ÒÃ»ÃÑºµÑÇÅ´Å§â´Â»ÃÒ¡¯µÒÁá¼¹ÀÒ¾ Ñ́§¹Õé 

¡ÃÒ¿áÊ´§ÃÒ¤Ò¶�Ò¹ËÔ¹ÊíÒËÃÑºª�Ç§»� 2553 ¶Ö§ 2556 (Newcastle Index) 

 

 
          ·ÕèÁÒ : Newcastle Index (Á.¤.2557) 

   ¨Ò¡ÀÒÇÐ¤ÇÒÁ¼Ñ¹¼Ç¹¢Í§ÃÒ¤Ò¶�Ò¹ËÔ¹ Ñ́§¡Å�ÒÇ ¶×Íà»�¹¤ÇÒÁàÊÕèÂ§·ÕèÊíÒ¤Ñã¹¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹ Ø̧Ã¡Ô¨¢Í§ºÃÔÉÑ· ·Ñé§¹Õé ÃÒ¤Ò¶�Ò¹

ËÔ¹·Õè í̈ÒË¹�ÒÂã¹»ÃÐà·È¨Ð»ÃÑºµÑÇª�Ò¡Ç�ÒÃÒ¤Ò¶�Ò¹ËÔ¹ã¹µÅÒ´âÅ¡ Ñ́§¹Ñé¹ ºÃÔÉÑ· Ö̈§ä �́¡íÒË¹´á¹Ç·Ò§»�Í§¡Ñ¹â´Â¡ÒÃ·íÒÊÑÒ«×éÍ¢ÒÂ¶�Ò¹

ËÔ¹äÇ� 3 à ×́Í¹¶Ö§ 6 à ×́Í¹¡Ñº¼Ù� Ñ̈´ í̈ÒË¹�ÒÂáÅÐ¼Ù�¼ÅÔµâ´ÂÍ�Ò§ÍÔ§ÃÒ¤ÒµÅÒ´âÅ¡ à¾×èÍãË�ÁÕ»ÃÔÁÒ³ÊÔ¹¤�Òà¾ÕÂ§¾ÍÊíÒËÃÑº í̈ÒË¹�ÒÂ áÅÐºÃÔÉÑ·ÁÕ

¡ÒÃà½�ÒµÔ´µÒÁ·ÔÈ·Ò§áÅÐá¹Çâ¹�ÁÃÒ¤Ò¶�Ò¹ËÔ¹ã¹µÅÒ´âÅ¡µÅÍ´àÇÅÒ ·Ñé§¹Õé ºÃÔÉÑ·¨Ð·íÒÊÑÒ«×éÍ¢ÒÂ¶�Ò¹ËÔ¹Å�Ç§Ë¹�Òâ´Â¡ÒÃÍÒÈÑÂ

¢�ÍÁÙÅ¨Ò¡ Ñ́ª¹Õ·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐ¡Åä¡·Ò§¡ÒÃµÅÒ´·ÕèÁÕ¡ÒÃ»ÃÑºà»ÅÕèÂ¹µÒÁ¤ÇÒÁµ�Í§¡ÒÃ¢Í§ÍØ»Ê§¤�áÅÐÍØ»·Ò¹ «Öè§à»�¹ÍÕ¡¹âÂºÒÂ¢Í§

Ë¹�ÇÂ : US 
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ºÃÔÉÑ··ÕèÁÕ¤ÇÒÁÂ×´ËÂØ�¹ à¾×èÍ¡ÒÃ»ÃÑºµÑÇãË�à¢�Ò¡ÑºÊ¶Ò¹¡ÒÃ³�¤ÇÒÁ¼Ñ¹¼Ç¹¢Í§ÃÒ¤Ò¶�Ò¹ËÔ¹âÅ¡·ÕèªÑ´à¨¹ÍÂ�Ò§ÁÒ¡µÑé§áµ�»� 2555 à»�¹µ�¹

ÁÒ    

 

3.  ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§·Ò§´�Ò¹¡ÒÃà§Ô¹ 
     3.1   ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§¨Ò¡¤ÇÒÁ¼Ñ¹¼Ç¹¢Í§ÍÑµÃÒáÅ¡à»ÅÕèÂ¹à§Ô¹µÃÒµ�Ò§»ÃÐà·È 

  ºÃÔÉÑ·ÊÑè§«×éÍ¶�Ò¹ËÔ¹¨Ò¡¼Ù� Ñ̈´ í̈ÒË¹�ÒÂã¹»ÃÐà·ÈÍÔ¹â´¹Õà«ÕÂÊ�Ç¹ãË�à»�¹à§Ô¹Ê¡ØÅ´ÍÅÅÒÃ�ÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡ÒáÅÐºÒ§Ê�Ç¹à»�¹à§Ô¹Ê¡ØÅ
ÃÙà»�Â ã¹¡Ã³Õ·ÕèºÃÔÉÑ·ÊÑè§«×éÍáÅÐ í̈ÒË¹�ÒÂãË�¡ÑºÅÙ¡¤�Òµ�Ò§»ÃÐà·Èà»�¹à§Ô¹Ê¡ØÅ´ÍÅÅÒÃ�ÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò ºÃÔÉÑ·ºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§¨Ò¡¤ÇÒÁ¼Ñ¹
¼Ç¹¢Í§à§Ô¹Ê¡ØÅ´ÍÅÅÒÃ�ÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Òâ´Â¡ÒÃÊØ· Ô̧ÂÍ´ �̈ÒÂãË�¼Ù� Ñ̈´ í̈ÒË¹�ÒÂáÅÐÃÑº¨Ò¡ÅÙ¡¤�Ò¼�Ò¹ºÑªÕà§Ô¹½Ò¡Ê¡ØÅ´ÍÅÅÒÃ�
ÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò¢Í§ºÃÔÉÑ· (Natural Hedge) áµ�ã¹¡Ã³Õ·ÕèºÃÔÉÑ·ÊÑè§«×éÍáÅÐ í̈ÒË¹�ÒÂãË�¡ÑºÅÙ¡¤�Ò·ÕèäÁ�ä �́à»�¹Ê¡ØÅà§Ô¹à ṌÂÇ¡Ñ¹ ¡Å�ÒÇ¤×Í ºÃÔÉÑ·
í̈ÒË¹�ÒÂ¶�Ò¹ËÔ¹ã¹»ÃÐà·Èà»�¹Ê¡ØÅà§Ô¹ºÒ· à»�¹µ�¹ ºÃÔÉÑ· Ö̈§ÁÕ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§¨Ò¡¤ÇÒÁ¼Ñ¹¼Ç¹¢Í§ÍÑµÃÒáÅ¡à»ÅÕèÂ¹ ËÒ¡à¡Ô´Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�·Õè

ÍÑµÃÒáÅ¡à»ÅÕèÂ¹¤�Òà§Ô¹ºÒ·à»ÅÕèÂ¹á»Å§ä»ã¹·ÔÈ·Ò§·Õè»ÃÑºµÑÇÍ�Í¹¤�ÒÅ§ ¨ÐÊ�§¼ÅãË�ºÃÔÉÑ·ÁÕµ�¹·Ø¹ �́Ò¹¡ÒÃ¹íÒà¢�ÒÊÔ¹¤�Òà¾ÔèÁÊÙ§¢Öé¹ ã¹·Ò§
¡ÅÑº¡Ñ¹ ËÒ¡à§Ô¹ºÒ·»ÃÑºµÑÇá¢ç§¤�Ò¢Öé¹ ºÃÔÉÑ·¨ÐÁÕµ�¹·Ø¹¶�Ò¹ËÔ¹·ÕèµèíÒÅ§ 

  ã¹¡ÒÃ¹Õé ºÃÔÉÑ· Ñ̈´ãË�ÁÕ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§à¾×èÍÅ´¼Å¡ÃÐ·º¨Ò¡¤ÇÒÁ¼Ñ¹¼Ç¹¢Í§ÍÑµÃÒáÅ¡à»ÅÕèÂ¹ Ñ́§¡Å�ÒÇ â´Â Ñ̈´·íÒ
ÊÑÒ«×éÍ¢ÒÂà§Ô¹µÃÒµ�Ò§»ÃÐà·ÈÅ�Ç§Ë¹�Ò (Forward Contract) »�¨ Ø̈ºÑ¹Ç§à§Ô¹ÊÑÒ«×éÍ¢ÒÂà§Ô¹µÃÒµ�Ò§»ÃÐà·È·ÕèºÃÔÉÑ·ä �́¨Ò¡
Ê¶ÒºÑ¹¡ÒÃà§Ô¹ ÊÒÁÒÃ¶¤ÃÍº¤ÅØÁ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ÊíÒËÃÑºÇ§à§Ô¹ Letter of Credit (L/C) ·Õèãª�ã¹¡ÒÃÊÑè§«×éÍ¶�Ò¹ËÔ¹¨Ò¡µ�Ò§»ÃÐà·Èä �́·Ñé§ËÁ´ 
â´ÂºÃÔÉÑ·¨Ð·íÒÊÑÒ«×éÍ¢ÒÂà§Ô¹µÃÒµ�Ò§»ÃÐà·ÈÅ�Ç§Ë¹�Òà¾×èÍ»�Í§¡Ñ¹¤ÇÒÁàÊÕèÂ§¨Ò¡¤ÇÒÁ¼Ñ¹¼Ç¹¢Í§ÍÑµÃÒáÅ¡à»ÅÕèÂ¹à§Ô¹µÃÒ
µ�Ò§»ÃÐà·Èã¹Í¹Ò¤µ ã¹ í̈Ò¹Ç¹»ÃÐÁÒ³äÁ�à¡Ô¹Ã�ÍÂÅÐ 30 – Ã�ÍÂÅÐ 50 ¢Í§ÁÙÅ¤�Ò«×éÍ¶�Ò¹ËÔ¹ â´ÂÊÑÒ«×éÍ¢ÒÂà§Ô¹µÃÒµ�Ò§»ÃÐà·È
Å�Ç§Ë¹�Ò Ñ́§¡Å�ÒÇÁÕÍÒÂØäÁ�à¡Ô¹ 6 à ×́Í¹ ·Ñé§¹Õé ¡ÒÃ·íÒÊÑÒ«×éÍ¢ÒÂà§Ô¹µÃÒµ�Ò§»ÃÐà·ÈÅ�Ç§Ë¹�Ò¹Õé à¾×èÍÅ´¼Å¡ÃÐ·º¨Ò¡¤ÇÒÁ¼Ñ¹¼Ç¹¢Í§
ÍÑµÃÒáÅ¡à»ÅÕèÂ¹·ÕèÍÒ¨¨Ðà¡Ô´¢Öé¹ä �́ã¹Í¹Ò¤µ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé ºÃÔÉÑ·µÔ´µÒÁ ¢�ÒÇÊÒÃ·Ñé§¨Ò¡ã¹áÅÐµ�Ò§»ÃÐà·È¶Ö§¢�ÍÁÙÅ¤ÇÒÁà¤Å×èÍ¹äËÇ¢Í§ÍÑµÃÒ
áÅ¡à»ÅÕèÂ¹ÍÂ�Ò§ã¡Å�ªÔ´µÅÍ´àÇÅÒ à¾×èÍ»ÃÐàÁÔ¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³� áÅÐ»ÃÑºà»ÅÕèÂ¹á¼¹»�Í§¡Ñ¹¤ÇÒÁàÊÕèÂ§¨Ò¡¤ÇÒÁ¼Ñ¹¼Ç¹¢Í§ÍÑµÃÒáÅ¡à»ÅÕèÂ¹
à§Ô¹µÃÒµ�Ò§»ÃÐà·ÈãË�àËÁÒÐÊÁ¡ÑºÊ¶Ò¹¡ÒÃ³�µ�Ò§æ ä �́ÍÂ�Ò§ÁÕ»ÃÐÊÔ· Ô̧ÀÒ¾ «Öè§ã¹ÃÐËÇ�Ò§»�·ÕèÁÕ¤ÇÒÁ¼Ñ¹¼Ç¹¢Í§ÍÑµÃÒáÅ¡à»ÅÕèÂ¹¤�Í¹¢�Ò§
ÊÙ§¶Ö§ÊÙ§ÁÒ¡ (»ÃÐÁÒ³ 29 ºÒ· ¶Ö§ 33 ºÒ· µ�Í 1 ´ÍÅÅ�ÒÃ�ÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò)  ã¹¢³Ð·ÕèºÃÔÉÑ·¾ÂÒÂÒÁºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ Ñ́§·Õè¡Å�ÒÇäÇ�  
Ö̈§ª�ÇÂÅ´¼Å¡ÃÐ·ºµ�Í¼Å í́Òà¹Ô¹§Ò¹¢Í§ºÃÔÉÑ·ä �́ã¹ÃÐ Ñ́ºË¹Öè§ 

     3.2   ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§¨Ò¡ÍÑµÃÒ´Í¡àºÕéÂ 
  à¹×èÍ§¨Ò¡»�¨ Ø̈ºÑ¹ ºÃÔÉÑ·ÁÕ¡ÒÃãª�ºÃÔ¡ÒÃÇ§à§Ô¹ÊÔ¹àª×èÍ¨Ò¡Ê¶ÒºÑ¹¡ÒÃà§Ô¹·Ñé§ã¹Ê�Ç¹¢Í§Ç§à§Ô¹¡Ù�ÃÐÂÐÂÒÇáÅÐÃÐÂÐÊÑé¹ Ñ́§¹Ñé¹ Ö̈§

ÍÒ¨ÁÕ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§¨Ò¡ÍÑµÃÒ´Í¡àºÕéÂ·Õèà»ÅÕèÂ¹á»Å§ä» ÍÂ�Ò§äÃ¡çµÒÁ ºÃÔÉÑ·ÁÕ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§¨Ò¡ÍÑµÃÒ´Í¡àºÕéÂãË�ÍÂÙ�ã¹ÃÐ Ñ́ºµèíÒ â´Â
¡ÒÃµÔ´µÒÁá¹Çâ¹�Á¢Í§ÍÑµÃÒ´Í¡àºÕéÂ·Ñé§ã¹µÅÒ´âÅ¡áÅÐã¹»ÃÐà·Èä·Â ·Ñé§ã¹»�¨ Ø̈ºÑ¹áÅÐá¹Çâ¹�Áã¹Í¹Ò¤µÍÂ�Ò§µ�Íà¹×èÍ§ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé ºÃÔÉÑ·ÁÕ
¤ÇÒÁä �́à»ÃÕÂºã¹Ê�Ç¹¢Í§ÍÑµÃÒ´Í¡àºÕéÂ â´Â í̈Ò¹Ç¹Ç§à§Ô¹ÊÔ¹àª×èÍ·Õèä �́ÃÑº¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¹Ñé¹ ºÃÔÉÑ·ä �́ÃÑºÍÑµÃÒ´Í¡àºÕéÂáºº Money market 
rate ·Ñé§ËÁ´ «Öè§à»�¹ÍÑµÃÒ´Í¡àºÕéÂ·ÕèµèíÒ¡Ç�ÒÍÑµÃÒ´Í¡àºÕéÂà§Ô¹¡Ù�â´Â·ÑèÇä» ·íÒãË�àÁ×èÍÁÕ¡ÒÃ»ÃÑºµÑÇà¾ÔèÁ¢Öé¹¢Í§ÍÑµÃÒ´Í¡àºÕéÂäÁ�Ê�§¼Å¡ÃÐ·º
µ�Í¡Ô¨¡ÒÃÁÒ¡¹Ñ¡ 
     3.3   ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§à¡ÕèÂÇ¡Ñº¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃªíÒÃÐË¹ÕéáÅÐ»¯ÔºÑµÔµÒÁà§×èÍ¹ä¢¢Í§ÊÑÒà§Ô¹¡Ù� 

  ã¹ÃÐËÇ�Ò§»� 2556 ºÃÔÉÑ·áÅÐºÃÔÉÑ·Â�ÍÂÁÕË¹ÕéÊÔ¹ÃÐÂÐÂÒÇ¨Ò¡ÊÑÒà§Ô¹¡Ù�¡ÑºÊ¶ÒºÑ¹¡ÒÃà§Ô¹ã¹»ÃÐà·ÈºÒ§áË�§ â´ÂÀÒÂãµ�
ÊÑÒà§Ô¹¡Ù�Â×Á Ñ́§¡Å�ÒÇä �́ÃÐºØ¢�Í» Ô̄ºÑµÔáÅÐ¢�Í¡íÒË¹´ºÒ§»ÃÐ¡ÒÃ àª�¹ ¡ÒÃ í́ÒÃ§ÍÑµÃÒÊ�Ç¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ºÒ§ÍÑµÃÒÊ�Ç¹ ¡ÒÃ·ÕèºÃÔÉÑ·áÅÐ
ºÃÔÉÑ·Â�ÍÂä �́ÍÍ¡Ë¹Ñ§Ê×Í¤éíÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÃÐËÇ�Ò§¡Ñ¹ã¹¡ÒÃªíÒÃÐË¹Õé¡ÑºÊ¶ÒºÑ¹¡ÒÃà§Ô¹ Ñ́§¡Å�ÒÇ Ñ́§¹Ñé¹ ºÃÔÉÑ·áÅÐºÃÔÉÑ·Â�ÍÂ Ö̈§ÁÕ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§
à¡ÕèÂÇ¡Ñº¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃªíÒÃÐË¹ÕéáÅÐ» Ô̄ºÑµÔµÒÁà§×èÍ¹ä¢¢Í§ÊÑÒà§Ô¹¡Ù� «Öè§ÍÒ¨Ê�§¼Å¡ÃÐ·ºµ�ÍÊÀÒ¾¤Å�Í§ã¹¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹ ËÒ¡
Ê¶ÒºÑ¹¡ÒÃà§Ô¹àÃÕÂ¡ªíÒÃÐË¹Õé¤×¹¡�Í¹¡íÒË¹´ ÍÑ¹à¹×èÍ§¨Ò¡¡ÒÃ¼Ô´à§×èÍ¹ä¢ÊÑÒà§Ô¹¡Ù�   

        ºÃÔÉÑ·µÃÐË¹Ñ¡¶Ö§¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ Ñ́§¡Å�ÒÇ¹Õé Ö̈§ä �́ÁÕÁÒµÃ°Ò¹¡ÒÃã¹¡ÒÃ Ù́áÅáÅÐÃÑ¡ÉÒà¾×èÍ í́ÒÃ§ÍÑµÃÒÊ�Ç¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹µÒÁ·Õè
¡íÒË¹´ã¹ÊÑÒà§Ô¹¡Ù�ÍÂ�Ò§à¤Ã�§¤ÃÑ´ áÅÐµÔ´µÒÁÍÂ�Ò§ã¡Å�ªÔ´ â´Â Ñ̈´ãË�ÁÕ¡ÒÃµÔ´µÒÁµÑÇàÅ¢§º¡ÒÃà§Ô¹»ÃÐ í̈Òà ×́Í¹ ¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹¼Å¢Í§
» Ô̄ºÑµÔµÒÁà§×èÍ¹ä¢¢Í§ÊÑÒà§Ô¹¡Ù� ÃÇÁ¶Ö§¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�ã¹Í¹Ò¤µ·ÕèÍÒ¨¡ÃÐ·ºµ�ÍÊ¶Ò¹Ð·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ à¾×èÍÇÒ§á¼¹·Ò§
¡ÒÃà§Ô¹ãË�ÊÍ´¤Å�Í§¡Ñº§Ç´ªíÒÃÐË¹Õéà§Ô¹¡Ù�áÅÐÍÑµÃÒÊ�Ç¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ Ñ́§¡Å�ÒÇµ�Í¤³Ð¼Ù�ºÃÔËÒÃ·Ø¡à ×́Í¹ áÅÐÃÒÂ§Ò¹µ�Í¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
ºÃÔÉÑ·ÍÂ�Ò§¹�ÍÂ·Ø¡äµÃÁÒÊ à¾×èÍ»�Í§¡Ñ¹¤ÇÒÁàÊÕèÂ§¨Ò¡¡ÒÃäÁ�» Ô̄ºÑµÔµÒÁà§×èÍ¹ä¢¢Í§ÊÑÒà§Ô¹¡Ù� áÅÐà¾×èÍÊÒÁÒÃ¶ÇÒ§á¼¹á¹Ç·Ò§á¡�ä¢äÇ�
Å�Ç§Ë¹�Ò ã¹¡Ã³Õ·ÕèÁÕá¹Çâ¹�Á·ÕèÍÒ¨¨ÐäÁ�à»�¹ä»µÒÁà§×èÍ¹ä¢¢Í§ÊÑÒà§Ô¹¡Ù� Ñ́§¡Å�ÒÇ 
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3.4  ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§·Ò§´�Ò¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ 
      ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§¡Ã³Õ·ÕèºÃÔÉÑ·ÁÕ¼Ù�¶×ÍËØ�¹ÃÒÂãË�ÁÒ¡¡Ç�ÒÃ�ÍÂÅÐ 50 
        ³ ÇÑ¹·Õè 28 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹ �̧ 2557 ºÃÔÉÑ·ÁÕ¹ÒÂ¾¹Á ¤ÇÃÊ¶Ò¾Ã ¶×ÍËØ�¹ã¹ºÃÔÉÑ· ¤Ô´à»�¹ÊÑ´Ê�Ç¹Ã�ÍÂÅÐ 13.27 ¢Í§ í̈Ò¹Ç¹

ËØ�¹·Õè í̈ÒË¹�ÒÂä �́áÅ�Ç·Ñé§ËÁ´¢Í§ºÃÔÉÑ· áÅÐÁÕ¡ÅØ�Á¤ÃÍº¤ÃÑÇ¤ÇÃÊ¶Ò¾Ã Ã�ÇÁ¶×ÍËØ�¹ã¹ºÃÔÉÑ· ¤Ô´à»�¹ÊÑ´Ê�Ç¹·Ñé§ËÁ´Ã�ÍÂÅÐ 54.20 
¢Í§ í̈Ò¹Ç¹ËØ�¹·Õè í̈ÒË¹�ÒÂä´�áÅ�Ç·Ñé§ËÁ´¢Í§ºÃÔÉÑ·ËÅÑ§¡ÒÃ¡ÃÐ¨ÒÂËØ�¹à¾×èÍàÊ¹Í¢ÒÂãË�¡Ñº»ÃÐªÒª¹·ÑèÇä» «Ö è§ÊÑ´Ê�Ç¹¡ÒÃ¶×ÍËØ�¹·Õè
ÁÒ¡¡Ç�ÒÃ�ÍÂÅÐ 50 ¹Õé·íÒãË�¼Ù�¶×ÍËØ�¹ÃÒÂãË� Ñ́§¡Å�ÒÇÁÕÍíÒ¹Ò¨ã¹¡ÒÃ¤Çº¤ØÁºÃÔÉÑ· áÅÐÁÕÍÔ·¸Ô¾Åµ�Í¡ÒÃµÑ´ÊÔ¹ã¨·íÒ ¸ØÃ¡ÃÃÁ¢Í§
ºÃÔÉÑ·ÊíÒËÃÑº¡Ã³Õ·Õèµ�Í§ãª�à¡³±�àÊÕÂ§¢�Ò§ÁÒ¡ã¹¡ÒÃÅ§¤Ðá¹¹ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé ¡ÒÃ¶×ÍËØ�¹ã¹ÅÑ¡É³Ð¡ÃÐ Ø̈¡µÑÇâ´Â¼Ù�¶×ÍËØ�¹ÃÒÂãË�¹ÕéÂÑ§
·íÒãË�ºÃÔÉÑ·äÁ�ÊÒÁÒÃ¶µÑ´ÊÔ¹ã¨ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃâ´Â»ÃÒÈ¨Ò¡¡ÒÃÂÔ¹ÂÍÁ¢Í§¡ÅØ�Á¼Ù�¶×ÍËØ�¹ÃÒÂãË� áÁ�Ç�Ò¼Ù�¶×ÍËØ�¹¡ÅØ�ÁÍ×è¹¨ÐàËç¹âÍ¡ÒÊ·Õè¨Ð
·íÒãË�à¡Ô´»ÃÐâÂª¹�µ�ÍºÃÔÉÑ·¡çµÒÁ 
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â¤Ã§ÊÃ�Ò§¡ÒÃ¶×ÍËØ�¹ 

¨íÒ¹Ç¹·Ø¹¨´·ÐàºÕÂ¹áÅÐ·Ø¹ªíÒÃÐáÅ�Ç 
³ ÇÑ¹·Õè 25 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹ �̧ 2557 ºÃÔÉÑ·ÁÕ·Ø¹¨´·ÐàºÕÂ¹ 352,007,806 ºÒ· àÃÕÂ¡ªíÒÃÐáÅ�Ç 344,433,425.25 ºÒ· áº�§à»�¹ËØ�¹

ÊÒÁÑ í̈Ò¹Ç¹ 1,377,733,701 ËØ�¹ â´ÂÁÕÁÙÅ¤�Ò·ÕèµÃÒäÇ�ËØ�¹ÅÐ 0.25 ºÒ·  

¼Ù�¶×ÍËØ�¹ 

 

ÃÒÂª×èÍ 

28 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸�  2557 

¨íÒ¹Ç¹ËØ�¹ 

(ËØ�¹) 
Ã�ÍÂÅÐ 

1. ¡ÅØ�Á¹ÒÂ¾¹Á               ¤ÇÃÊ¶Ò¾Ã1 746,727,489 54.20 

2.    ¹ÒÂ»ÃÐàÊÃÔ°               âÅËÐÇÔºÙÅÂ�·ÃÑ¾Â� 33,349,250 2.42 

3.    ¹ÒÂÇÔÊÔ·¸Ôì                  ¾ÔÈÒÅ¤Ø³Ò¡Ô¨ 23,789,653 1.73 

4.    ¹ÒÂ¾§É�ÈÑ¡´Ôì               ¸¹ÈÃÕÇ¹ÔªªÑÂ 15,086,500 1.10 

5.    ¹Ò§¢Ñ¹·Í§                 ÍØ´ÁÁËÑ¹µÔÊØ¢ 15,000,000 1.08 

6.    ¼Ù�¶×ÍËØ�¹ÃÒÂÍ×è¹ æ 543,780,809 39.47 

ÃÇÁ 1,377,733,701 100.00 

 
ËÁÒÂàËµØ 1.  ¡ÅØ�Á¹ÒÂ¾¹Á ¤ÇÃÊ¶Ò¾Ã »ÃÐ¡Íº �́ÇÂ 

1. ¹ÒÂ¾¹Á ¤ÇÃÊ¶Ò¾Ã 182,851,720 ËØ�¹   Ã�ÍÂÅÐ  13.27 

2. ¹Ò§ÊÒÇ»³ÔµÒ ¤ÇÃÊ¶Ò¾Ã 172,882,116 ËØ�¹   Ã�ÍÂÅÐ  12.55 

3. ¹Ò§³Ñª»ÀÒ ¤ÇÃÊ¶Ò¾Ã 136,606,401 ËØ�¹   Ã�ÍÂÅÐ   9.92 

4. ¹Ò§ÊÒÇ¾ÔÁÒ´Ò ¤ÇÃÊ¶Ò¾Ã 75,088,755 ËØ�¹   Ã�ÍÂÅÐ   5.45 

5. ¹Ò§ÊÒÇ Ô̧Ò´Ò ¤ÇÃÊ¶Ò¾Ã 53,750,352 ËØ�¹   Ã�ÍÂÅÐ   3.90 

6. ¹Ò§ÊÒÇ¾ÔÁªÒ ¤ÇÃÊ¶Ò¾Ã 34,574,561 ËØ�¹   Ã�ÍÂÅÐ    2.51 

7. ¹ÒÂÍ Ô̧ÀÑ·Ã ¤ÇÃÊ¶Ò¾Ã 34,574,561 ËØ�¹  Ã�ÍÂÅÐ    2.51  

8. ´.ª.³°ÀÑ·Ã ¤ÇÃÊ¶Ò¾Ã 34,574,561 ËØ�¹   Ã�ÍÂÅÐ    2.51 

9. ¹Ò§¾¹Ô´Ò ¤ÇÃÊ¶Ò¾Ã 12,567,150 ËØ�¹   Ã�ÍÂÅÐ    0.91 

10. ¹Ò§ÇÃÃ³Õ ¤ÇÃÊ¶Ò¾Ã 7,287,147 ËØ�¹   Ã�ÍÂÅÐ   0.53 

11. ¹ÒÂÇÔ¹ÑÂ ¤ÇÃÊ¶Ò¾Ã 984,400 ËØ�¹   Ã�ÍÂÅÐ   0.07 

 
2. ¡ÅØ�Á¼Ù�¶×ÍËØ�¹ÃÒÂÍ×è¹¹Í¡àË¹×Í¨Ò¡¡ÅØ�Á¹ÒÂ¾¹Á ¤ÇÃÊ¶Ò¾Ã µÒÁµÒÃÒ§¢�Ò§µ�¹ áµ�ÅÐÃÒÂäÁ�à»�¹ºØ¤¤Å·Õèà¡ÕèÂÇ¢�Í§¡Ñ¹µÒÁÁÒµÃÒ 258 ËÃ×Íà»�¹¼Ù�¶×ÍËØ�¹·ÕèÍÂÙ�

ÀÒÂãµ�¼Ù�ÁÕÍíÒ¹Ò¨¤Çº¤ØÁà ṌÂÇ¡Ñ¹ 

 

¡ÒÃÍÍ¡ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�Í×è¹ 
ãºÊíÒ¤ÑáÊ´§ÊÔ·¸Ô¤ÃÑé§·Õè 1 ËÃ×Í AGE-W1 

 ºÃÔÉÑ··íÒ¡ÒÃàÊ¹Í¢ÒÂãºÊíÒ¤ÑáÊ´§ÊÔ· Ô̧·Õè¨Ð«×éÍËØ�¹ÊÒÁÑ¤ÃÑé§·Õè 1 (“ãºÊíÒ¤ÑáÊ´§ÊÔ· Ô̧¤ÃÑé§·Õè 1” ËÃ×Í “AGE-W1”) í̈Ò¹Ç¹ 

70,000,000 Ë¹�ÇÂ ÍÒÂØ¢Í§ãºÊíÒ¤ÑáÊ´§ÊÔ· Ô̧ 3 »� â´ÂãºÊíÒ¤ÑáÊ´§ÊÔ· Ô̧ 1 Ë¹�ÇÂ ÁÕÊÔ· Ô̧«×éÍËØ�¹ÊÒÁÑà¾ÔèÁ·Ø¹ä �́ 1 ËØ�¹ ã¹ÃÒ¤ÒËØ�¹ÅÐ 

4.00 ºÒ· ·Ñé§¹Õé ä �́ Ñ̈´ÊÃÃãË�á¡�¼Ù�¶×ÍËØ�¹ÊÒÁÑà¾ÔèÁ·Ø¹¢Í§ºÃÔÉÑ·áÅÐä �́ÃÑº Ñ̈´ÊÃÃã¹ÍÑµÃÒÊ�Ç¹ 1 ËØ�¹ÊÒÁÑà¾ÔèÁ·Ø¹µ�Í 2 Ë¹�ÇÂãºÊíÒ¤Ñ

áÊ´§ÊÔ· Ô̧ â´ÂÍÍ¡ãºÊíÒ¤ÑáÊ´§ÊÔ· Ô̧ã¹ÇÑ¹·Õè 13 Á¡ÃÒ¤Á 2554 áÅÐãºÊíÒ¤ÑáÊ´§ÊÔ· Ô̧ Ñ́§¡Å�ÒÇ¨ÐÊÔé¹ÊØ´¡ÒÃá»Å§ÊÔ· Ô̧à»�¹ËØ�¹ÊÒÁÑã¹

à ×́Í¹¡ØÁÀÒ¾Ñ¹ �̧ 2557  
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ãºÊíÒ¤ÑáÊ´§ÊÔ·¸Ô·Õè¨Ð«×éÍËØ�¹ÊÒÁÑ¢Í§ºÃÔÉÑ· ËÃ×Í ãºÊíÒ¤ÑáÊ´§ÊÔ·¸Ô AGE – ESOP1 

 ºÃÔÉÑ·ä �́ÍÍ¡ãºÊíÒ¤ÑáÊ´§ÊÔ· Ô̧·Õè¨Ð«×éÍËØ�¹ÊÒÁÑ¢Í§ºÃÔÉÑ· (“ãºÊíÒ¤ÑáÊ´§ÊÔ· Ô̧ AGE – ESOP1”) í̈Ò¹Ç¹ 5,320,000 Ë¹�ÇÂ 

à¾×èÍ Ñ̈´ÊÃÃãË�á¡�¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐ¾¹Ñ¡§Ò¹¢Í§ºÃÔÉÑ·áÅÐºÃÔÉÑ·Â�ÍÂâ´ÂäÁ�¤Ô´ÁÙÅ¤�Ò ÃÒ¤Òãª�ÊÔ· Ô̧ 1 ºÒ·µ�ÍËØ�¹ ÊÒÁÒÃ¶ãª�ÊÔ· Ô̧ä �́ÀÒÂã¹ÇÑ¹·Õè 20 

ÁÕ¹Ò¤Á 2557 ãª�ÊÔ· Ô̧ä �́äÁ�à¡Ô¹Ã�ÍÂÅÐ 50 áÅÐÀÒÂã¹ÇÑ¹·Õè 20 ÁÕ¹Ò¤Á 2558 ãª�ÊÔ· Ô̧ä �́·Ñé§ËÁ´ ãºÊíÒ¤ÑáÊ´§ÊÔ· Ô̧ÁÕÍÒÂØ 5 »� «Öè§¨Ð

ËÁ´ÍÒÂØã¹ÇÑ¹·Õè 13 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹ �̧ 2559 ·Ñé§¹Õé à¾×èÍà»�¹áÃ§ Ù̈§ã¨áÅÐµÍºá·¹¡ÒÃ» Ô̄ºÑµÔ§Ò¹¢Í§¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐ¾¹Ñ¡§Ò¹¢Í§ºÃÔÉÑ·áÅÐºÃÔÉÑ·

Â�ÍÂ  

·Ñé§¹Õé àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 14 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2554 ÃÑºÃÍ§ÁµÔ¨Ò¡¡ÒÃ»ÃÐªØÁÇÔÊÒÁÑ¤ÃÑé§·Õè 1/2554 ºÃÔÉÑ·ÁÕ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ÁÙÅ¤�Ò·ÕèµÃÒäÇ�

¨Ò¡à ỐÁËØ�¹ÅÐ 1.00 ºÒ· à»�¹ËØ�¹ÅÐ 0.25 ºÒ· ·Ñé§¹Õé ¨Ð·íÒãË�ËØ�¹ÊÒÁÑ¢Í§ºÃÔÉÑ·à¾ÔèÁ¢Öé¹¨Ò¡à ỐÁ 280,945,000 ËØ�¹ à»�¹ 1,123,780,000 

ËØ�¹ â´Â·Ø¹¨´·ÐàºÕÂ¹¢Í§ºÃÔÉÑ·¨ÐÂÑ§¤§à ỐÁ¤×Í 280,945,000 ºÒ· 

  Ñ́§¹Ñé¹ ºÃÔÉÑ·ä �́ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃ»ÃÑºÃÒ¤Ò¡ÒÃãª�ÊÔ· Ô̧áÅÐÍÑµÃÒ¡ÒÃãª�ÊÔ· Ô̧µÒÁãºÊíÒ¤ÑáÊ´§ÊÔ· Ô̧ AGE-W1 «Öè§ä �́ÁÕ¼ÅºÑ§¤Ñºä»áÅ�Ç

µÑé§áµ�ÇÑ¹·Õè 4 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2554 «Öè§¨Ðà»�¹¼ÅãË� í̈Ò¹Ç¹ãºÊíÒ¤ÑáÊ´§ÊÔ· Ô̧ AGE-W1 à»ÅÕèÂ¹á»Å§ä»¨Ò¡ í̈Ò¹Ç¹ 70,000,000 Ë¹�ÇÂ à»�¹

í̈Ò¹Ç¹ 280,000,000 Ë¹�ÇÂ â´ÂºÃÔÉÑ·µ�Í§»ÃÑºÃÒ¤Ò¡ÒÃãª�ÊÔ· Ô̧áÅÐÍÑµÃÒ¡ÒÃãª�ÊÔ· Ô̧µÒÁãºÊíÒ¤ÑáÊ´§ÊÔ· Ô̧ AGE-ESOP1 à¾ÔèÁàµÔÁ 

à¾×èÍãË�à»�¹ä»µÒÁà§×èÍ¹ä¢áÅÐ¢�Í¡íÒË¹´ÊÔ· Ô̧¢Í§ãºÊíÒ¤ÑáÊ´§ÊÔ· Ô̧ AGE-ESOP1  

AGE-W1  

ÍÑµÃÒ¡ÒÃãª�ÊÔ·¸Ôà´ÔÁ  ÃÒ¤Ò¡ÒÃãª� 0.889 ºÒ·µ�ÍËØ�¹ ÍÑµÃÒ¡ÒÃãª�ÊÔ· Ô̧ ãºÊÒ¤ÑáÊ´§ÊÔ· Ô̧ 1 Ë¹�ÇÂ ãª�ÊÔ· Ô̧«×éÍËØ�¹ÊÒÁÑä �́ 1.125 ËØ�¹  

ÍÑµÃÒ¡ÒÃãª�ÊÔ·¸ÔãËÁ�  ÃÒ¤Ò¡ÒÃãª� 0.711 ºÒ·µ�ÍËØ�¹ ÍÑµÃÒ¡ÒÃãª�ÊÔ· Ô̧ ãºÊíÒ¤ÑáÊ´§ÊÔ· Ô̧ 1 Ë¹�ÇÂ ãª�ÊÔ· Ô̧«×éÍËØ�¹ÊÒÁÑä �́ 1.406 ËØ�¹  

·Ñé§¹Õé ºÃÔÉÑ·ä �́·íÒ¡ÒÃà¾ÔèÁ í̈Ò¹Ç¹ãºÊíÒ¤ÑáÊ´§ÊÔ· Ô̧ AGE-ESOP1 à¾×èÍãË�ÊÍ´¤Å�Í§µÒÁÊÑ´Ê�Ç¹¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ÁÙÅ¤�Ò·ÕèµÃÒäÇ�

¢Í§ËØ�¹¨Ò¡ 1 Ë¹�ÇÂà ỐÁ ãË�à»�¹ 4 Ë¹�ÇÂãËÁ� (ºÃÔÉÑ·¨´·ÐàºÕÂ¹à»ÅÕèÂ¹á»Å§ÁÙÅ¤�Ò·ÕèµÃÒäÇ�µ�Í¡ÃÐ·ÃÇ§¾Ò³ÔªÂ�àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 19 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 

2554 ¨Ò¡à ỐÁËØ�¹ÅÐ 1.00 ºÒ· à»�¹ËØ�¹ÅÐ 0.25 ºÒ·) «Öè§¨Ðà»�¹¼ÅãË� í̈Ò¹Ç¹ãºÊíÒ¤ÑáÊ´§ÊÔ· Ô̧ AGE-ESOP1 à»ÅÕèÂ¹á»Å§ä»¨Ò¡ í̈Ò¹Ç¹ 

5,320,000 Ë¹�ÇÂ à»�¹ í̈Ò¹Ç¹ 21,280,000 Ë¹�ÇÂ â´Â¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃ Ñ́§¡Å�ÒÇÊÍ´¤Å�Í§¡Ñº¡ÒÃ»ÃÑºà¾ÔèÁ í̈Ò¹Ç¹Ë¹�ÇÂ¢Í§ãºÊíÒ¤Ñ

áÊ´§ÊÔ· Ô̧ AGE-W1 ·Õè¼�Ò¹ÁÒ  

 

¹âÂºÒÂ¡ÒÃ¨�ÒÂà§Ô¹»�¹¼Å 
  ºÃÔÉÑ·áÅÐºÃÔÉÑ·Â�ÍÂÁÕ¹âÂºÒÂ¡ÒÃ �̈ÒÂà§Ô¹»�¹¼Åã¹áµ�ÅÐ»�ã¹ÍÑµÃÒäÁ�¹�ÍÂ¡Ç�ÒÃ�ÍÂÅÐ 40 ¢Í§¡íÒäÃÊØ· Ô̧·ÕèàËÅ×ÍËÅÑ§¨Ò¡ËÑ¡à§Ô¹

ÊíÒÃÍ§µ�Ò§æ ·Ø¡»ÃÐàÀ· µÒÁ·Õèä �́¡íÒË¹´äÇ�ã¹¢�ÍºÑ§¤Ñº¢Í§ºÃÔÉÑ·áÅÐµÒÁ¡®ËÁÒÂ ËÒ¡äÁ�ÁÕàËµØ í̈Òà»�¹Í×è¹ã´áÅÐ¡ÒÃ �̈ÒÂà§Ô¹»�¹¼Å¹Ñé¹ äÁ�ÁÕ

¼Å¡ÃÐ·ºµ�Í¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹»¡µÔ¢Í§ºÃÔÉÑ·ÍÂ�Ò§ÁÕ¹ÑÂÊíÒ¤Ñ 

 
¡ÒÃ¨�ÒÂà§Ô¹»�¹¼Å¢Í§ºÃÔÉÑ·ã¹ª�Ç§ÃÐÂÐàÇÅÒ 5 »� ·Õè¼�Ò¹ÁÒ ´Ñ§¹Õé 
   »� 2555 2554 2553 2552 2551 
ÍÑµÃÒ¡íÒäÃÊØ·¸Ôµ�ÍËØ�¹ 0.07 0.25 0.20 0.08 1.34 
ÍÑµÃÒà§Ô¹»�¹¼Åµ�ÍËØ�¹ - 0.06945 0.13890 0.05000 0.50000 
ÍÑµÃÒ¡ÒÃ¨�ÒÂà§Ô¹»�¹¼Åµ�Í¡íÒäÃÊØ·¸Ô (Ã�ÍÂÅÐ) - 27.78 69.45 62.50 37.31 
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â¤Ã§ÊÃ�Ò§¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ 
â¤Ã§ÊÃ�Ò§¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ¢Í§ºÃÔÉÑ· »ÃÐ¡Íº �́ÇÂ ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·áÅÐ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃªØ´Â�ÍÂÍÕ¡ 2 ¤³Ð ¤×Í¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ

µÃÇ¨ÊÍºáÅÐ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ 

â¤Ã§ÊÃ�Ò§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·»ÃÐ¡Íº �́ÇÂºØ¤¤Å¼Ù�·Ã§¤Ø³ÇØ²Ô í̈Ò¹Ç¹·Ñé§ÊÔé¹ 8 ¤¹ â´Â»ÃÐ¡Íº �́ÇÂ¡ÃÃÁ¡ÒÃ·Õè à»�¹

¼Ù�ºÃÔËÒÃ í̈Ò¹Ç¹ 3 ¤¹ ¡ÃÃÁ¡ÒÃ·Õèà»�¹ÍÔÊÃÐ í̈Ò¹Ç¹ 4 ¤¹ áÅÐ¡ÃÃÁ¡ÒÃ·ÕèäÁ�à»�¹¼Ù�ºÃÔËÒÃ í̈Ò¹Ç¹ 1 ¤¹ «Öè§¶×ÍÇ�ÒÁÕ¡ÒÃ¶�Ç§ ǾÅ¢Í§

¡ÃÃÁ¡ÒÃ·ÕèäÁ�à»�¹¼Ù�ºÃÔËÒÃ â´ÂºÃÔÉÑ·ÁÕ¡ÃÃÁ¡ÒÃ·Õèà»�¹ÍÔÊÃÐ í̈Ò¹Ç¹ 4 ¤¹ ¤Ô´à»�¹ 1 ã¹ 2 ¢Í§¡ÃÃÁ¡ÒÃ·Ñé§¤³Ð 

ÊíÒËÃÑºÃÒÂª×èÍ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·áÅÐ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃªØ´Â�ÍÂ·Ñé§ 2 ¤³Ð áÅÐÃÒÂª×èÍ¼Ù�ºÃÔËÒÃ ÁÕ Ñ́§¹Õé 

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· 
 

ª×èÍáÅÐ¹ÒÁÊ¡ØÅ 

 

     µíÒáË¹�§ 

¨íÒ¹Ç¹¤ÃÑé§¡ÒÃ»ÃÐªØÁ

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ 

¡ÒÃà¢�ÒÃ�ÇÁ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ 

1.  ¾Å.µ.Í.ºØà¾ç     ºíÒà¾çºØ »ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ  

¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ 

6 6/6 

2.  ¹ÒÂ¾¹Á ¤ÇÃÊ¶Ò¾Ã ¡ÃÃÁ¡ÒÃ 

¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼Ù�̈ Ñ´¡ÒÃ 

»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ   

6 6/6 

3.  ¹ÒÂ¾¹ÑÊ                ¤ÇÃÊ¶Ò¾Ã ¡ÃÃÁ¡ÒÃ 

¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ 

6 6/6 

4.  ¹Ò§ÊÒÇ»³ÔµÒ ¤ÇÃÊ¶Ò¾Ã ¡ÃÃÁ¡ÒÃ 

¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ 

6 6/6 

5.  ¹ÒÂÊÔÃÒÇÔª� ·ÃÑ¾Â�àµªÔµÁ³Õ ¡ÃÃÁ¡ÒÃ 6 6/6 

6.  ¹ÒÂ¸ÇÑªªÑÂ ÇÃÇÃÃ³¸¹ÐªÑÂ ¡ÃÃÁ¡ÒÃ 

»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº  

¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ 

6 6/6 

7.  ¹ÒÂÍíÒ¾Ñ¹                ÂÈÍÁÃÊØ¹·Ã                      ¡ÃÃÁ¡ÒÃ 

¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº  

¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ 

6 6/6 

8.  ¹Ò§ÊÒÇ»��¹Á³Õ         àÁ¦ÁÑ³±¹Ò ¡ÃÃÁ¡ÒÃ 

¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº  

¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ 

6 6/6 

ËÁÒÂàËµØ : ¹Ò§ÊÒÇ¹ÔÍÃ Ñ̈¹·Ã�á �̈ÁáÊ§ à»�¹àÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¢Í§ºÃÔÉÑ·  

 

¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼Ù�ÁÕÍíÒ¹Ò¨Å§¹ÒÁ 
¹ÒÂ¾¹Á ¤ÇÃÊ¶Ò¾Ã Å§ÅÒÂÁ×Íª×èÍáÅÐ»ÃÐ·ÑºµÃÒÊíÒ¤Ñ¢Í§ºÃÔÉÑ· ËÃ×Í ¹Ò§ÊÒÇ»³ÔµÒ ¤ÇÃÊ¶Ò¾Ã áÅÐ¹ÒÂ¾¹ÑÊ   

¤ÇÃÊ¶Ò¾Ã Å§ÅÒÂÁ×Íª×èÍÃ�ÇÁ¡Ñ¹áÅÐ»ÃÐ·ÑºµÃÒÊíÒ¤Ñ¢Í§ºÃÔÉÑ· 

 

¢Íºà¢µÍíÒ¹Ò¨Ë¹�Ò·Õè¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· (µÒÁÁµÔ·Õè»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·àÍàªÕÂ ¡ÃÕ¹  àÍ¹à¹Í Ṏ í̈Ò¡Ñ´ (ÁËÒª¹) ¤ÃÑé§·Õè 

2/2551 ÇÑ¹·Õè 25 Á¡ÃÒ¤Á 2551) 

1) » Ô̄ºÑµÔË¹�Ò·ÕèãË�à»�¹ä»µÒÁ¡®ËÁÒÂ ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤� áÅÐ¢�ÍºÑ§¤Ñº¢Í§ºÃÔÉÑ· µÅÍ´¨¹ÁµÔ·Õè»ÃÐªØÁ¼Ù�¶×ÍËØ�¹ �́ÇÂ¤ÇÒÁ«×èÍÊÑµÂ�

ÊØ¨ÃÔµ áÅÐÃÐÁÑ´ÃÐÇÑ§¼Å»ÃÐâÂª¹�¢Í§ºÃÔÉÑ· 

2) ÁÕ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºµ�Í¼Ù�¶×ÍËØ�¹â´ÂÊÁèíÒàÊÁÍ í́Òà¹Ô¹§Ò¹â´ÂÃÑ¡ÉÒ¼Å»ÃÐâÂª¹�¢Í§¼Ù�¶×ÍËØ�¹ ÁÕ¡ÒÃà»�´à¼Â¢�ÍÁÙÅµ�Í¼Ù�Å§·Ø¹

ÍÂ�Ò§¶Ù¡µ�Í§ ¤Ãº¶�Ç¹ ä �́ÁÒµÃ°Ò¹ 
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3) ¡íÒË¹´¹âÂºÒÂáÅÐ·ÔÈ·Ò§¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹¢Í§ºÃÔÉÑ·  

4) ¾Ô¨ÒÃ³ÒÍ¹ØÁÑµÔ¼Ñ§ÍíÒ¹Ò¨Í¹ØÁÑµÔ 

5) ¡íÒ¡Ñº ¤Çº¤ØÁ Ù́áÅ ãË�½�ÒÂ Ñ̈´¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃãË�à»�¹ä»µÒÁ¹âÂºÒÂ·Õè¡íÒË¹´äÇ�ÍÂ�Ò§ÁÕ»ÃÐÊÔ· Ô̧ÀÒ¾ à¾×èÍà¾ÔèÁÁÙÅ¤�Ò·Ò§

àÈÃÉ°¡Ô¨ÊÙ§ÊØ´ãË�á¡�¡Ô¨¡ÒÃ 

6) ¾Ô¨ÒÃ³ÒÍ¹ØÁÑµÔ¡ÒÃÅ§·Ø¹ã¹¡ÒÃ¢ÂÒÂ Ø̧Ã¡Ô¨ µÅÍ´¨¹¡ÒÃà¢�ÒÃ�ÇÁ·Ø¹¡Ñº¼Ù�»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÃÒÂÍ×è¹ 

7) ÃÑº¼Ô´ªÍºã¹¡ÒÃ Ñ̈´·íÒÃÒÂ§Ò¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ ãË�¼Ù�ÊÍººÑªÕµÃÇ¨ÊÍº áÅÐËÃ×ÍÊÍº·Ò¹áÅÐàÊ¹Íµ�Í¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ

µÃÇ¨ÊÍº 

8) áµ�§µÑé§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ áÅÐ¡íÒË¹´¢Íºà¢µÍíÒ¹Ò¨Ë¹�Ò·Õè áÅÐ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ 

·Ñé§¹Õé ¡íÒË¹´ãË�¡ÃÃÁ¡ÒÃËÃ×ÍºØ¤¤ÅÍ×è¹ã´«Öè§ÁÕËÃ×ÍÍÒ¨ÁÕ¤ÇÒÁ¢Ñ´áÂ�§ã¹Ê�Ç¹ä �́àÊÕÂ ËÃ×Í¤ÇÒÁ¢Ñ´áÂ�§·Ò§¼Å»ÃÐâÂª¹�Í×è¹ã´¡Ñº

ºÃÔÉÑ· äÁ�ÁÕÊÔ· Ô̧ÍÍ¡àÊÕÂ§Å§¤Ðá¹¹ã¹àÃ×èÍ§¹Ñé¹ 

¹Í¡¨Ò¡¹Ñé¹ ã¹¡Ã³Õµ�Íä»¹Õé¨Ðµ�Í§ä �́ÃÑº¤ÇÒÁàËç¹ªÍº¨Ò¡·Õè»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐ·Õè»ÃÐªØÁ¼Ù�¶×ÍËØ�¹ �́ÇÂ¤Ðá¹¹àÊÕÂ§äÁ�¹�ÍÂ

¡Ç�Ò 3 ã¹ 4 ¢Í§ í̈Ò¹Ç¹àÊÕÂ§·Ñé§ËÁ´¢Í§¼Ù�¶×ÍËØ�¹·Õèà¢�Ò»ÃÐªØÁáÅÐÁÕÊÔ· Ô̧ÍÍ¡àÊÕÂ§Å§¤Ðá¹¹  

- ¡ÒÃ¢ÒÂËÃ×ÍâÍ¹¡Ô¨¡ÒÃ¢Í§ºÃÔÉÑ··Ñé§ËÁ´ËÃ×ÍºÒ§Ê�Ç¹·ÕèÊíÒ¤Ñ 

- ¡ÒÃ«×éÍËÃ×ÍÃÑºâÍ¹¡Ô¨¡ÒÃ¢Í§ºÃÔÉÑ·Í×è¹ ËÃ×ÍºÃÔÉÑ·àÍ¡ª¹ÁÒà»�¹¢Í§ºÃÔÉÑ· 

- ¡ÒÃ·íÒ á¡�ä¢ ËÃ×ÍàÅÔ¡ÊÑÒ·Õè à¡ÕèÂÇ¢�Í§¡Ñº¡ÒÃãË�àª�Ò¡Ô¨¡ÒÃ¢Í§ºÃÔÉÑ··Ñé§ËÁ´ËÃ×ÍºÒ§Ê�Ç¹·ÕèÊíÒ¤Ñ ¡ÒÃ

ÁÍºËÁÒÂãË�ºØ¤¤ÅÍ×è¹à¢�Ò Ñ̈´¡ÒÃ Ø̧Ã¡Ô¨¢Í§ºÃÔÉÑ· ËÃ×Í¡ÒÃÃÇÁ¡Ô¨¡ÒÃ¡ÑººØ¤¤ÅÍ×è¹â´ÂÁÕÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¨Ðáº�§¡íÒäÃ

¢Ò´·Ø¹¡Ñ¹ 

- ¡ÒÃá¡�ä¢à¾ÔèÁàµÔÁË¹Ñ§Ê×ÍºÃÔ¤³Ë�Ê¹ Ô̧ËÃ×Í¢�ÍºÑ§¤Ñº 

- ¡ÒÃà¾ÔèÁ·Ø¹ ¡ÒÃÅ´·Ø¹ ¡ÒÃÍÍ¡ËØ�¹¡Ù� ¡ÒÃ¤ÇºËÃ×ÍàÅÔ¡ºÃÔÉÑ· 

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº (Audit Committee)  
        ª×èÍ Ê¡ØÅ µíÒáË¹�§ 

1.   ¹ÒÂ¸ÇÑªªÑÂ          ÇÃÇÃÃ³¸¹ÐªÑÂ »ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº 

2.  ¹ÒÂÍíÒ¾Ñ¹           ÂÈÍÁÃÊØ¹·Ã ¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº 

3.  ¹Ò§ÊÒÇ»��¹Á³Õ   àÁ¦ÁÑ³±¹Ò ¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº 

ËÁÒÂàËµØ :  ¹Ò§ÊÒÇ¹ÔÍÃ Ñ̈¹·Ã�á �̈ÁáÊ§ ·íÒË¹�Ò·Õèà»�¹àÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº 

¢Íºà¢µÍíÒ¹Ò¨Ë¹�Ò·Õè¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº (Audit Committee) (µÒÁÁµÔ·Õè»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· àÍàªÕÂ ¡ÃÕ¹ àÍ¹à¹Í Ṏ 

í̈Ò¡Ñ´ (ÁËÒª¹) ¤ÃÑé§·Õè 2/2551 ÇÑ¹·Õè 25 Á¡ÃÒ¤Á 2551) 

1) ÊÍº·Ò¹ãË�ºÃÔÉÑ·ÁÕÃÒÂ§Ò¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ÍÂ�Ò§¶Ù¡µ�Í§áÅÐà¾ÕÂ§¾Í 

2) ÊÍº·Ò¹ãË�ºÃÔÉÑ·ÁÕÃÐºº¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹ (Internal Control) áÅÐ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºÀÒÂã¹ (Internal Audit) ·ÕèàËÁÒÐÊÁ

áÅÐÁÕ»ÃÐÊÔ· Ô̧¼Å 

3) ÊÍº·Ò¹ãË�ºÃÔÉÑ·» Ô̄ºÑµÔµÒÁ¡®ËÁÒÂÇ�Ò �́ÇÂËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�áÅÐµÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â� ¢�Í¡íÒË¹´¢Í§µÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â� ËÃ×Í

¡®ËÁÒÂ·Õèà¡ÕèÂÇ¢�Í§¡Ñº Ø̧Ã¡Ô¨¢Í§ºÃÔÉÑ· 

4) ¾Ô¨ÒÃ³Ò ¤Ñ´àÅ×Í¡ àÊ¹Íáµ�§µÑé§ âÂ¡Â�ÒÂ áÅÐàÊ¹Í¤�ÒµÍºá·¹¼Ù�ÊÍººÑªÕ¢Í§ºÃÔÉÑ· áÅÐËÑÇË¹�ÒË¹�ÇÂ§Ò¹µÃÇ¨ÊÍº

ÀÒÂã¹ ËÃ×ÍË¹�ÇÂ§Ò¹Í×è¹ã´·ÕèÃÑº¼Ô´ªÍºà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºÀÒÂã¹ 

5) ¾Ô¨ÒÃ³Ò¡ÒÃà»�´à¼Â¢�ÍÁÙÅ¢Í§ºÃÔÉÑ· ã¹¡Ã³Õ·Õèà¡Ô´ÃÒÂ¡ÒÃ·Õè à¡ÕèÂÇâÂ§¡Ñ¹ ËÃ×ÍÃÒÂ¡ÒÃ·ÕèÍÒ¨ÁÕ¤ÇÒÁ¢Ñ´áÂ�§·Ò§

¼Å»ÃÐâÂª¹�ãË�ÁÕ¤ÇÒÁ¶Ù¡µ�Í§¤Ãº¶�Ç¹ 

6) Ñ̈´·íÒÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ¡íÒ¡Ñº Ù́áÅ¡Ô¨¡ÒÃ¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºâ´Âà»�´à¼ÂäÇ�ã¹ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ í̈Ò»�¢Í§ºÃÔÉÑ· «Öè§

ÃÒÂ§Ò¹ Ñ́§¡Å�ÒÇµ�Í§Å§¹ÒÁâ´Â»ÃÐ¸Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº 

7) » Ô̄ºÑµÔ¡ÒÃÍ×è¹ã´µÒÁ·Õè¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¢Í§ºÃÔÉÑ·ÁÍºËÁÒÂ �́ÇÂ¤ÇÒÁàËç¹ªÍº¨Ò¡¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº 
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ÇÒÃÐ¡ÒÃ´íÒÃ§µíÒáË¹�§¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº 

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºÁÕÇÒÃÐÍÂÙ�ã¹µíÒáË¹�§¤ÃÒÇÅÐ 3 »� ¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº«Öè§¾�¹¨Ò¡µíÒáË¹�§µÒÁÇÒÃÐµÒÁ¢�ÍºÑ§¤Ñº

¢Í§ºÃÔÉÑ·ÍÒ¨áµ�§µÑé§ãË�¡ÅÑºÁÒãËÁ�ä �́ ã¹¡Ã³Õ·ÕèµíÒáË¹�§¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºÇ�Ò§Å§à¾ÃÒÐàËµØÍ×è¹ã´¹Í¡¨Ò¡¶Ö§¤ÃÒÇÍÍ¡µÒÁÇÒÃÐ ãË�

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·áµ�§µÑé§ºØ¤¤Å·ÕèÁÕ¤Ø³ÊÁºÑµÔ¤Ãº¶�Ç¹à»�¹¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº à¾×èÍãË�¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºÁÕ í̈Ò¹Ç¹¤ÃºµÒÁ·Õè

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·¡íÒË¹´ â´ÂºØ¤¤Å·Õèà¢�Òà»�¹¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºá·¹ÍÂÙ�ã¹µíÒáË¹�§ä �́à¾ÕÂ§ÇÒÃÐ·ÕèàËÅ×ÍÍÂÙ�¢Í§¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº«Öè§

µ¹·´á·¹ 

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ  
     ª×èÍ Ê¡ØÅ µíÒáË¹�§ 

1.  ¹ÒÂ¾¹Á ¤ÇÃÊ¶Ò¾Ã »ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ 

2. ¹ÒÂ¾¹ÑÊ ¤ÇÃÊ¶Ò¾Ã ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ 

3. ¹Ò§ÊÒÇ»³ÔµÒ ¤ÇÃÊ¶Ò¾Ã ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ 

 

¢Íºà¢µÍíÒ¹Ò¨Ë¹�Ò·Õè¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ (µÒÁÁµÔ·Õè»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· àÍàªÕÂ ¡ÃÕ¹ àÍ¹à¹Í Ṏ í̈Ò¡Ñ´ (ÁËÒª¹) ¤ÃÑé§·Õè 1 / 

2551 ÇÑ¹·Õè 21 ÁÕ¹Ò¤Á 2551) 

1) ÁÕÍíÒ¹Ò¨ÊÑè§¡ÒÃ ÇÒ§á¼¹ áÅÐ í́Òà¹Ô¹¡Ô¨¡ÒÃ¢Í§ºÃÔÉÑ· ãË�à»�¹ä»µÒÁ¹âÂºÒÂ·Õè¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¢Í§ºÃÔÉÑ·¡íÒË¹´ 

2) ¡íÒË¹´¡ÅÂØ· �̧ã¹¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹ Ø̧Ã¡Ô¨¢Í§ºÃÔÉÑ·ÀÒÂãµ�¢Íºà¢µÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤� áÅÐËÃ×Í á¹Ç¹âÂºÒÂ¢Í§ºÃÔÉÑ· 

3) àÊ¹Íá¼¹¡ÒÃÅ§·Ø¹ áÅÐ/ËÃ×Í¡ÒÃÃÐ´Á·Ø¹¢Í§ºÃÔÉÑ· à¾×èÍãË�¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· áÅÐ/ËÃ×Í·Õè»ÃÐªØÁ¼Ù�¶×ÍËØ�¹¾Ô¨ÒÃ³Ò

Í¹ØÁÑµÔ áÅ�Çáµ�¡Ã³Õ 

4) Í¹ØÁÑµÔ¡ÒÃáµ�§µÑé§·Õè»ÃÖ¡ÉÒ �́Ò¹µ�Ò§æ ·Õè í̈Òà»�¹µ�Í¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹¢Í§ºÃÔÉÑ· 

5) ÁÕÍíÒ¹Ò¨¾Ô¨ÒÃ³Ò¡íÒË¹´ÊÇÑÊ Ố¡ÒÃãË�á¡�¾¹Ñ¡§Ò¹µÒÁ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ¡ÑºÊÀÒ¾¡ÒÃ³� »ÃÐà¾³Õ áÅÐ¡®ËÁÒÂ·Õèãª�ºÑ§¤Ñº 

6) ÀÒÂã¹Ç§à§Ô¹·Õè¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃä �́ÁÍºÍíÒ¹Ò¨äÇ�  ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃÁÕÍíÒ¹Ò¨Í¹ØÁÑµÔ¡ÒÃ«×éÍ ¡ÒÃ Ñ̈´ �̈Ò§ ¡ÒÃàª�Ò ¡ÒÃ

àª�Ò«×éÍ ·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹ã´æ µÅÍ´¨¹ÁÕÍíÒ¹Ò¨Å§·Ø¹ áÅÐ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃªíÒÃÐ¤�Òãª� �̈ÒÂã´æ ·Õè í̈Òà»�¹µ�Í¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹¢Í§ºÃÔÉÑ· â´Â

ÁÕÃÒÂÅÐàÍÕÂ´µÒÁ¼Ñ§ÍíÒ¹Ò¨Í¹ØÁÑµÔ·Õè¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·¡íÒË¹´ 

7) ÀÒÂã¹Ç§à§Ô¹·Õè¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃä �́ÁÍºÍíÒ¹Ò¨äÇ� ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃÁÕÍíÒ¹Ò¨Í¹ØÁÑµÔ¡ÒÃ¡Ù�Â×Áà§Ô¹ àºÔ¡à§Ô¹à¡Ô¹ºÑªÕ¨Ò¡

¸¹Ò¤ÒÃ ¹ÔµÔºØ¤¤ÅËÃ×ÍÊ¶ÒºÑ¹¡ÒÃà§Ô¹Í×è¹ã´ à¾×èÍ»ÃÐâÂª¹�ã¹¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹ Ø̧Ã¡Ô¨¢Í§ºÃÔÉÑ·  â´ÂÁÕÃÒÂÅÐàÍÕÂ´µÒÁ¼Ñ§

ÍíÒ¹Ò¨Í¹ØÁÑµÔ·Õè¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·¡íÒË¹´ 

8) ÁÕÍíÒ¹Ò¨ã¹¡ÒÃÍ¹ØÁÑµÔ¡ÒÃ«×éÍ·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹ ËÃ×Í¡ÒÃªíÒÃÐÃÒ¤Òã´æ ÍÑ¹Ê×ºà¹×èÍ§ÁÒ¨Ò¡¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹¢Í§ºÃÔÉÑ·µÒÁÊÑÒ 

áÅÐ/ËÃ×Í ¢�Íµ¡Å§¡Ñº¤Ù�¤�Ò â´ÂÁÕÃÒÂÅÐàÍÕÂ´µÒÁ¼Ñ§ÍíÒ¹Ò¨Í¹ØÁÑµÔ·Õè¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· ¡íÒË¹´ 

·Ñé§¹Õé ¡ÒÃÁÍºËÁÒÂÍíÒ¹Ò¨Ë¹�Ò·ÕèáÅÐ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºãË�¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ Ñ́§¡Å�ÒÇ¢�Ò§µ�¹¹Ñé¹ ¨ÐäÁ�ÃÇÁ¶Ö§ÍíÒ¹Ò¨ áÅÐ 

ËÃ×Í¡ÒÃÁÍºÍíÒ¹Ò¨ª�Ç§ã¹¡ÒÃÍ¹ØÁÑµÔÃÒÂ¡ÒÃã´·Õèµ¹ ËÃ×Í¼Ù�ÃÑºÁÍºÍíÒ¹Ò¨ª�Ç§ ËÃ×ÍºØ¤¤Å·ÕèÍÒ¨ÁÕ¤ÇÒÁ¢Ñ´áÂ�§ (µÒÁ·Õè¹ÔÂÒÁäÇ�ã¹»ÃÐ¡ÒÈ 

áÅÐËÃ×Í ¡®ËÁÒÂ·Õèà¡ÕèÂÇ¢�Í§) ÁÕÊ�Ç¹ä �́àÊÕÂËÃ×Í¼Å»ÃÐâÂª¹�ã¹ÅÑ¡É³ÐÍ×è¹ã´¢Ñ´áÂ�§¡ÑººÃÔÉÑ· ËÃ×ÍºÃÔÉÑ·Â�ÍÂ¢Í§ºÃÔÉÑ· «Öè§¡ÒÃÍ¹ØÁÑµÔ

ÃÒÂ¡ÒÃã¹ÅÑ¡É³Ð Ñ́§¡Å�ÒÇ¨Ðµ�Í§àÊ¹Íµ�Í·Õè»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ áÅÐËÃ×Í·Õè»ÃÐªØÁ¼Ù�¶×ÍËØ�¹ (áÅ�Çáµ�¡Ã³Õ) à¾×èÍ¾Ô¨ÒÃ³ÒÍ¹ØÁÑµÔÃÒÂ¡ÒÃ

Ñ́§¡Å�ÒÇ µÒÁ·Õè¢�ÍºÑ§¤Ñº¢Í§ºÃÔÉÑ·Â�ÍÂËÃ×Í¡®ËÁÒÂ·Õèà¡ÕèÂÇ¢�Í§¡íÒË¹´ 
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¼Ù�ºÃÔËÒÃ 
³ ÇÑ¹·Õè 31 Ņ̃¹ÇÒ¤Á 2556 ºÃÔÉÑ·ÁÕ¼Ù�ºÃÔËÒÃ í̈Ò¹Ç¹  6 ·�Ò¹  Ñ́§¹Õé 

ÃÒÂª×èÍ¼Ù�ºÃÔËÒÃ  µíÒáË¹�§ 

1.  ¹ÒÂ¾¹Á ¤ÇÃÊ¶Ò¾Ã ¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼Ù�¨Ñ´¡ÒÃ 

2. ¹ÒÂºØàÅÔÈ            »Å×éÁÊ×º¡ØÅ ¼Ù�ÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃÍÒÇØâÊ½�ÒÂµ�Ò§»ÃÐà·È 

3. ¹Ò§ÊÒÇ¹ÔÍÃ            ¨Ñ¹·Ã�á¨�ÁáÊ§ ¼Ù�ÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃÊíÒ¹Ñ¡¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼Ù�¨Ñ´¡ÒÃ 

4. ¹Ò§ÊÒÇ»³ÔµÒ        ¤ÇÃÊ¶Ò¾Ã ¼Ù�ÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃ½�ÒÂºÃÔËÒÃ·ÑèÇä» 

5. ¹ÒÂÍÑ¤Ãà´ª             ¾Ñ¹·ÐÊÒÃ ¼Ù�ÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃ½�ÒÂ¢ÒÂáÅÐ¡ÒÃµÅÒ´ 

6. ¹ÒÂÅÔ¢Ôµ                   àÅÒºÇÃàÈÃÉ°Õ »ÃÐ¸Ò¹à¨�ÒË¹�Ò·ÕèºÃÔËÒÃ´�Ò¹¡ÒÃà§Ô¹ 

ËÁÒÂàËµØ : ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ÃÐËÇ�Ò§»� 2556 ¹ÒÂÊÁÂÈ  °ÔµÔÊØÃÔÂÒÃÑ¡É� ÅÒÍÍ¡àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 30 àÁÉÒÂ¹ ºÃÔÉÑ· Ö̈§ä �́áµ�§µÑé§¹ÒÂÅÔ¢Ôµ  àÅÒºÇÃàÈÃÉ°Õ ã¹ÇÑ¹·Õè  20 ¾ÄÉÀÒ¤Á à¾×èÍ

à»�¹¼Ù�ºÃÔËÒÃÃÐ Ñ́ºÊÙ§·´á·¹ãË�¤ÃºÍ§¤�»ÃÐ¡Íº 

¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼Ù�¨Ñ´¡ÒÃ 
¢Íºà¢µÍíÒ¹Ò¨Ë¹�Ò·Õè¢Í§¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼Ù�¨Ñ´¡ÒÃ (µÒÁÁµÔ·Õè»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· àÍàªÕÂ ¡ÃÕ¹ àÍ¹à¹Í Ṏ í̈Ò¡Ñ´ (ÁËÒª¹) ¤ÃÑé§·Õè 1 / 

2551 ÇÑ¹·Õè 21 ÁÕ¹Ò¤Á 2551) 

ãË�¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼Ù� Ñ̈´¡ÒÃÁÕÍíÒ¹Ò¨ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃµÒÁ·Õè¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·ä �́ÁÍºËÁÒÂãË� «Öè§ÍÂÙ�ÀÒÂãµ�¡®ÃÐàºÕÂºáÅÐ¢�ÍºÑ§¤Ñº¢Í§

ºÃÔÉÑ· ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ÍíÒ¹Ò¨Ë¹�Ò·Õè¢Í§¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼Ù� Ñ̈´¡ÒÃÊÒÁÒÃ¶ÊÃØ»ä �́ Ñ́§¹Õé 

1) à»�¹¼Ù�ºÃÔËÒÃ Ñ̈´¡ÒÃáÅÐ¤Çº¤ØÁ Ù́áÅ¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹ Ø̧Ã¡Ô¨µÒÁ»¡µÔ¢Í§ºÃÔÉÑ· 

2) í́Òà¹Ô¹¡ÒÃµÒÁ·Õè¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· ËÃ×Í¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ ä �́ÁÍºËÁÒÂ 

3) à»�¹¼Ù�¡íÒË¹´áÅÐ¡íÒ¡Ñº Ù́áÅ¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃâ´ÂÃÇÁã¹·Ò§» Ô̄ºÑµÔ à¾×èÍãË�à»�¹ä»µÒÁ¹âÂºÒÂ·Õè¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·¡íÒË¹´ 

4) ÁÕÍíÒ¹Ò¨ã¹¡ÒÃÍ¹ØÁÑµÔ¡ÒÃ«×éÍ àª�Ò ËÃ×ÍÅ§·Ø¹ µÒÁá¼¹§Ò¹·Õèä �́ÁÕÁµÔÍ¹ØÁÑµÔäÇ�áÅ�ÇËÃ×ÍÁÕÍíÒ¹Ò¨ã¹¡ÒÃÍ¹ØÁÑµÔËÃ×ÍÂ¡àÅÔ¡¡ÒÃ

«×éÍ ¡ÒÃ �̈Ò§ ¡ÒÃàª�Ò ¡ÒÃàª�Ò«×éÍ ¡ÒÃ¢ÒÂ ·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹ ¡ÒÃÅ§·Ø¹ áÅÐ¡ÒÃªíÒÃÐÃÒ¤ÒËÃ×Í¤�Òãª� �̈ÒÂµ�Ò§æ ·Õè í̈Òà»�¹µ�Í¡ÒÃ

í́Òà¹Ô¹§Ò¹¢Í§ºÃÔÉÑ· â´ÂÁÕÃÒÂÅÐàÍÕÂ´µÒÁ¼Ñ§ÍíÒ¹Ò¨Í¹ØÁÑµÔ·Õè¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·¡íÒË¹´ 

5) ÁÕÍíÒ¹Ò¨ã¹¡ÒÃÍ¹ØÁÑµÔ¡ÒÃ«×éÍ·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹ ËÃ×Í¡ÒÃªíÒÃÐÃÒ¤ÒËÃ×Í¤�Òãª� �̈ÒÂµ�Ò§æ ÍÑ¹Ê×ºà¹×èÍ§ÁÒ¨Ò¡¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹¢Í§

ºÃÔÉÑ·µÒÁÊÑÒ áÅÐ/ËÃ×Í ¢�Íµ¡Å§¡Ñº¤Ù�¤�Ò â´ÂÁÕÃÒÂÅÐàÍÕÂ´µÒÁ¼Ñ§ÍíÒ¹Ò¨Í¹ØÁÑµÔ·Õè¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·¡íÒË¹´ 

6) à»�¹¼Ù�¾Ô¨ÒÃ³ÒàÃ×èÍ§¡ÅÂØ· �̧·Ò§ Ø̧Ã¡Ô¨ áÅÐ¡ÒÃÃÐ´Á·Ø¹¢Í§ºÃÔÉÑ· à¾×èÍ¹íÒàÊ¹Íµ�Í¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·µÒÁÅíÒ Ñ́º¢Í§

¤ÇÒÁÊíÒ¤Ñ 

7) ÁÕÍíÒ¹Ò¨ �̈Ò§ áµ�§µÑé§ »Å´ÍÍ¡ ãË�ÍÍ¡ äÅ�ÍÍ¡ «Öè§¾¹Ñ¡§Ò¹·Ø¡ÃÐ Ñ́º  

8) ÁÕÍíÒ¹Ò¨ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃà»�´áÅÐ»�´ºÑªÕà§Ô¹½Ò¡»ÃÐàÀ·µ�Ò§ æ ¡Ñº¸¹Ò¤ÒÃáÅÐÊ¶ÒºÑ¹¡ÒÃà§Ô¹à¾×èÍ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡ã¹¡ÒÃ

í́Òà¹Ô¹§Ò¹µÒÁ»¡µÔ Ø̧Ã¡Ô¨¢Í§ºÃÔÉÑ· â´Âµ�Í§¤íÒ¹Ö§¶Ö§»ÃÐâÂª¹�¢Í§ºÃÔÉÑ·Ïà»�¹ÊíÒ¤Ñ 

9) ¢ÍÍ¹ØÁÑµÔ¡ÒÃáµ�§µÑé§·Õè»ÃÖ¡ÉÒ �́Ò¹µ�Ò§æ ·Õè í̈Òà»�¹µ�Í¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï â´Â¼�Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¢Í§

ºÃÔÉÑ· 

10) ÁÕÍíÒ¹Ò¨ �̈Ò§ áµ�§µÑé§ »Å´ÍÍ¡ ãË�ÍÍ¡ äÅ�ÍÍ¡ ¡íÒË¹´ÍÑµÃÒ¤�Ò �̈Ò§ ãË�ºíÒàË¹ç¨ÃÒ§ÇÑÅ ¢Öé¹à§Ô¹à ×́Í¹ ¤�ÒµÍºá·¹ à§Ô¹âº¹ÑÊ 

ãË�á¡�¾¹Ñ¡§Ò¹·Ø¡ÃÐ Ñ́º µÒÁ¹âÂºÒÂ¡ÒÃ¡íÒË¹´¤�ÒµÍºá·¹¢Í§ºÃÔÉÑ· 

·Ñé§¹Õé ¡ÒÃÁÍºËÁÒÂÍíÒ¹Ò¨Ë¹�Ò·ÕèáÅÐ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº¢Í§»ÃÐ¸Ò¹à �̈ÒË¹�Ò·ÕèºÃÔËÒÃ Ñ́§¡Å�ÒÇ¢�Ò§µ�¹¹Ñé¹ ¨ÐäÁ�ÃÇÁ¶Ö§ÍíÒ¹Ò¨ 

áÅÐ/ËÃ×Í¡ÒÃÁÍºÍíÒ¹Ò¨ª�Ç§ã¹¡ÒÃÍ¹ØÁÑµÔÃÒÂ¡ÒÃã´·Õèµ¹ ËÃ×Í¼Ù�ÃÑºÁÍºÍíÒ¹Ò¨ª�Ç§ ËÃ×ÍºØ¤¤Å·ÕèÍÒ¨ÁÕ¤ÇÒÁ¢Ñ´áÂ�§ (µÒÁ·Õè¹ÔÂÒÁäÇ�ã¹

»ÃÐ¡ÒÈ áÅÐ/ËÃ×Í ¡®ËÁÒÂ·Õèà¡ÕèÂÇ¢�Í§) ÁÕÊ�Ç¹ä �́àÊÕÂËÃ×Í¼Å»ÃÐâÂª¹�ã¹ÅÑ¡É³ÐÍ×è¹ã´¢Ñ´áÂ�§¡ÑººÃÔÉÑ·Ï ËÃ×ÍºÃÔÉÑ·Â�ÍÂ¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï «Öè§¡ÒÃ

Í¹ØÁÑµÔÃÒÂ¡ÒÃã¹ÅÑ¡É³Ð Ñ́§¡Å�ÒÇ¨Ðµ�Í§àÊ¹Íµ�Í·Õè»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ áÅÐ/ËÃ×Í·Õè»ÃÐªØÁ¼Ù�¶×ÍËØ�¹ (áÅ�Çáµ�¡Ã³Õ) à¾×èÍ¾Ô¨ÒÃ³ÒÍ¹ØÁÑµÔ

ÃÒÂ¡ÒÃ Ñ́§¡Å�ÒÇ µÒÁ·Õè¢�ÍºÑ§¤Ñº¢Í§ºÃÔÉÑ·Â�ÍÂËÃ×Í¡®ËÁÒÂ·Õèà¡ÕèÂÇ¢�Í§¡íÒË¹´ 

 ¡ÒÃÍ×è¹ã´¹Í¡àË¹×Í¨Ò¡·Õè¡Å�ÒÇÁÒ¢�Ò§µ�¹¡ÃÃÃÁ¡ÒÃ¼Ù� Ñ̈´¡ÒÃäÁ�ÊÒÁÒÃ¶¡ÃÐ·íÒä �́àÇ�¹áµ�¨Ðä �́ÃÑºÁÍºËÁÒÂ¨Ò¡·Õè»ÃÐªØÁ

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·à»�¹¤ÃÒÇæ ä»  
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ËÁÒÂàËµØ :  ¼Ñ§ÍíÒ¹Ò¨Í¹ØÁÑµÔÁÕÃÒÂÅÐàÍÕÂ´´Ñ§¹Õé 

 
µíÒáË¹�§ ÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â� 

«×éÍ-¢ÒÂ 
ÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â� 

«×éÍ-¢ÒÂ 
¡ÒÃ¡Ù�Â×Áà§Ô¹¨Ò¡  

Ê¶ÒºÑ¹¡ÒÃà§Ô¹ 
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ äÁ�à¡Ô¹ 20,000,000 äÁ�à¡Ô¹ 50,000,000 äÁ�à¡Ô¹ 250,000,000 
¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼Ù�¨Ñ´¡ÒÃ äÁ�à¡Ô¹ 5,000,000 äÁ�à¡Ô¹ 20,000,000 äÁ�à¡Ô¹ 100,000,000 

 

ÊíÒËÃÑº¡ÒÃÊÑè§«×éÍà¤Ã×èÍ§Á×Í ÍØ»¡Ã³� áÅÐÇÑµ¶Ø Ốº à¾×èÍãª�ã¹¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹¹Ñé¹ ËÒ¡à»�¹¡ÒÃÊÑè§«×éÍà¾×èÍÊ¹ÑºÊ¹Ø¹µ�Í¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹

Ø̧Ã¡Ô¨»¡µÔ¢Í§ºÃÔÉÑ· ÊÒÁÒÃ¶Í¹ØÁÑµÔä �́à»�¹»¡µÔâ´ÂäÁ�ÁÕ¡ÒÃ í̈Ò¡Ñ´Ç§à§Ô¹Í¹ØÁÑµÔáµ�ÍÂ�Ò§ã´ 

·Ñé§¹Õé¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹ Ø̧Ã¡Ô¨»¡µÔ¢Í§ºÃÔÉÑ· ¤×Í ¡ÒÃ¹íÒà¢�Ò ¡ÒÃ¤Ñ´áÂ¡ áÅÐ¡ÒÃ í̈ÒË¹�ÒÂàª×éÍà¾ÅÔ§¶�Ò¹ËÔ¹ 
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â¤Ã§ÊÃ�Ò§¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ́ ¡ÒÃ¢Í§ºÃÔÉÑ· ³ ÇÑ¹·Õè 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2556 

 

 

กรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการตรวจสอบ

รองกรรมการผู้จัดการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

สํานักตรวจสอบภายใน 

สํานักงานเลขานุการและเลขานุการบริษัท  

สาย

ปฏิบัติการ

ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร

ด้านการเงิน (CFO)

ผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร

ทัวไป

ผู้อํานวยการสาย

ปฏิบัติการ

ผู้อํานวยการสํานัก

กรรมการผู้จัดการ

ผู้อํานวยการอาวุโสฝ่าย

ต่างประเทศ

ฝ่าย

ขนส่ง

โรงงาน

นาดี

โรงงาน

เขาย้อย

โรงงาน

นคร

หลวง

แผนก 

QC

ฝ่ายขาย

ในประเทศ

ฝ่ายขาย

ต่างประเทศ          
SOURCING Chartering

ฝ่าย

บุคคล
 ฝ่าย

สารสนเทศ

 

ฝ่ายบัญชี

และการเงิน 

 

ฝ่ายนักลงทุน

สัมพนัธ์

ผู้อํานวยการฝ่ายขาย

และการตลาด

แผนก

จัดซือ
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àÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃºÃÔÉÑ· 
  ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·ä �́áµ�§µÑé§¹Ò§ÊÒÇ¹ÔÍÃ Ñ̈¹·Ã�á �̈ÁáÊ§ ·íÒË¹�Ò·ÕèàÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃºÃÔÉÑ·µÑé§áµ�»� 2551 â´ÂãË�ÁÕÍíÒ¹Ò¨Ë¹�Ò·Õè

µÒÁ·Õè¡íÒË¹´äÇ�ã¹¾ÃÐÃÒªºÑÑµÔËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�áÅÐµÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â� ¾.È. 2535 á¡�ä¢à¾ÔèÁàµÔÁ (©ºÑº·Õè 4) ¾.È. 2551 à¾×èÍÃÑº¼Ô´ªÍº¡ÒÃ Ñ̈´

»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·áÅÐ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¼Ù�¶×ÍËØ�¹ ÃÇÁ¶Ö§ª�ÇÂ Ù́áÅãË�ÁÕ¡ÒÃ» Ô̄ºÑµÔµÒÁÁµÔ Ñ́§¡Å�ÒÇ Ù́áÅáÅÐãË�¤íÒá¹Ð¹íÒá¡�¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ

à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡®à¡³±�µ�Ò§æ ·Õèµ�Í§» Ô̄ºÑµÔ ¡ÒÃ Ñ̈´·íÒáÅÐà¡çºÃÑ¡ÉÒ·ÐàºÕÂ¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ Ë¹Ñ§Ê×Í¹Ñ´»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁ

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ í̈Ò»�¢Í§ºÃÔÉÑ· Ë¹Ñ§Ê×Í¹Ñ´»ÃÐªØÁ¼Ù�¶×ÍËØ�¹ áÅÐÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¼Ù�¶×ÍËØ�¹ ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃÁÕÊ�Ç¹ä �́àÊÕÂ·Õè

ÃÒÂ§Ò¹â´Â¡ÃÃÁ¡ÒÃËÃ×Í¼Ù�ºÃÔËÒÃ áÅÐ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃÍ×è¹æ µÒÁ·Õè¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡íÒ¡ÑºµÅÒ´·Ø¹»ÃÐ¡ÒÈ¡íÒË¹´ 

 ¹Ò§ÊÒÇ¹ÔÍÃ  Ñ̈¹·Ã�á �̈ÁáÊ§ ÊíÒàÃç¨¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÃÐ Ñ́º»ÃÔÒµÃÕ ÊÒ¢ÒÀÒÉÒ½ÃÑè§àÈÊ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÔÅ»Ò¡Ã ¼�Ò¹¡ÒÃ

½�¡ÍºÃÁËÅÑ¡ÊÙµÃàÅ¢Ò¡ÒÃºÃÔÉÑ··Õè Ñ̈´â´ÂÊÁÒ¤ÁÊ�§àÊÃÔÁÊ¶ÒºÑ¹¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·ä·Â (IOD) áÅÐËÅÑ¡ÊÙµÃÍ×è¹æ ·Õèà¡ÕèÂÇ¢�Í§¨Ò¡µÅÒ´

ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�áË�§»ÃÐà·Èä·Â áÅÐÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¡íÒ¡ÑºËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�áÅÐµÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â� â´Â·íÒË¹�Ò·ÕèàÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃºÃÔÉÑ·µÑé§áµ�»� 2551 ¨¹¶Ö§»�¨ Ø̈ºÑ¹ 

 

¤�ÒµÍºá·¹¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐ¼Ù�ºÃÔËÒÃ 

¤�ÒµÍºá·¹·Õèà»�¹µÑÇà§Ô¹ 
¤�ÒµÍºá·¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ 

¤�ÒµÍºá·¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº »ÃÐ¡Íº �́ÇÂ ¤�ÒµÍºá·¹¡ÃÃÁ¡ÒÃÃÒÂà ×́Í¹ ¤�ÒàºÕéÂ»ÃÐªØÁ áÅÐ¤�ÒºíÒàË¹ç¨

¡ÃÃÁ¡ÒÃ ã¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁÊÒÁÑ¼Ù�¶×ÍËØ�¹»ÃÐ í̈Ò»� 2556 àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 26 àÁÉÒÂ¹ 2556 ã¹·Õè»ÃÐªØÁä �́Í¹ØÁÑµÔ¡ÒÃ¡íÒË¹´¤�ÒµÍºá·¹

¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐ¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº µÒÁÃÐàºÕÂºÇ�Ò �́ÇÂ¤�ÒµÍºá·¹¡ÃÃÁ¡ÒÃÃÒÂà ×́Í¹  ¤�ÒàºÕéÂ»ÃÐªØÁáÅÐ¤�ÒºíÒàË¹ç¨¡ÃÃÁ¡ÒÃ¢Í§ºÃÔÉÑ· 

Ç§à§Ô¹äÁ�à¡Ô¹ 10 Å�Ò¹ºÒ·  

â´Â¡ÒÃ �̈ÒÂ¤�ÒµÍºá·¹ãË�á¡�¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ ÁÕÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ Ñ́§¹Õé 

 

 

ÃÒÂª×èÍ¡ÃÃÁ¡ÒÃ 

   ¤�ÒµÍºá·¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ 

(ºÒ·) 

 

     µíÒáË¹�§ ¤�ÒµÍºá·¹ àºÕéÂ»ÃÐªØÁ ÃÇÁ 

1.  ¾Å.µ.Í.ºØà¾ç ºíÒà¾çºØ »ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ  

¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ 

240,000 120,000 360,000 

2.  ¹ÒÂ¾¹Á ¤ÇÃÊ¶Ò¾Ã ¡ÃÃÁ¡ÒÃ 

¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼Ù�¨Ñ´¡ÒÃ 

»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ 

120,000 60,000 180,000 

3.  ¹ÒÂ¾¹ÑÊ ¤ÇÃÊ¶Ò¾Ã ¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ 120,000 60,000 180,000 

4.  ¹Ò§ÊÒÇ»³ÔµÒ ¤ÇÃÊ¶Ò¾Ã ¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ 120,000 60,000 180,000 

5.  ¹ÒÂÊÔÃÒÇÔª� ·ÃÑ¾Â�àµªÔµÁ³Õ ¡ÃÃÁ¡ÒÃ 120,000 60,000 180,000 

6.  ¹ÒÂ¸ÇÑªªÑÂ 

 

 

7.  ¹ÒÂÍíÒ¾Ñ¹ 

 

ÇÃÇÃÃ³¸¹ÐªÑÂ 

 

 

ÂÈÍÁÃÊØ¹·Ã 

¡ÃÃÁ¡ÒÃ 

»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº  

¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ 

¡ÃÃÁ¡ÒÃ 

¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº 

¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ 

240,000 

 

 

120,000 

160,000 

 

 

110,000 

400,000 

 

 

230,000 
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ÃÒÂª×èÍ¡ÃÃÁ¡ÒÃ 

   ¤�ÒµÍºá·¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ 

(ºÒ·) 

 

  µíÒáË¹�§ ¤�ÒµÍºá·¹ àºÕéÂ»ÃÐªØÁ ÃÇÁ 

8.  ¹Ò§ÊÒÇ»��¹Á³Õ      àÁ¦ÁÑ³±¹Ò ¡ÃÃÁ¡ÒÃ 

¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº 

¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ 

120,000 110,000 230,000 

 ÃÇÁ  1,200,000 740,000 1,940,000 

 
ËÁÒÂàËµØ :      1.   »ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· áÅÐ»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº ä �́ÃÑº¤�ÒµÍºá·¹ÃÒÂà ×́Í¹µ�Í·�Ò¹ í̈Ò¹Ç¹ 20,000 ºÒ· (ÊÍ§ËÁ×è¹ºÒ·¶�Ç¹) áÅÐàºÕéÂ»ÃÐªØÁ¤ÃÑé§ 

                       ÅÐ 20,000 ºÒ· (ÊÍ§ËÁ×è¹ºÒ·¶�Ç¹) 

    2.  ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· ¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ áÅÐ¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº ä �́ÃÑº¤�ÒµÍºá·¹ÃÒÂà ×́Í¹µ�Í·�Ò¹ í̈Ò¹Ç¹ 10,000 ºÒ· (Ë¹Öè§ËÁ×è¹ºÒ·¶�Ç¹) áÅÐàºÕéÂ»ÃÐªØÁ 

        ¤ÃÑé§ÅÐ 10,000 ºÒ· (Ë¹Öè§ËÁ×è¹ºÒ·¶�Ç¹) 

                  3.   ¤�ÒµÍºá·¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ·Ñé§ËÁ´ÊíÒËÃÑºÃÍºÃÐÂÐàÇÅÒºÑªÕ»ÃÐ í̈Ò»� 2556  «Öè§»ÃÐ¡Íº �́ÇÂ ¤�ÒµÍºá·¹¡ÃÃÁ¡ÒÃÃÒÂà ×́Í¹ ¤�ÒàºÕéÂ»ÃÐªØÁ áÅÐ¤�ÒºíÒàË¹ç¨ 

        ¡ÃÃÁ¡ÒÃ à»�¹ í̈Ò¹Ç¹à§Ô¹·Ñé§ÊÔé¹äÁ�à¡Ô¹ 10,000,000 ºÒ· (ÊÔºÅ�Ò¹ºÒ·¶�Ç¹) 

 

¤�ÒµÍºá·¹¼Ù�ºÃÔËÒÃ   ã¹»� 2556  ºÃÔÉÑ·ä �̈́ �ÒÂ¤�ÒµÍºá·¹»ÃÐ¡Íº �́ÇÂ¤�ÒµÍºá·¹à§Ô¹à ×́Í¹áÅÐâº¹ÑÊãË�¡Ñº¼Ù�ºÃÔËÒÃ í̈Ò¹Ç¹ 6  ÃÒÂ 

ÃÇÁ·Ñé§ÊÔé¹ 15,414,816 ºÒ· 

¤�ÒµÍºá·¹Í×è¹ 
¤�ÒµÍºá·¹Í×è¹¢Í§¡ÃÃÁ¡ÒÃ 

- äÁ�ÁÕ  -  

¤�ÒµÍºá·¹Í×è¹¢Í§¼Ù�ºÃÔËÒÃ 

 à§Ô¹¡Í§·Ø¹ÊíÒÃÍ§àÅÕéÂ§ªÕ¾ 

ºÃÔÉÑ·ä �́ Ñ̈´ãË�ÁÕ¡Í§·Ø¹ÊíÒÃÍ§àÅÕéÂ§ªÕ¾ â´ÂºÃÔÉÑ·ä �́ÊÁ·ºã¹ÍÑµÃÒÊ�Ç¹Ã�ÍÂÅÐ 2 ¢Í§à§Ô¹à ×́Í¹  â´Âã¹»� 2556  ºÃÔÉÑ·ä �́ �̈ÒÂà§Ô¹

ÊÁ·º¡Í§·Ø¹àÅÕéÂ§ªÕ¾ÊíÒËÃÑº¼Ù�ºÃÔËÒÃ 6  ÃÒÂ í̈Ò¹Ç¹  218,491 ºÒ· 

 

ºØ¤ÅÒ¡Ã 
¨íÒ¹Ç¹¾¹Ñ¡§Ò¹¢Í§ºÃÔÉÑ··Ñé§ËÁ´ ÁÕ´Ñ§¹Õé 

½�ÒÂ ¨íÒ¹Ç¹¾¹Ñ¡§Ò¹ (¤¹) 

³ ÇÑ¹·Õè 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2556 

ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ãË� 87 

´�Ò¹âÃ§§Ò¹áÅÐ»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ  32 

ÃÇÁ·Ñé§ÊÔé¹ 119 

 

¤�ÒµÍºá·¹·Õèà»�¹µÑÇà§Ô¹ 
¤�ÒµÍºá·¹¾¹Ñ¡§Ò¹ ¨íÒ¹Ç¹à§Ô¹ 

 (ºÒ·) 

à§Ô¹à´×Í¹ 54,016,386.77 

âº¹ÑÊ 5,500,720.00 

à§Ô¹·Ø¹ÊíÒÃÍ§àÅÕéÂ§ªÕ¾ 

(à©¾ÒÐÅÙ¡¨�Ò§) 

645,410.00 

¨íÒ¹Ç¹¾¹Ñ¡§Ò¹ (¤¹) 178 
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¤�ÒµÍºá·¹Í×è¹ 
¹Í¡¨Ò¡¼ÅµÍºá·¹·Õèà»�¹à§Ô¹à ×́Í¹ âº¹ÑÊ áÅÐà§Ô¹¡Í§·Ø¹ÊíÒÃÍ§àÅÕéÂ§ªÕ¾·ÕèºÃÔÉÑ· �̈ÒÂãË�¡Ñº¾¹Ñ¡§Ò¹¢Í§ºÃÔÉÑ·áÅ�Ç ºÃÔÉÑ·ÂÑ§ÁÕ

¡ÒÃ �̈ÒÂÊÇÑÊ Ố¡ÒÃÍ×è¹æ à¾ÔèÁàµÔÁãË�¡Ñº¾¹Ñ¡§Ò¹¢Í§ºÃÔÉÑ· Ñ́§¹Õé 

     - ¡ÒÃµÃÇ¨ÊØ¢ÀÒ¾»ÃÐ í̈Ò»� 

     - ¡Í§·Ø¹»ÃÐ¡Ñ¹ÊÑ§¤Á 

     - ¡Í§·Ø¹à§Ô¹·´á·¹ 

     - ÊÇÑÊ Ố¡ÒÃ �́Ò¹¡ÒÃª�ÇÂàËÅ×Í 

     - ÊÇÑÊ Ố¡ÒÃ �́Ò¹à¤Ã×èÍ§áºº¾¹Ñ¡§Ò¹ 

     - ÊÇÑÊ Ố¡ÒÃ �́Ò¹¡ÕÌÒ 

     - ÊÇÑÊ Ố¡ÒÃ¤�Ò¾ÒË¹Ð / ¤�Ò·Õè¾Ñ¡ / ¤�ÒàºÕéÂàÅÕéÂ§ 

     - ÊÇÑÊ Ố¡ÒÃ �́Ò¹¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹¡ÒÃà Ố¹·Ò§ 

 

¢�Í¾Ô¾Ò·´�Ò¹áÃ§§Ò¹·ÕèÊíÒ¤Ñã¹ÃÐÂÐ 3 »�·Õè¼�Ò¹ÁÒ  
          - äÁ�ÁÕ – 

 

¹âÂºÒÂ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¾¹Ñ¡§Ò¹ 
             ºÃÔÉÑ·ãË�¤ÇÒÁÊíÒ¤Ñ¡Ñº¡ÒÃ½�¡ÍºÃÁáÅÐ¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾¢Í§¾¹Ñ¡§Ò¹ Ö̈§ä �́ Ñ̈´·íÒ¹âÂºÒÂã¹Ê�Ç¹¢Í§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒáÅÐ¡ÒÃ

½�¡ÍºÃÁ à¾×èÍãË�à¡Ô´¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤ÇÒÁÃÙ� ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶¢Í§¾¹Ñ¡§Ò¹ÍÂ�Ò§µ�Íà¹×èÍ§ Ñ́§¹Õé 

1. ¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Òà¾×èÍ Ñ̈´ËÒËÅÑ¡ÊÙµÃ¡ÒÃ½�¡ÍºÃÁ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁ í̈Òà»�¹ÊíÒËÃÑº¾¹Ñ¡§Ò¹ã¹áµ�ÅÐµíÒáË¹�§ 

2. Ñ̈´·íÒá¹Ç·Ò§¡ÒÃ½�¡ÍºÃÁÊíÒËÃÑº¾¹Ñ¡§Ò¹ à¾×èÍÃÍ§ÃÑº¡Ñº¤ÇÒÁ¡�ÒÇË¹�Ò �́Ò¹ÍÒªÕ¾ 

3. Ñ̈´·íÒá¼¹¡ÒÃ½�¡ÍºÃÁ»ÃÐ í̈Ò»� 

4. í́Òà¹Ô¹¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃ½�¡ÍºÃÁà¾×è Í»ÃÑº»ÃØ§á¡�ä¢ãË�¡ÒÃ Ñ̈´½�¡ÍºÃÁà»�¹ä»ÍÂ�Ò§ÁÕ»ÃÐÊÔ· Ô̧ÀÒ¾µ�Íä» 

ÊíÒËÃÑºã¹»� 2556 á¼¹¡½�¡ÍºÃÁä �́ÁÕ¡ÒÃ Ñ̈´·íÒ¤Ù�Á×Í» Ô̄ºÑµÔ§Ò¹ àÃ×èÍ§¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹ �́Ò¹½�¡ÍºÃÁ â´ÂÁÕ¹âÂºÒÂàÃ×èÍ§¡ÒÃ

½�¡ÍºÃÁ¢Í§¾¹Ñ¡§Ò¹·Ø¡ÃÐ Ñ́º ¾Ã�ÍÁ·Ñé§ÁÕáººÊíÒÃÇ¨¤ÇÒÁµ�Í§¡ÒÃ½�¡ÍºÃÁã¹ËÑÇ¢�Íµ�Ò§æ »ÃÐ í̈Ò»�  à¾×èÍ¤ÇÒÁÊÍ´¤Å�Í§áÅÐàËÁÒÐÊÁ

¡Ñº¡ÒÃ·íÒ§Ò¹¢Í§¾¹Ñ¡§Ò¹ ·Ñé§¹Õé  àÃÔèÁ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃã¹ÃÐËÇ�Ò§à ×́Í¹¾ÄÈ Ô̈¡ÒÂ¹ - Ņ̃¹ÇÒ¤Á 2556 â´ÂãË�¼Ù�ºÃÔËÒÃ¢Í§áµ�ÅÐ½�ÒÂ àÊ¹Í

ËÅÑ¡ÊÙµÃáÅ�Ç¹íÒÁÒ Ñ̈´·íÒá¼¹½�¡ÍºÃÁ»ÃÐ í̈Ò»� 2557  

 ã¹»� 2556 ËÅÑ¡ÊÙµÃ·Õè Ñ̈´½�¡ÍºÃÁÀÒÂã¹ºÃÔÉÑ·ÁÕ»ÃÐÁÒ³ 7 ËÅÑ¡ÊÙµÃµ�Í»� â´Â¾¹Ñ¡§Ò¹¨¹¶Ö§ÃÐ Ñ́º¼Ù�ºÃÔËÒÃä �́à¢�ÒÃÑº¡ÒÃ

ÍºÃÁËÅÑ¡ÊÙµÃÀÒÂã¹·Ø¡¤¹ÃÇÁ¶Ö§¾¹Ñ¡§Ò¹·Õèà¢�ÒãËÁ� ·Ñé§¹Õé ã¹»� 2556 ºÃÔÉÑ·ÁØ�§à¹�¹àÃ×èÍ§¡ÒÃà¾ÔèÁ·Ñ¡ÉÐã¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃáÅÐ¡ÒÃ

·íÒ§Ò¹à»�¹·ÕÁ â´Âà»�¹¡ÒÃ Ñ̈´½�¡ÍºÃÁà¾ÔèÁ¤ÇÒÁÃÙ� ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ãË�á¡�¾¹Ñ¡§Ò¹·Ø¡ÃÐ Ñ́º àª�¹ ¡ÒÃà¨Ã¨Òµ�ÍÃÍ§ ¡ÒÃà¾ÔèÁ·Ñ¡ÉÐ �́Ò¹¡ÒÃãª�

¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ� ¡ÒÃ·íÒ§Ò¹à»�¹·ÕÁ ¡ÒÃ¾Ñ²¹Òà¾ÔèÁ·Ñ¡ÉÐ¤ÇÒÁà»�¹¼Ù�¹íÒáÅÐËÑÇË¹�Ò§Ò¹·Õè Ṍ áÅÐ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂã¹¡ÒÃ»�Í§¡Ñ¹ÍØºÑµÔàËµØ¨Ò¡¡ÒÃ

·íÒ§Ò¹áÅÐà¤Ã×èÍ§ Ñ̈¡Ã¡Å à»�¹µ�¹ 

ËÅÑ¡ÊÙµÃÍºÃÁÀÒÂã¹ ÁÕ´Ñ§¹Õé 

1. »°Á¹Ôà·È¾¹Ñ¡§Ò¹ãËÁ� ¤ÇÒÁÃÙ�¢Ñé¹¾×é¹°Ò¹¢Í§ºÃÔÉÑ·¡Ñº¾¹Ñ¡§Ò¹ 

2. ·Ñ¡ÉÐ �́Ò¹¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ� àª�¹ ¡ÒÃãª� Microsoft Office à»�¹µ�¹ 

3. ·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃà¨Ã¨Òµ�ÍÃÍ§ÍÂ�Ò§ÁÕ¤Ø³ÀÒ¾ (Negotiation Skill) 

4. ¡ÒÃÊÃ�Ò§ÀÒÇÐ¼Ù�¹íÒà¾×èÍ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÍ§¤�¡Ã (Leadership) 

5. ¾Ñ²¹Ò¾ÅÑ§áË�§·ÕÁ ¾ÅÑ§áË�§¤ÇÒÁÊíÒàÃç¨ (Team Building) 

6. ÍºÃÁ¡ÒÃ¢ÑºÃ¶µÑ¡ Ã¶áº¤âÎáÅÐâ¿Å�¤ÅÔ¿·� 

7. â¤Ã§¡ÒÃ CSR DAY  
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 áÅÐÊíÒËÃÑºËÅÑ¡ÊÙµÃ¡ÒÃÍºÃÁÀÒÂ¹Í¡ºÃÔÉÑ·ä �́Ê¹ÑºÊ¹Ø¹ãË�¾¹Ñ¡§Ò¹ ÃÇÁ¶Ö§¼Ù�ºÃÔËÒÃ áÅÐ¡ÃÃÁ¡ÒÃ à¢�ÒÃ�ÇÁÍºÃÁËÅÑ¡ÊÙµÃ·Õè

àËÁÒÐÊÁ áÅÐà»�¹»ÃÐâÂª¹�µ�Í¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾ã¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ ·Õè Ñ̈´¢Öé¹â´ÂÊ¶ÒºÑ¹µ�Ò§æ  

ËÅÑ¡ÊÙµÃÍºÃÁÀÒÂ¹Í¡ ÁÕ´Ñ§¹Õé 

1. New AGE Leaders + Smart Communication Program 

2. The  Annual Conference on Overseas 

3. ¹Ñ¡Å§·Ø¹¨Ò¡Ê¶ÒºÑ¹¤Ò´ËÇÑ§ÍÐäÃ 

4. Coal Conference 

5. Thailand HR Forum  

6. ¼Ù�»ÃÐ¡Íº¡ÒÃáË�§Í¹Ò¤µ 

7. ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾ºØ¤ÅÒ¡Ãà¾×èÍà¾ÔèÁ»ÃÐÊÔ· Ô̧¼ÅãË�¡ÒÃ»®ÔºÑµÔ§Ò¹ 

8. Biomass Pellets Trade & Power 

9. ¡ÒÃà»�¹¼Ù�¹íÒã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÍØµÊÒË¡ÃÃÁàªÔ§¹ÔàÇÈ 

10. AEC áÅÐÊÔ· Ô̧»ÃÐâÂª¹�·Ò§¡ÒÃ¤�Ò¡Ñº·ÔÈ·Ò§áÅÐº·ºÒ·¹Ñ¡ºÑªÕ 

11. Forklift Operator and Safety Training Course 

12. ¡ÒÃºÃÔËÒÃ Ñ̈´¡ÒÃÊÔ¹·ÃÑ¾Â�«Í¿áÇÃ� 

13. Quick  view workshop build own dashboard in half a day 

14. Free workshop quick view build own dashboard in half a day 

15. IT manage services for business growth deliver competitive advantage through. 

16. áÃ§§Ò¹ÊÁÒ¹©Ñ¹·� ÁÑè¹¤§ áÅÐ»ÅÍ´ÀÑÂáºº·ÇÔÀÒ¤Õ  

17. ¡ÒÃÊ�§àÊÃÔÁáÅÐÊÃ�Ò§àÊÃÔÁ¤ÇÒÁà¢�Òã¨à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃãª�¶�Ò¹ËÔ¹áÅÐÁÒµÃ¡ÒÃ¡ÒÃ¡íÒ¡Ñº Ù́áÅ¡ÒÃãª�¶�Ò¹ËÔ¹ 

ÏÅÏ 

·Ñé§¹Õé ¡ÅØ�ÁºÃÔÉÑ·ãª�§º»ÃÐÁÒ³ã¹¡ÒÃ Ñ̈´ÍºÃÁËÅÑ¡ÊÙµÃµ�Ò§æ ·Ñé§ÀÒÂã¹áÅÐÀÒÂ¹Í¡ â´Âãª�§º»ÃÐÁÒ³à»�¹à§Ô¹ »ÃÐÁÒ³ 

700,000 ºÒ·   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              



ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨íÒ»� 2556 

 

ºÃÔÉÑ· àÍàªÕÂ ¡ÃÕ¹ àÍ¹à¹Í¨Õ ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) | 42  

 

¡ÒÃ¡íÒ¡Ñº´ÙáÅ¡Ô¨¡ÒÃ 
¹âÂºÒÂ¡ÒÃ¡íÒ¡Ñº´ÙáÅ¡Ô̈ ¡ÒÃ 

¡ÒÃ¡íÒ¡Ñº´ÙáÅ¡Ô̈ ¡ÒÃ 
ºÃÔÉÑ·ä �́» Ô̄ºÑµÔµÒÁËÅÑ¡¡ÒÃ¢Í§¡ÒÃ¡íÒ¡Ñº Ù́áÅ¡Ô¨¡ÒÃ·Õè ṌµÒÁá¹Ç·Ò§·ÕèµÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�áË�§»ÃÐà·Èä·Â (“µÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�”) 

¡íÒË¹´äÇ� â´Âä �́ÁÕ¡ÒÃ Ñ̈´áº�§ËÁÇ´ËÁÙ�à»�¹ 5 ËÁÇ´ ÁÕÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ Ñ́§¹Õé 

ËÁÇ´·Õè 1 ÊÔ·¸Ô¢Í§¼Ù�¶×ÍËØ�¹ 
ºÃÔÉÑ·µÃÐË¹Ñ¡áÅÐãË�¤ÇÒÁÊíÒ¤Ñ¡ÑºÊÔ· Ô̧¢Í§¼Ù�¶×ÍËØ�¹ Ö̈§ä �́¡íÒË¹´¹âÂºÒÂã¹¡ÒÃ¤íÒ¹Ö§¶Ö§ÊÔ· Ô̧¼Ù�¶×ÍËØ�¹ Ê�§àÊÃÔÁ¡ÒÃãª�ÊÔ· Ô̧áÅÐäÁ�ÅÐàÁÔ´ÊÔ· Ô̧

¢Í§¼Ù�¶×ÍËØ�¹ Ñ́§¹Õé 

1. ¡íÒË¹´ãË�ÁÕ¡ÒÃ»ÃÐªØÁÊÒÁÑ¼Ù�¶×ÍËØ�¹à»�¹»ÃÐ í̈Ò·Ø¡»�ÀÒÂã¹ 150 ÇÑ¹ ¹Ñºáµ�ÇÑ¹ÊÔé¹ÃÍº»�ºÑªÕ¢Í§ºÃÔÉÑ·áÅÐËÒ¡ÁÕ¤ÇÒÁ í̈Òà»�¹

àÃ�§ �́Ç¹ ·Õè¨Ðµ�Í§¾Ô¨ÒÃ³ÒÇÒÃÐ¾ÔàÈÉ·ÕèÍÒ¨à»�¹àÃ×èÍ§·Õè¡ÃÐ·ºËÃ×Íà¡ÕèÂÇ¢�Í§¡Ñº¼Å»ÃÐâÂª¹�¢Í§¼Ù�¶×ÍËØ�¹«Öè§ í̈Òà»�¹µ�Í§ä �́ÃÑº¡ÒÃ

Í¹ØÁÑµÔ¨Ò¡¼Ù�¶×ÍËØ�¹ ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· ÊÒÁÒÃ¶àÃÕÂ¡»ÃÐªØÁÇÔÊÒÁÑ¼Ù�¶×ÍËØ�¹ä �́à»�¹¡Ã³Õä» 

2. Ñ̈´·íÒáÅÐ Ñ̈´Ê�§Ë¹Ñ§Ê×ÍàªÔ»ÃÐªØÁÊÒÁÑ¼Ù�¶×ÍËØ�¹»ÃÐ í̈Ò»�ãË�¡Ñº¼Ù�¶×ÍËØ�¹·Ø¡»ÃÐàÀ· ÃÇÁ¶Ö§¼Ù�¶×ÍËØ�¹Ê¶ÒºÑ¹ ¾Ã�ÍÁ·Ñé§ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´

ÃÐàºÕÂºÇÒÃÐ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¢�ÍÁÙÅÊíÒ¤ÑáÅÐ í̈Òà»�¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¢Í§¼Ù�¶×ÍËØ�¹ ¾Ã�ÍÁ¤ÇÒÁàËç¹¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹

¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤ÃÑé§·Õè¼�Ò¹ÁÒ ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ í̈Ò»� Ë¹Ñ§Ê×ÍÁÍº©Ñ¹·Ð·Ø¡áºº»ÃÐ¡Íº �́ÇÂáºº ¡ áºº ¢ áÅÐáºº ¤ µÒÁ·Õè¡ÃÐ·ÃÇ§

¾Ò³ÔªÂ�¡íÒË¹´ áÅÐÃÐºØÇÔ Õ̧¡ÒÃÁÍº©Ñ¹·ÐãË�ªÑ´à¨¹ ¾Ã�ÍÁ·Ñé§ÃÐºØÊ¶Ò¹·Õè ÇÑ¹ àÇÅÒ áÅÐá¼¹·ÕèáÊ´§Ê¶Ò¹·Õè»ÃÐªØÁ «Öè§ã¹Ë¹Ñ§Ê×Í

àªÔ»ÃÐªØÁ¨Ðá �̈§ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¢Í§àÍ¡ÊÒÃ·Õè¼Ù�¶×ÍËØ�¹¨Ðµ�Í§¹íÒÁÒáÊ´§ã¹ÇÑ¹»ÃÐªØÁà¾×èÍÃÑ¡ÉÒÊÔ· Ô̧ã¹¡ÒÃà¢�Ò»ÃÐªØÁ â´Â Ñ̈´Ê�§

Ë¹Ñ§Ê×ÍàªÔ»ÃÐªØÁãË�¼Ù�¶×ÍËØ�¹Å�Ç§Ë¹�ÒÍÂ�Ò§¹�ÍÂ 21 ÇÑ¹¡�Í¹ÇÑ¹»ÃÐªØÁ¼Ù�¶×ÍËØ�¹ à¾×èÍãË�¼Ù�¶×ÍËØ�¹ä �́ÃÑº¢�ÍÁÙÅ¢�ÒÇÊÒÃà¾×èÍ¡ÒÃµÑ´ÊÔ¹ã¨

ã¹¡ÒÃÅ§ÁµÔÍÂ�Ò§à¾ÕÂ§¾Í ¶Ù¡µ�Í§ ¤Ãº¶�Ç¹ â»Ã�§ãÊ ¾Ã�ÍÁ·Ñé§»ÃÐ¡ÒÈÅ§ã¹Ë¹Ñ§Ê×Í¾ÔÁ¾�©ºÑºÀÒÉÒä·Âà»�¹àÇÅÒ 3 ÇÑ¹

µÔ´µ�Í¡Ñ¹¡�Í¹ÇÑ¹»ÃÐªØÁÍÂ�Ò§¹�ÍÂ 3 ÇÑ¹ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé ¼Ù�¶×ÍËØ�¹ÂÑ§ÊÒÁÒÃ¶à¢�Ò Ù́¢�ÍÁÙÅµ�Ò§æ à¡ÕèÂÇ¡ÑºÃÐàºÕÂºÇÒÃÐ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¢Í§

áµ�ÅÐ¤ÃÑé§ä �́·Ò§àÇçºä«µ�¢Í§ºÃÔÉÑ··ÕèÁÕ¡ÒÃà¼Âá¾Ã�Å�Ç§Ë¹�Ò¡�Í¹ÇÑ¹»ÃÐªØÁ¼Ù�¶×ÍËØ�¹ÍÂ�Ò§¹�ÍÂ 21 ÇÑ¹ à¾×èÍà»�¹¡ÒÃºÍ¡¡Å�ÒÇ¡ÒÃ

àÃÕÂ¡»ÃÐªØÁÊÒÁÑ¼Ù�¶×ÍËØ�¹à»�¹¡ÒÃÅ�Ç§Ë¹�ÒÊíÒËÃÑºãË�¼Ù�¶×ÍËØ�¹àµÃÕÂÁµÑÇÁÒÃ�ÇÁ»ÃÐªØÁ¡�Í¹ä �́ÃÑºàÍ¡ÊÒÃ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ �́ÇÂ 

3. ã¹¡Ã³Õ·ÕèÁÕ¡ÒÃà¾ÔèÁÇÒÃÐ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¨ÐÁÕ¡ÒÃá �̈§ãË�¼Ù�¶×ÍËØ�¹·ÃÒº ã¹¡Ã³Õ í̈Òà»�¹ÃÕº �́Ç¹à¾×èÍÃÑ¡ÉÒÊÔ· Ô̧ËÃ×Í»ÃÐâÂª¹�¢Í§ºÃÔÉÑ· 

áÅÐ¨ÐÊ�§Ë¹Ñ§Ê×Í¹Ñ´»ÃÐªØÁäÁ�¹�ÍÂ¡Ç�Òà ç̈´ÇÑ¹¡�Í¹ÇÑ¹»ÃÐªØÁ ÃÇÁ·Ñé§¨Ðà¼Âá¾Ã�¢�ÍÁÙÅ»ÃÐ¡ÍºÇÒÃÐ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¼Ù�¶×ÍËØ�¹Å�Ç§Ë¹�ÒäÇ�

ã¹àÇçºä«µ�¡�Í¹ Ñ̈´Ê�§àÍ¡ÊÒÃ 

4. ÍíÒ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡ãË�¼Ù�¶×ÍËØ�¹ã¹ÇÑ¹»ÃÐªØÁÍÂ�Ò§à·�Òà·ÕÂÁ¡Ñ¹ â´Â Ñ̈´à �̈ÒË¹�Ò·Õèµ�Í¹ÃÑºáÅÐãË�¢�ÍÁÙÅã¹¡ÒÃµÃÇ¨àÍ¡ÊÒÃáÅÐ

Å§·ÐàºÕÂ¹à¾×èÍà¢�ÒÃ�ÇÁ»ÃÐªØÁÍÂ�Ò§à¾ÕÂ§¾Í ¹Í¡¨Ò¡¹Õé ä �́ Ñ̈´ãË�ÁÕÊ¶Ò¹·Õè Ñ̈´¡ÒÃ»ÃÐªØÁ·ÕèÁÕ¢¹Ò´à¾ÕÂ§¾ÍÃÍ§ÃÑº í̈Ò¹Ç¹¼Ù�¶×ÍËØ�¹

ÍÂÙ�ã¹¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤ÃËÃ×Í Ñ̈§ËÇÑ´ã¡Å�à¤ÕÂ§ 

5. ºÃÔÉÑ·äÁ�¡ÃÐ·íÒ¡ÒÃã´æ ·ÕèÁÕÅÑ¡É³Ðà»�¹¡ÒÃ í̈Ò¡Ñ´ÊÔ· Ô̧ã¹¡ÒÃà¢�ÒÃ�ÇÁ»ÃÐªØÁ¢Í§¼Ù�¶×ÍËØ�¹ ¼Ù�¶×ÍËØ�¹·Ø¡¤¹Â�ÍÁÁÕÊÔ· Ô̧à¢�ÒÃ�ÇÁ»ÃÐªØÁ

¼Ù�¶×ÍËØ�¹µÅÍ´ÃÐÂÐàÇÅÒ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ 

6. ¡�Í¹àÃÔèÁ»ÃÐªØÁ·Ø¡¤ÃÑé§ »ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ¨Ðà»�¹¼Ù�ªÕéá¨§ËÅÑ¡à¡³±�·Õèà¡ÕèÂÇ¢�Í§¡Ñº¡ÒÃ»ÃÐªØÁ·Ñé§ËÁ´ ÍÒ·Ô ¡ÒÃà»�´»ÃÐªØÁ 

ÇÔ Õ̧¡ÒÃÅ§¤Ðá¹¹áÅÐÇÔ Õ̧¡ÒÃ¹Ñº¤Ðá¹¹àÊÕÂ§¢Í§¼Ù�¶×ÍËØ�¹·Õè¨Ðµ�Í§Å§ÁµÔã¹áµ�ÅÐÇÒÃÐµÒÁ¢�ÍºÑ§¤Ñº¢Í§ºÃÔÉÑ· à»�¹µ�¹ ã¹¡ÒÃ¹Ñº

¤Ðá¹¹àÊÕÂ§ºÃÔÉÑ·¨Ð í́Òà¹Ô¹¡ÒÃ¹Ñº¤Ðá¹¹àÊÕÂ§¢Í§¼Ù�¶×ÍËØ�¹·ÕèÂÑ§äÁ�ä �́Å§¤Ðá¹¹·Ø¡ÃÐàºÕÂºÇÒÃÐã¹Ë�Í§»ÃÐªØÁ áÅÐáÊ´§¼ÅÊÃØ»¢Í§

¤Ðá¹¹àÊÕÂ§·Ø¡ÃÐàºÕÂºÇÒÃÐÍÂ�Ò§ªÑ´à¨¹ã¹Ë�Í§»ÃÐªØÁ «Öè§ºÃÔÉÑ·ä �́ Ñ̈´áÂ¡¡ÒÃÅ§¤Ðá¹¹àÊÕÂ§ÊíÒËÃÑºáµ�ÅÐàÃ×èÍ§ÍÂ�Ò§ªÑ´à¨¹ à¾×èÍ

ÃÑ¡ÉÒÊÔ· Ô̧¢Í§¼Ù�¶×ÍËØ�¹ 

7. ¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃ¹Ñº¤Ðá¹¹àÊÕÂ§ ºÃÔÉÑ· Ñ̈´ãË�ÁÕºØ¤¤ÅÀÒÂ¹Í¡·Õèà»�¹ÍÔÊÃÐà»�¹¼Ù�µÃÇ¨¹ÑºËÃ×ÍµÃÇ¨ÊÍº¤Ðá¹¹àÊÕÂ§ã¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁ

ÊÒÁÑáÅÐÇÔÊÒÁÑ¼Ù�¶×ÍËØ�¹ ÍÒ·Ô ½�ÒÂ¡¯ËÁÒÂ ËÃ×Í¼Ù�¶×ÍËØ�¹·Õèä �́ÃÑº¡ÒÃ¤Ñ´àÅ×Í¡áÅÐàËç¹ªÍº¨Ò¡·Õè»ÃÐªØÁ à»�¹µ�¹ ¾Ã�ÍÁà»�´à¼Â

ãË�·Õè»ÃÐªØÁ·ÃÒºáÅÐºÑ¹·Ö¡äÇ�ã¹ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁ 
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8. »ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ Ñ̈´ÊÃÃàÇÅÒã¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁÍÂ�Ò§à¾ÕÂ§¾Í áÅÐ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁÍÂ�Ò§àËÁÒÐÊÁáÅÐâ»Ã�§ãÊ â´ÂÃÐËÇ�Ò§¡ÒÃ

»ÃÐªØÁà»�´âÍ¡ÒÊãË�¼Ù�à¢�ÒÃ�ÇÁ»ÃÐªØÁÊÒÁÒÃ¶ãª�ÊÔ· Ô̧ã¹¡ÒÃ Ù́áÅÃÑ¡ÉÒ¼Å»ÃÐâÂª¹�¢Í§µ¹â´Â¡ÒÃ«Ñ¡¶ÒÁ áÊ´§¤ÇÒÁàËç¹ ãË�

¢�ÍàÊ¹Íá¹ÐáÅÐÍÍ¡àÊÕÂ§ã¹·Õè»ÃÐªØÁ¼Ù�¶×ÍËØ�¹ãª�ÊÔ· Ô̧Ã�ÇÁµÑ´ÊÔ¹ã¨ã¹àÃ×èÍ§·ÕèÊíÒ¤Ñµ�Ò§æ ·ÕèÍÒ¨ÁÕ¼Å¡ÃÐ·ºµ�ÍºÃÔÉÑ· àª�¹ ¡ÒÃáµ�§µÑé§

ËÃ×Í¶Í´¶Í¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ ¡ÒÃàÊ¹Íª×èÍºØ¤¤Åà¾×èÍà»�¹¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ ¡ÒÃÍ¹ØÁÑµÔ¼Ù�ÊÍººÑªÕ ¡ÒÃ Ñ̈´ÊÃÃà§Ô¹»�¹¼Å ¡ÒÃÅ´·Ø¹

ËÃ×Íà¾ÔèÁ·Ø¹ ¡ÒÃ¡íÒË¹´ËÃ×Í¡ÒÃá¡�ä¢¢�ÍºÑ§¤Ñº ºÃÔ¤³Ë�Ê¹ Ô̧ áÅÐ¡ÒÃÍ¹ØÁÑµÔÃÒÂ¡ÒÃ¾ÔàÈÉ à»�¹µ�¹  

9. »ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ ¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐ¼Ù�ºÃÔËÒÃ·Õèà¡ÕèÂÇ¢�Í§ ÁÕ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºã¹¡ÒÃà¢�ÒÃ�ÇÁ»ÃÐªØÁ¼Ù�¶×ÍËØ�¹à¾×èÍµÍº¤íÒ¶ÒÁá¡�¼Ù�¶×Í

ËØ�¹ 

10. ãË�ÊÔ· Ô̧¼Ù�¶×ÍËØ�¹·ÕèÁÒÃ�ÇÁ»ÃÐªØÁ¼Ù�¶×ÍËØ�¹ÀÒÂËÅÑ§àÃÔèÁ¡ÒÃ»ÃÐªØÁáÅ�Ç ÁÕÊÔ· Ô̧ÍÍ¡àÊÕÂ§ËÃ×ÍÅ§¤Ðá¹¹ã¹ÃÐàºÕÂºÇÒÃÐ·ÕèÍÂÙ�ÃÐËÇ�Ò§

¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒáÅÐÂÑ§äÁ�ä �́Å§ÁµÔ 

11. ºÃÔÉÑ·ä �́ÃÐºØ¡ÒÃÁÕÊ�Ç¹ä �́àÊÕÂ¢Í§¡ÃÃÁ¡ÒÃäÇ�ã¹Ë¹Ñ§Ê×ÍàªÔ»ÃÐªØÁ¼Ù�¶×ÍËØ�¹ áÅÐã¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¼Ù�¶×ÍËØ�¹ ËÒ¡¡ÃÃÁ¡ÒÃ·�Ò¹ã´ÁÕ

Ê�Ç¹ä �́àÊÕÂËÃ×ÍÁÕÊ�Ç¹à¡ÕèÂÇ¢�Í§ã¹¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒÇÒÃÐã´ »ÃÐ¸Ò¹·Õè»ÃÐªØÁ¨Ðá �̈§ãË�¼Ù�à¢�ÒÃ�ÇÁ»ÃÐªØÁ·ÃÒº¡�Í¹¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒÇÒÃÐ 

â´Â¡ÃÃÁ¡ÒÃ·�Ò¹·ÕèÁÕÊ�Ç¹ä �́àÊÕÂ¹Ñé¹¨ÐäÁ�Ã�ÇÁ»ÃÐªØÁáÅÐ§´ÍÍ¡àÊÕÂ§ã¹ÇÒÃÐ¹Ñé¹æ 

12. ºÃÔÉÑ··íÒ¡ÒÃà»�´à¼Â¼Å¡ÒÃÅ§¤Ðá¹¹àÊÕÂ§¢Í§áµ�ÅÐÇÒÃÐã¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁÊÒÁÑáÅÐÇÔÊÒÁÑ¼Ù�¶×ÍËØ�¹ã¹ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ¶Ñ´ä»º¹àÇçºä«µ�

¢Í§ºÃÔÉÑ·  

13. ºÃÔÉÑ·ä �́ Ñ̈´·íÒÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¼Ù�¶×ÍËØ�¹á �̈§µ�ÍµÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�áË�§»ÃÐà·Èä·ÂÀÒÂã¹ 14 ÇÑ¹ËÅÑ§ÇÑ¹»ÃÐªØÁ µÒÁ¢�Í¡íÒË¹´

¢Í§µÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�áË�§»ÃÐà·Èä·Â áÅÐà¼Âá¾Ã�ºÑ¹·Ö¡ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¡ÒÃ»ÃÐªØÁÍÂ�Ò§¤Ãº¶�Ç¹àËÁÒÐÊÁ »ÃÐ¡Íº �́ÇÂ¡ÒÃºÑ¹·Ö¡

ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁ ¡ÒÃÍÍ¡àÊÕÂ§áÅÐ¢�Í«Ñ¡¶ÒÁ¢Í§¼Ù�¶×ÍËØ�¹ã¹áµ�ÅÐÇÒÃÐÍÂ�Ò§ÅÐàÍÕÂ´  

 

ËÁÇ´·Õè 2 ¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔµ�Í¼Ù�¶×ÍËØ�¹ÍÂ�Ò§à·�Òà·ÕÂÁ¡Ñ¹ 
1. ºÃÔÉÑ·ãË�¤ÇÒÁÊíÒ¤Ñµ�Í¼Ù�¶×ÍËØ�¹·Ø¡ÃÒÂ â´Âà»�´âÍ¡ÒÊãË�¼Ù�¶×ÍËØ�¹ãª�ÊÔ· Ô̧àÊ¹Íà¾ÔèÁÃÐàºÕÂºÇÒÃÐ¡ÒÃ»ÃÐªØÁáÅÐàÊ¹Íª×èÍ

¼Ù�·Ã§¤Ø³ÇØ²Ôà¾×èÍà¢�ÒÃÑº¡ÒÃàÅ×Í¡µÑé§à»�¹¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·ÍÂ�Ò§¹�ÍÂ 90 ÇÑ¹¡�Í¹§Ò¹»ÃÐªØÁÊÒÁÑ¼Ù�¶×ÍËØ�¹ áÅÐà¼Âá¾Ã�

ËÅÑ¡à¡³±�¡ÒÃãª�ÊÔ· Ô̧ Ñ́§¡Å�ÒÇ¼�Ò¹ª�Í§·Ò§¢Í§µÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�áË�§»ÃÐà·Èä·Â ÃÇÁ·Ñé§ä �́á �̈§ãË�·ÃÒº¶Ö§ËÅÑ¡à¡³±�ã¹¡ÒÃ

¾Ô¨ÒÃ³ÒÇ�Ò¨ÐÃÑºàÃ×èÍ§·ÕèàÊ¹ÍÁÒ¹Ñé¹ÍÂ�Ò§ªÑ´à¨¹ â´Âä �́à¼Âá¾Ã�º¹àÇçºä«µ�¢Í§ºÃÔÉÑ· �́ÇÂ 

2. ¼Ù�¶×ÍËØ�¹ÁÕÊÔ· Ô̧ÁÍº©Ñ¹·ÐãË�¼Ù�Í×è¹ÁÒ»ÃÐªØÁáÅÐÅ§ÁµÔá·¹ ÁÕÊÔ· Ô̧ä �́ÃÑºàÍ¡ÊÒÃáÅÐ¤íÒá¹Ð¹íÒã¹¡ÒÃÁÍº©Ñ¹·Ð ¼Ù�ÃÑºÁÍº©Ñ¹·Ð·Õè

¶Ù¡µ�Í§µÒÁ¡®ËÁÒÂ àÁ×èÍÂ×è¹Ë¹Ñ§Ê×ÍÁÍº©Ñ¹·ÐãË�¡ÃÃÁ¡ÒÃã¹·Õè»ÃÐªØÁáÅ�Ç Â�ÍÁÁÕÊÔ· Ô̧à¢�ÒÃ�ÇÁ»ÃÐªØÁáÅÐÅ§ÁµÔàª�¹à ṌÂÇ¡Ñº¼Ù�¶×Í

ËØ�¹·Ø¡»ÃÐ¡ÒÃ 

3. ·íÒ¡ÒÃàÊ¹ÍÃÒÂª×èÍ¢Í§¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐã¹Ë¹Ñ§Ê×ÍÁÍº©Ñ¹·Ð¢Í§ºÃÔÉÑ· à¾×èÍãË�à»�¹·Ò§àÅ×Í¡¢Í§¼Ù�¶×ÍËØ�¹ÁÕâÍ¡ÒÊàÅ×Í¡¡ÒÃÁÍº

©Ñ¹·Ðá¡�¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ¤¹ã´¤¹Ë¹Öè§ 

4. í́Òà¹Ô¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¼Ù�¶×ÍËØ�¹µÒÁÅíÒ Ñ́ºÃÐàºÕÂºÇÒÃÐ·Õèä �́á �̈§äÇ�ã¹Ë¹Ñ§Ê×ÍàªÔ»ÃÐªØÁ áÅÐÁÕ¹âÂºÒÂ·Õè¨ÐäÁ�à¾ÔèÁÃÐàºÕÂºÇÒÃÐã¹·Õè»ÃÐªØÁ

â´ÂäÁ�ä �́á �̈§ãË�¼Ù�¶×ÍËØ�¹·ÃÒºÅ�Ç§Ë¹�Ò à¾×èÍãË�¼Ù�¶×ÍËØ�¹ÁÕâÍ¡ÒÊÈÖ¡ÉÒ¢�ÍÁÙÅ»ÃÐ¡ÍºÃÐàºÕÂºÇÒÃÐ¡�Í¹µÑ´ÊÔ¹ã¨ 

5. »ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ ¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐ¼Ù�ºÃÔËÒÃ·Õèà¡ÕèÂÇ¢�Í§ÁÕ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºã¹¡ÒÃà¢�ÒÃ�ÇÁ»ÃÐªØÁ¼Ù�¶×ÍËØ�¹à¾×èÍµÍº¤íÒ¶ÒÁá¡�¼Ù�¶×ÍËØ�¹ 

ÃÇÁ·Ñé§ä �́ºÑ¹·Ö¡»ÃÐà ḉ¹«Ñ¡¶ÒÁáÅÐ¢�Í¤Ô´àËç¹·ÕèÊíÒ¤ÑäÇ�ã¹ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁà¾×èÍãË�¼Ù�¶×ÍËØ�¹ÊÒÁÒÃ¶µÃÇ¨ÊÍºä �́ 

6. à»�´âÍ¡ÒÊãË�¼Ù�¶×ÍËØ�¹Å§·ÐàºÕÂ¹ áÅÐáÁ�¨Ð¾�¹àÇÅÒÅ§·ÐàºÕÂ¹áÅ�Ç ¡çÂÑ§à»�´âÍ¡ÒÊãË�¼Ù�¶×ÍËØ�¹·Õè»ÃÐÊ§¤�¨ÐÃ�ÇÁ»ÃÐªØÁÊÒÁÒÃ¶

Å§·ÐàºÕÂ¹à¢�ÒÃ�ÇÁ»ÃÐªØÁä �́â´ÂäÁ�àÊÕÂÊÔ· Ô̧ 

7. Ñ̈´·íÒºÑµÃÅ§¤Ðá¹¹ÃÐºººÒÃ�â¤�´áÂ¡µÒÁàÃ×èÍ§·ÕèÊíÒ¤Ñæ ·Ø¡ÃÐàºÕÂºÇÒÃÐà¾×èÍãË�¼Ù�¶×ÍËØ�¹ÊÒÁÒÃ¶Å§¤Ðá¹¹ä �́µÒÁ·ÕèàËç¹ÊÁ¤ÇÃ 

áÅÐÁÕ¡ÒÃ¹íÒ¼Å¤Ðá¹¹ÁÒÃÇÁ¤íÒ¹Ç³¡Ñº¤Ðá¹¹àÊÕÂ§·Õèä �́Å§äÇ�Å�Ç§Ë¹�Òã¹Ë¹Ñ§Ê×ÍÁÍº©Ñ¹·Ð ¡�Í¹·Õè¨Ð»ÃÐ¡ÒÈá �̈§ÁµÔ¢Í§¤Ðá¹¹

àÊÕÂ§ã¹·Õè»ÃÐªØÁ áÅÐà¾×èÍ¤ÇÒÁâ»Ã�§ãÊ ºÃÔÉÑ·¨Ð Ñ̈´à¡çººÑµÃÅ§¤Ðá¹¹¨Ò¡¼Ù�¶×ÍËØ�¹à¾×èÍ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºã¹ÀÒÂËÅÑ§ä �́ �́ÇÂ 

8. à»�´à¼Â¢�ÍÁÙÅ·Õèà»�¹»�¨ Ø̈ºÑ¹¼�Ò¹àÇçºä«µ�¢Í§ºÃÔÉÑ· à¾×èÍãË�¼Ù�¶×ÍËØ�¹ä �́ÃÑº·ÃÒº¢�ÍÁÙÅ¢�ÒÇÊÒÃÊíÒ¤Ñ¢Í§ºÃÔÉÑ··ÕèÁÕ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ 

ÃÇÁ¶Ö§ÊÒÃÊ¹à·È·ÕèºÃÔÉÑ·à»�´à¼ÂµÒÁ¢�Í¡íÒË¹´µ�Ò§æ â´ÂÀÒÂËÅÑ§¨Ò¡¡ÒÃà»�´à¼Âµ�ÍµÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�áÅ�Ç áÅÐ¹íÒ¢�ÍÁÙÅ

à¼Âá¾Ã�ã¹àÇçºä«µ�¢Í§ºÃÔÉÑ··Ñé§ÀÒÉÒä·ÂáÅÐÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ 
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9. ¡ÃÃÁ¡ÒÃËÃ×Í¼Ù�ºÃÔËÒÃÃÐ Ñ́ºÊÙ§ÁÕ¡ÒÃ«×éÍ¢ÒÂËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�¢Í§ºÃÔÉÑ· ¨Ð·íÒ¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ¶×ÍËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�ãË�·Õè»ÃÐªØÁ

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÃÑº·ÃÒº ¾Ã�ÍÁ¡ÑºÃÒÂ§Ò¹ÀÒÂã¹ 3 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ ãË�ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡íÒ¡ÑºËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�áÅÐµÅÒ´

ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�·ÃÒº à¾×èÍà¼Âá¾Ã�µ�ÍÊÒ¸ÒÃ³ª¹µ�Íä» 

10. ¡ÃÃÁ¡ÒÃËÃ×Í¼Ù�ºÃÔËÒÃÃÐ Ñ́ºÊÙ§¨Ðµ�Í§ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃÁÕÊ�Ç¹ä �́Ê�Ç¹àÊÕÂãË�·Õè»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÃÑº·ÃÒº 

 

ËÁÇ´·Õè 3 º·ºÒ·¢Í§¼Ù�ÁÕÊ�Ç¹ä´�àÊÕÂ 
ºÃÔÉÑ·ä �́ÁÕ¡ÒÃ Ù́áÅáÅÐ¤íÒ¹Ö§¶Ö§ÊÔ· Ô̧¢Í§¼Ù�ÁÕÊ�Ç¹ä �́Ê�Ç¹àÊÕÂµÒÁº·ºÑÑµÔ¢Í§¡®ËÁÒÂ ÃÐàºÕÂº ËÃ×Í¢�Íµ¡Å§·ÕèÁÕ¡ÑººÃÔÉÑ··Ø¡

¡ÅØ�Á â´Â¡ÒÃºÃÔËÒÃ Ñ̈´¡ÒÃáÅÐ í́Òà¹Ô¹ Ø̧Ã¡Ô¨¢Í§ºÃÔÉÑ·¨Ðµ�Í§äÁ�¡ÃÐ·ºÊÔ· Ô̧ËÃ×ÍÊÃ�Ò§¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂµ�Í¼Ù�ÁÕÊ�Ç¹ä �́Ê�Ç¹àÊÕÂ·Õèà¡ÕèÂÇ¢�Í§ 

¾Ã�ÍÁ·Ñé§Ê�§àÊÃÔÁ¤ÇÒÁÃ�ÇÁÁ×ÍÃÐËÇ�Ò§ºÃÔÉÑ·¡Ñº¼Ù�ÁÕÊ�Ç¹ä �́àÊÕÂã¹¡ÒÃÊÃ�Ò§¤ÇÒÁÁÑè¹¤§·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ ¤ÇÒÁà¨ÃÔ¢Í§¡Ô¨¡ÒÃ ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ

ÊÑ§¤ÁáÅÐÊÔè§áÇ´Å�ÍÁà¾×èÍ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÍÂ�Ò§ÂÑè§Â×¹ 

ºÃÔÉÑ·ä´�ãË�¤ÇÒÁÊíÒ¤Ñµ�ÍÊÔ·¸Ô¢Í§¼Ù�ÁÕÊ�Ç¹ä´�àÊÕÂ·Ø¡¡ÅØ�Á â´ÂÁÕÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ ´Ñ§¹Õé 

¼Ù�¶×ÍËØ�¹ : ºÃÔÉÑ·» Ô̄ºÑµÔµ�Í¼Ù�¶×ÍËØ�¹ÍÂ�Ò§à»�¹¸ÃÃÁáÅÐà·�Òà·ÕÂÁ �́ÇÂÊÔ· Ô̧¢Ñé¹¾×é¹°Ò¹ ÂÖ´ÁÑè¹ã¹¢�Í» Ô̄ºÑµÔµÒÁËÅÑ¡¡ÒÃ¡íÒ¡Ñº Ù́áÅ¡Ô¨¡ÒÃ·Õè Ṍ 

ÁØ�§ÁÑè¹à»�¹µÑÇá·¹¢Í§¼Ù�¶×ÍËØ�¹ã¹¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹ Ø̧Ã¡Ô¨ÍÂ�Ò§â»Ã�§ãÊ ÁÕÃÐºººÑªÕáÅÐ¡ÒÃà§Ô¹·ÕèÁÕ¤ÇÒÁàª×èÍ¶×Íä �́  áÅÐ·Ñé§¹Õé à¾×èÍãË�á¹�ã¨Ç�Ò¼Ù�¶×ÍËØ�¹·Ø¡

¤¹ä �́ÃÑº¡ÒÃ» Ô̄ºÑµÔÍÂ�Ò§àÊÁÍÀÒ¤ã¹àÃ×èÍ§µ�Ò§æ ·Õèà¡ÕèÂÇ¢�Í§¡ÑººÃÔÉÑ· ·Ñé§ÊÔ· Ô̧ã¹¡ÒÃà¢�ÒÃ�ÇÁ»ÃÐªØÁáÅÐ¡ÒÃÍÍ¡àÊÕÂ§Å§ÁµÔã¹·Õè»ÃÐªØÁ¼Ù�¶×Í

ËØ�¹ ¡ÒÃÁÍº©Ñ¹·Ð ¡ÒÃãË�¢�ÍÁÙÅÅ�Ç§Ë¹�Òã¹àÇÅÒ·ÕèàËÁÒÐÊÁà¾×èÍãª�ã¹¡ÒÃµÑ´ÊÔ¹ã¨ Ê¶Ò¹·Õè»ÃÐªØÁ ¡ÒÃ Ñ̈´ÊÃÃàÇÅÒãË�¤ÇÃá¡�ÇÒÃÐ ¡ÒÃ

à»�´à¼Â¢�ÍÁÙÅÊ�Ç¹ä �́àÊÕÂáÅÐÊÔ· Ô̧ã¹¡ÒÃáÊ´§¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹ÍÂ�Ò§ÍÔÊÃÐã¹·Õè»ÃÐªØÁ à»�¹µ�¹ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·¨ÐäÁ� í́Òà¹Ô¹¡ÒÃã´æ 

ã¹ÅÑ¡É³Ð·ÕèÍÒ¨¡�ÍãË�à¡Ô´¤ÇÒÁ¢Ñ´áÂ�§·Ò§¼Å»ÃÐâÂª¹�µ�ÍºÃÔÉÑ· äÁ�áÊÇ§ËÒ»ÃÐâÂª¹�ãË�µ¹àÍ§áÅÐäÁ�à»�´à¼Â¢�ÍÁÙÅÅÑºµ�ÍºØ¤¤ÅÀÒÂ¹Í¡ 

¾¹Ñ¡§Ò¹ : ºÃÔÉÑ·ãË�¤ÇÒÁÊíÒ¤Ñ¡Ñº¾¹Ñ¡§Ò¹·Ø¡¤¹ «Öè§¶×ÍÇ�Òà»�¹Ê�Ç¹Ë¹Öè§¢Í§ºÃÔÉÑ· Ö̈§ä �́¡íÒË¹´ãË�ÁÕ¹âÂºÒÂã¹àÃ×èÍ§µ�Ò§æ ·Õèà¡ÕèÂÇ¡Ñº

¾¹Ñ¡§Ò¹ ÍÒ·Ô ÊÇÑÊ Ố¡ÒÃ �́Ò¹¡Í§·Ø¹à§Ô¹·´á·¹ �́Ò¹¡Í§·Ø¹ÊíÒÃÍ§àÅÕéÂ§ªÕ¾ �́Ò¹à¤Ã×èÍ§áºº¾¹Ñ¡§Ò¹ �́Ò¹¡ÕÌÒ ¡ÒÃµÃÇ¨ÊØ¢ÀÒ¾

¾¹Ñ¡§Ò¹»ÃÐ í̈Ò»� áÅÐ �́Ò¹¤ÇÒÁª�ÇÂàËÅ×Í¡Ã³Õ¤ÅÍ´ºØµÃ ºÒ´à ç̈º ËÃ×Í·Ø¾¾ÅÀÒ¾ à»�¹µ�¹ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé ºÃÔÉÑ· í́Òà¹Ô¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¾¹Ñ¡§Ò¹

·Ø¡ÃÐ Ñ́ºà¾×èÍà¾ÔèÁ¢Õ´¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ÊíÒËÃÑºÃÍ§ÃÑº¡ÒÃàµÔºâµ¢Í§ Ø̧Ã¡Ô¨ã¹Í¹Ò¤µ â´Â Ñ̈´ãË�ÁÕ¡ÒÃ½�¡ÍºÃÁà¾×èÍÊ�§àÊÃÔÁà¾ÔèÁ¾Ù¹¤ÇÒÁÃÙ�

¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹àÃ×èÍ§·Õèà¡ÕèÂÇ¢�Í§¡Ñº¾¹Ñ¡§Ò¹áµ�ÅÐá¼¹¡ Ñ̈´ãË�ÍÂÙ�ã¹ÃÐ Ñ́º·ÕèÊÁàËµØÊÁ¼ÅáÅÐãË�àËÁÒÐÊÁ¡Ñº¼Å¡ÒÃ» Ô̄ºÑµÔ§Ò¹¢Í§¾¹Ñ¡§Ò¹áµ�

ÅÐ¤¹ã¹áµ�ÅÐÃÐ Ñ́º ¾Ã�ÍÁ¡ÑºÁÕ¡ÒÃ¶�ÒÂ·Í´¤ÇÒÁÃÙ�ãË�¡Ñº¾¹Ñ¡§Ò¹ã¹á¼¹¡¹Ñé¹æ 

ÃÐàºÕÂºáÅÐá¹Ç»¯ÔºÑµÔÁÕ´Ñ§¹Õé 

 ãË�¼ÅµÍºá·¹·Õèà»�¹¸ÃÃÁáÅÐàËÁÒÐÊÁµÒÁ¤ÇÒÁÃÙ� ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº áÅÐ¼Å¡ÒÃ» Ô̄ºÑµÔ§Ò¹¢Í§

¾¹Ñ¡§Ò¹áµ�ÅÐ¤¹    

 Ù́áÅÃÑ¡ÉÒÊÀÒ¾áÇ´Å�ÍÁ¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ãË�ÁÕ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂµ�ÍªÕÇÔµáÅÐ·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹¢Í§¾¹Ñ¡§Ò¹ 

 Ê�§àÊÃÔÁáÅÐÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ãË�ÁÕ¡ÒÃ½�¡ÍºÃÁãË�¤ÇÒÁÃÙ�¡Ñº¾¹Ñ¡§Ò¹ã¹·Ø¡ �́Ò¹ àª�¹ ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾ã¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ ¡ÒÃ

ãË�¤ÇÒÁÊíÒ¤Ñã¹ �́Ò¹ÊÔè§áÇ´Å�ÍÁ à»�¹µ�¹ 

 ¡ÒÃáµ�§µÑé§ ¡ÒÃâÂ¡Â�ÒÂ ÃÇÁ·Ñé§¡ÒÃãË�ÃÒ§ÇÑÅáÅÐ¡ÒÃÅ§â·É¾¹Ñ¡§Ò¹ µ�Í§¡ÃÐ·íÒ �́ÇÂ¤ÇÒÁàÊÁÍÀÒ¤ ºÃÔÊØ· Ô̧ìã¨ 

áÅÐµÑé§ÍÂÙ�º¹¾×é¹°Ò¹¢Í§¤ÇÒÁÃÙ� ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶áÅÐ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ ÃÇÁ·Ñé§¡ÒÃ¡ÃÐ·íÒËÃ×Í¡ÒÃ» Ô̄ºÑµÔ¢Í§¾¹Ñ¡§Ò¹

¹Ñé¹æ 

 » Ô̄ºÑµÔµ�Í¾¹Ñ¡§Ò¹º¹¾×é¹°Ò¹áË�§¤ÇÒÁÂØµÔ¸ÃÃÁ áÅÐãË�¤ÇÒÁÊíÒ¤Ñµ�Í¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò ¡ÒÃ¶�ÒÂ·Í´¤ÇÒÁÃÙ� áÅÐ

¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶¢Í§¾¹Ñ¡§Ò¹ â´ÂãË�âÍ¡ÒÊ¡Ñº¾¹Ñ¡§Ò¹ÍÂ�Ò§·ÑèÇ¶Ö§áÅÐÊÁíèÒàÊÁÍ 

 ÃÑº¿�§¢�Í¤Ô´àËç¹áÅÐ¢�ÍàÊ¹Íá¹Ð¨Ò¡¾¹Ñ¡§Ò¹·Ø¡ÃÐ Ñ́ºÍÂ�Ò§à·�Òà·ÕÂÁáÅÐàÊÁÍÀÒ¤ 

 » Ô̄ºÑµÔµÒÁ¡®ËÁÒÂáÅÐ¢�ÍºÑ§¤Ñºµ�Ò§æ ·Õèà¡ÕèÂÇ¢�Í§¡Ñº¾¹Ñ¡§Ò¹ÍÂ�Ò§à¤Ã�§¤ÃÑ´ 

 ºÃÔËÒÃ§Ò¹â´ÂËÅÕ¡àÅÕèÂ§¡ÒÃ¡ÃÐ·íÒã´æ ·ÕèäÁ�à»�¹¸ÃÃÁ «Öè§ÍÒ¨ÁÕ¼Å¡ÃÐ·ºµ�Í¤ÇÒÁÁÑè¹¤§ã¹Ë¹�Ò·Õè¡ÒÃ§Ò¹¢Í§

¾¹Ñ¡§Ò¹ 

 » Ô̄ºÑµÔµ�Í¾¹Ñ¡§Ò¹ �́ÇÂ¤ÇÒÁÊØÀÒ¾áÅÐãË�¤ÇÒÁà¤ÒÃ¾µ�Í¤ÇÒÁà»�¹»�¨à¨¡ª¹áÅÐÈÑ¡ ỐìÈÃÕ¢Í§¤ÇÒÁà»�¹Á¹ØÉÂ� 
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 ÁÕª�Í§·Ò§ãË�¾¹Ñ¡§Ò¹à¢�Òá �̈§àÃ×èÍ§·ÕèÊ�Íä»ã¹·Ò§¼Ô´ÃÐàºÕÂºÇÔ¹ÑÂáÅÐ¡®ËÁÒÂä �́ â´ÂÁÕ¡ÒÃ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹ �̧·ÕèºÍÃ�´áÅÐ

àÇçºä«µ�ÀÒÂã¹¢Í§ºÃÔÉÑ· ¶Ö§ª�Í§·Ò§ã¹¡ÒÃáÊ´§¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹áÅÐàÃ×èÍ§Ã�Í§àÃÕÂ¹ ä �́á¡� ¡Å�Í§ÃÑº¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹áÅÐàÃ×èÍ§

Ã�Í§àÃÕÂ¹ÀÒÂã¹ºÃÔÉÑ· áÅÐ¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼Ù� Ñ̈´¡ÒÃà·�Ò¹Ñé¹·ÕèÁÕ¡Øá¨ÊÒÁÒÃ¶à»�´¡Å�Í§Ã�Í§àÃÕÂ¹ä �́ ÃÇÁ¶Ö§ÍÕàÁÅ¢Í§

¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼Ù� Ñ̈´¡ÒÃ “panom@agecoal.com”  

 Ê�§àÊÃÔÁãË�¾¹Ñ¡§Ò¹à¢�Òã¨ã¹àÃ×èÍ§¨ÃÃÂÒºÃÃ³áÅÐº·ºÒ·Ë¹�Ò·Õè à¾×èÍÊ�§àÊÃÔÁãË�à¡Ô´¾ÄµÔ¡ÃÃÁ·ÕèÍÂÙ�ã¹¡ÃÍº¢Í§

¨ÃÃÂÒºÃÃ³ÍÂ�Ò§·ÑèÇ¶Ö§ 

 Ê�§àÊÃÔÁãË�¾¹Ñ¡§Ò¹ÁÕÊ�Ç¹Ã�ÇÁã¹¡ÒÃ¡íÒË¹´·ÔÈ·Ò§ã¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ ÃÇÁ¶Ö§¡ÒÃá¡�ä¢»�ËÒ¢Í§Ë¹�ÇÂ§Ò¹áÅÐºÃÔÉÑ·

â´ÂÃÇÁ 

ÅÙ¡¤�Ò : ºÃÔÉÑ·ÁØ�§ÁÑè¹·Õè¨Ð Ñ̈´ËÒÊÔ¹¤�ÒáÅÐºÃÔ¡ÒÃ·ÕèÁÕ¤Ø³ÀÒ¾áÅÐä �́ÁÒµÃ°Ò¹ ÁÕ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº¤Ø³ÀÒ¾ÊÔ¹¤�Ò ¡ÒÃ Ñ̈´Ê�§·Õè¶Ù¡µ�Í§áÅÐ

·Ñ¹àÇÅÒ » Ô̄ºÑµÔµÒÁÊÑÒ ¢�Íµ¡Å§ ËÃ×Íà§×èÍ¹ä¢µ�Ò§æ ·ÕèÁÕµ�ÍÅÙ¡¤�ÒÍÂ�Ò§â»Ã�§ãÊáÅÐà·�Òà·ÕÂÁ¡Ñ¹ ¾Ã�ÍÁ¡Ñº¡ÒÃàÍÒã¨ãÊ�¡Ñº¤ÇÒÁµ�Í§¡ÒÃ

ã¹ÃÙ»áººµ�Ò§æ ¢Í§ÅÙ¡¤�Òã¹áµ�ÅÐÍØµÊÒË¡ÃÃÁ â´ÂÁÕË¹�ÇÂ§Ò¹·ÕèµÔ´µ�Í¡ÑºÅÙ¡¤�Ò ¾Ã�ÍÁãË�¤íÒá¹Ð¹íÒáÅÐÃÑº¿�§¢�ÍàÊ¹Íá¹ÐËÃ×Í¢�Í¤Ô´àËç¹¢Í§

ÅÙ¡¤�Ò ÃÇÁ¶Ö§ã¹àÃ×èÍ§¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁÅÑº¢Í§ÅÙ¡¤�Ò 

ÃÐàºÕÂºáÅÐá¹Ç»¯ÔºÑµÔÁÕ´Ñ§¹Õé 

 Ñ̈´ãË�ÁÕÃÐºº¡ÒÃ Ù́áÅ à¡çºÃÑ¡ÉÒ »¡»�Í§áÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�ËÃ×Í·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹ã´æ ·ÕèÅÙ¡¤�ÒÁÍºËÁÒÂãË�ÍÂÙ�ã¹¤ÇÒÁ

Ù́áÅ¢Í§ºÃÔÉÑ·ÍÂ�Ò§ÃÑ´¡ØÁáÅÐàËÁÒÐÊÁ 

 í́ÒÃ§äÇ�«Öè§ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�»ÃÐàÀ·µ�Ò§æ ãË�à¾ÕÂ§¾ÍµÒÁ¡®ËÁÒÂáÅÐËÅÑ¡à¡³±�·Õè·Ò§¡ÒÃ¡íÒË¹´à¾×èÍÊÃ�Ò§¤ÇÒÁàª×èÍÁÑè¹¢Í§

ÅÙ¡¤�Ò 

 äÁ�àÃÕÂ¡ Ã�Í§¢Í ËÃ×ÍÃÑºà§Ô¹ ¢Í§¢ÇÑ ËÃ×ÍÃÒ§ÇÑÅ ËÃ×ÍÊÔè§µÍºá·¹Í×è¹ã´¨Ò¡ÅÙ¡¤�ÒËÃ×ÍºØ¤¤ÅÍ×è¹ àÇ�¹áµ�à»�¹¡ÒÃÃÑº

ÍÑ¹à¹×èÍ§¨Ò¡¡ÒÃãË�µÒÁ»ÃÐà¾³Õ¹ÔÂÁ 

 ÂÖ´¶×ÍáÅÐ í́ÒÃ§¤ÇÒÁ«×èÍÊÑµÂ�ÊØ¨ÃÔµà»�¹ËÅÑ¡ã¹¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹ Ø̧Ã¡Ô¨ 

 » Ô̄ºÑµÔµÒÁÁÒµÃ°Ò¹µ�Ò§æ ·Õèà¡ÕèÂÇ¢�Í§¡Ñº¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹ Ø̧Ã¡Ô¨¢Í§ºÃÔÉÑ·ÍÑ¹à»�¹·ÕèÂÍÁÃÑºâ´Â·ÑèÇä» 

 í́Òà¹Ô¹ Ø̧Ã¡Ô¨â´Â¶Ù¡µ�Í§µÒÁ¡®ËÁÒÂáÅÐ¢�Í¡íÒË¹´¢Í§·Ò§¡ÒÃ áÅÐ¨ÐäÁ�ãË�¤ÇÒÁª�ÇÂàËÅ×Í Ê�§àÊÃÔÁ ËÃ×ÍÊ¹ÑºÊ¹Ø¹

¡Ô¨¡ÃÃÁáÅÐ Ø̧Ã¡ÃÃÁã´æ ·ÕèÁÔªÍº �́ÇÂ¡®ËÁÒÂ 

 µÔ´µÒÁ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃáÅÐ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§·Õèà¡Ô´¢Öé¹ áÅÐÃÔàÃÔèÁÊÃ�Ò§ÊÃÃ¤�¹ÇÑµ¡ÃÃÁà¾×èÍÊÃ�Ò§¤ÇÒÁ¾Ö§¾Íã¨á¡�ÅÙ¡¤�Ò 

µÅÍ´¨¹·Ø�Áà·¡íÒÅÑ§¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃ» Ô̄ºÑµÔ§Ò¹ 

 ãª�¤ÇÒÁÃÙ� ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ ¤ÇÒÁàªÕèÂÇªÒ ¤ÇÒÁÃÐÁÑ´ÃÐÇÑ§áÅÐàÍÒã¨ãÊ� ã¹¼ÅÔµÀÑ³±�·ÕèÁÕ¤Ø³ÀÒ¾á¡�ÅÙ¡¤�ÒàÂÕèÂ§¼Ù�

»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾ 

 Ñ̈´à¡çºÃÑ¡ÉÒ áÅÐ Ù́áÅ¢�ÍÁÙÅÍÑ¹à»�¹¤ÇÒÁÅÑº¢Í§ÅÙ¡¤�ÒÍÂ�Ò§ÃÑ´¡ØÁàËÁÒÐÊÁ áÅÐ¨ÐäÁ�à»�´à¼Â¢�ÍÁÙÅÍÑ¹à»�¹¤ÇÒÁÅÑº¹Ñé¹

á¡�ºØ¤¤ÅÍ×è¹ àÇ�¹áµ�¨Ðä �́ÃÑº¤ÇÒÁÂÔ¹ÂÍÁ¨Ò¡ÅÙ¡¤�ÒËÃ×Íà»�¹¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃµÒÁ¡®ËÁÒÂ 

 Ê×èÍÊÒÃ¢�ÍÁÙÅà¡ÕèÂÇ¡Ñº¼ÅÔµÀÑ³±�ËÃ×ÍºÃÔ¡ÒÃ¢Í§ºÃÔÉÑ·ãË�ÅÙ¡¤�Òà¡Ô´¤ÇÒÁà¢�Òã¨·Õè¶Ù¡µ�Í§ 

¤Ù�¤�Ò : ºÃÔÉÑ·¤íÒ¹Ö§¶Ö§¤ÇÒÁÊíÒ¤Ñ¡Ñº¤Ù�¤�Ò ÁÕ¡ÒÃ«×éÍÊÔ¹¤�ÒáÅÐºÃÔ¡ÒÃ¨Ò¡¤Ù�¤�Òà»�¹ä»µÒÁà§×èÍ¹ä¢·Ò§¡ÒÃ¤�Ò ÃÇÁ¶Ö§» Ô̄ºÑµÔµÒÁ¡¯ËÁÒÂ 

¡µÔ¡ÒáÅÐÊÑÒµ�Í¤Ù�¤�ÒÍÂ�Ò§ÂØµÔ¸ÃÃÁ â»Ã�§ãÊ áÅÐãË�¤ÇÒÁÊíÒ¤Ñã¹àÃ×èÍ§¢Í§¡ÒÃªíÒÃÐ¤�ÒÊÔ¹¤�ÒµÒÁ¡íÒË¹´àÇÅÒ ·Ñé§¹ÕéºÃÔÉÑ·ÁÕÃÐºº¡ÒÃ

¤Ñ´àÅ×Í¡¤Ù�¤�Ò·ÕèÁÕ¤ÇÒÁ¹�Òàª×èÍ¶×Í ÁÕ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºµ�ÍÊÑ§¤ÁáÅÐÊÔè§áÇ´Å�ÍÁ ·Ñé§¹Õéà¾×èÍãË�ÁÑè¹ã¨ä �́Ç�ÒÅÙ¡¤�Ò¨Ðä �́ÃÑºÊÔ¹¤�ÒáÅÐºÃÔ¡ÒÃ·ÕèÁÕ¤Ø³ÀÒ¾

ÁÒµÃ°Ò¹µÒÁ·Õè¡íÒË¹´ 

á¹Ç·Ò§»¯ÔºÑµÔÁÕ´Ñ§¹Õé 

 äÁ�àÃÕÂ¡Ã�Í§ äÁ�ÃÑº äÁ� �̈ÒÂ¼Å»ÃÐâÂª¹�ã´æ ·Ò§¡ÒÃ¤�Ò¡Ñº¤Ù�¤�Òâ´ÂäÁ�ÊØ¨ÃÔµ áÅÐ» Ô̄ºÑµÔµÒÁÊÑÒ ¢�Íµ¡Å§áÅÐà§×èÍ¹ä¢

µ�Ò§æ ·ÕèÁÕµ�Í¤Ù�¤�ÒÍÂ�Ò§à¤Ã�§¤ÃÑ´ ã¹¡Ã³Õ·ÕèäÁ�ÊÒÁÒÃ¶» Ô̄ºÑµÔµÒÁà§×èÍ¹ä¢ä �́ ¨ÐÃÕºá �̈§ãË�¤Ù�¤�Ò·ÃÒºÅ�Ç§Ë¹�Ò à¾×èÍ

Ã�ÇÁ¡Ñ¹¾Ô¨ÒÃ³ÒËÒá¹Ç·Ò§á¡�ä¢»�ËÒ �́ÇÂËÅÑ¡áË�§¤ÇÒÁÊÁàËµØÊÁ¼Å 

 ¤Çº¤ØÁ Ù́áÅËÃ×Í»�Í§¡Ñ¹ã¹¡Ã³Õ·Õèà¡Ô´ËÃ×ÍÍÒ¨à¡Ô´¤ÇÒÁ¢Ñ´áÂ�§·Ò§¼Å»ÃÐâÂª¹�·Õèà¡ÕèÂÇ¢�Í§¡Ñº¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹ Ø̧Ã¡Ô¨¢Í§

ºÃÔÉÑ·ÍÂ�Ò§àËÁÒÐÊÁ áÅÐ¨ÐäÁ�áÊÇ§ËÒ»ÃÐâÂª¹�ã´æ ·ÕèÁÔªÍº �́ÇÂ¡®ËÁÒÂ ËÃ×Í¢Ñ´µ�Í¢�Í¡íÒË¹´¢Í§·Ò§ÃÒª¡ÒÃ 
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 äÁ� í́Òà¹Ô¹¡ÒÃã´æ ·Õèà¡ÕèÂÇ¢�Í§¡Ñº¡ÒÃÅÐàÁÔ´·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹·Ò§»�Ò ÃÇÁ·Ñé§Ê�§ãË�ãË�¼Ù�ºÃÔËÒÃ ¾¹Ñ¡§Ò¹ãª�·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃáÅÐ

·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹¢Í§ºÃÔÉÑ·ÍÂ�Ò§ÁÕ»ÃÐÊÔ· Ô̧ÀÒ¾ ãª�ÊÔ¹¤�ÒáÅÐºÃÔ¡ÒÃ·ÕèÁÕÅÔ¢ÊÔ· Ô̧ì¶Ù¡µ�Í§ áÅÐäÁ�Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃãª�ÊÔ¹¤�ÒËÃ×Í

ºÃÔ¡ÒÃ·Õèà»�¹¡ÒÃÅÐàÁÔ´·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹·Ò§»�Ò 

 » Ô̄ºÑµÔµÒÁà§×èÍ¹ä¢¢�Íµ¡Å§·Ò§¡ÒÃ¤�ÒÍÂ�Ò§à¤Ã�§¤ÃÑ´ à¾×èÍÂÑ§¼ÅãË�à¡Ô´¡ÒÃ¤�Ò·ÕèÁÕÁÒµÃ°Ò¹·Ñé§¡Ñº¤Ù�¤�Òã¹»ÃÐà·ÈáÅÐ

µ�Ò§»ÃÐà·È 

à¨�ÒË¹Õé : ºÃÔÉÑ·ÁÕ¡ÒÃ¡íÒË¹´à§×èÍ¹ä¢áÅÐ¡ÒÃ» Ô̄ºÑµÔ¡Ñºà �̈ÒË¹Õé «Öè§à»�¹Ê¶ÒºÑ¹¡ÒÃà§Ô¹µ�Ò§æ ·Õèä �́ãË�¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹·Ò§ �́Ò¹¡ÒÃà§Ô¹á¡�ºÃÔÉÑ·

ÍÂ�Ò§ÁÕ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ¡ÑºÊÀÒÇÐ¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹ Ø̧Ã¡Ô¨ ·Ñé§¹Õé ºÃÔÉÑ·ä �́·íÒ¡ÒÃ Ù́áÅÊ¶Ò¹Ð¡ÒÃà§Ô¹¢Í§ºÃÔÉÑ·à¾×èÍ ãË�ÁÑè¹ã¨ä �́Ç�ÒºÃÔÉÑ·ÊÒÁÒÃ¶

¤Çº¤ØÁ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ã¹ �́Ò¹¡ÒÃà§Ô¹ä �́ áÅÐ¾Ã�ÍÁ» Ô̄ºÑµÔµÒÁà§×èÍ¹ä¢¡ÒÃ¡Ù�Â×Áà§Ô¹µÒÁ¢�Íµ¡Å§  

 ¤Ù�á¢�§ : »ÃÐ¾ÄµÔ» Ô̄ºÑµÔµÒÁ¡ÃÍº¡µÔ¡Ò¢Í§¡ÒÃá¢�§¢Ñ¹·Õèà»�¹¸ÃÃÁ áÅÐµÑé§ÍÂÙ�º¹¾×é¹°Ò¹¢Í§¡ÒÃä �́ÃÑº¼ÅµÍºá·¹·Õè à»�¹¸ÃÃÁµ�Í·Ñé§ÊÍ§

½�ÒÂ ËÅÕ¡àÅÕèÂ§ÇÔ Õ̧¡ÒÃ·ÕèäÁ�ÊØ̈ ÃÔµà¾×èÍ·íÒÅÒÂ¤Ù�á¢�§·Ò§¡ÒÃ¤�Ò áÅÐäÁ�áÊÇ§ËÒ¢�ÍÁÙÅ·Õèà»�¹¤ÇÒÁÅÑº¢Í§¤Ù�á¢�§·Ò§¡ÒÃ¤�Ò �́ÇÂÇÔ Õ̧¡ÒÃ·ÕèäÁ�ÊØ¨ÃÔµ

ËÃ×ÍäÁ�àËÁÒÐÊÁ áÅÐäÁ�·íÒÅÒÂª×èÍàÊÕÂ§¢Í§¤Ù�á¢�§·Ò§¡ÒÃ¤�Ò �́ÇÂ¡ÒÃ¡Å�ÒÇËÒã¹·Ò§àÊ×èÍÁàÊÕÂâ´Â»ÃÒÈ¨Ò¡¢�ÍÁÙÅ¤ÇÒÁ¨ÃÔ§  

ªØÁª¹·ÕèºÃÔÉÑ·µÑé§ÍÂÙ� : ºÃÔÉÑ·µÃÐË¹Ñ¡¶Ö§»�ËÒ �́Ò¹ÊÔè§áÇ´Å�ÍÁ·Õè¨Ðà¡Ô´¢Öé¹¨Ò¡¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹ Ø̧Ã¡Ô¨¢Í§ºÃÔÉÑ·à»�¹ÍÂ�Ò§ Ṍ à¹×èÍ§¨Ò¡ºÃÔÉÑ·

í́Òà¹Ô¹ Ø̧Ã¡Ô¨¹íÒà¢�Ò ¤Ñ´áÂ¡ áÅÐ Ñ̈´ í̈ÒË¹�ÒÂ¶�Ò¹ËÔ¹ «Öè§ÍÒ¨¨ÐÁÕ¼Å¡ÃÐ·º·Õèà¡Ô´¢Öé¹¤×Í ¡ÒÃÁÕ½Ø�¹¿Ø�§¡ÃÐ¨ÒÂÃÍººÃÔàÇ³âÃ§§Ò¹¤Ñ´áÂ¡áÅÐ

¤ÅÑ§à¡çºÊÔ¹¤�Ò ·�ÒàÃ×ÍáÅÐºÃÔàÇ³·ÕèÃ¶ºÃÃ·Ø¡¢¹Ê�§ÊÔ¹¤�Ò¨Ð¹íÒÊÔ¹¤�Òä» Ñ̈´Ê�§ãË�¡ÑºÅÙ¡¤�Ò ·Ò§ºÃÔÉÑ· Ö̈§ÁÕÁÒµÃ¡ÒÃµ�Ò§æ ã¹Ê�Ç¹¢Í§

ÊÔè§áÇ´Å�ÍÁ ·Ñé§ÁÅÀÒÇÐ·Ò§àÊÕÂ§ ·Ò§ÍÒ¡ÒÈáÅÐ·Ò§¹éíÒ â´ÂºÃÔàÇ³¤ÅÑ§ÊÔ¹¤�ÒáÅÐâÃ§¤Ñ´áÂ¡¢Í§ºÃÔÉÑ··Ñé§ 3 áË�§ ä �́á¡� ÊÒ¢Ò Ñ̈§ËÇÑ´

ÊÁØ·ÃÊÒ¤Ã  Ñ̈§ËÇÑ´à¾ªÃºØÃÕáÅÐ Ñ̈§ËÇÑ´¾ÃÐ¹¤ÃÈÃÕÍÂØ¸ÂÒ «Öè§à»�¹ÊÒ¢Ò·ÕèÁÕ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¤Ñ´áÂ¡¶�Ò¹ËÔ¹¹Ñé¹ ºÃÔÉÑ·ÁÕ¹âÂºÒÂã¹¡ÒÃ¡�ÍÊÃ�Ò§

áÅÐ»ÃÑº»ÃØ§âÃ§§Ò¹áÅÐ¤ÅÑ§ÊÔ¹¤�ÒãË�à»�¹ÃÐºº»�´ â´Â¡ÒÃÊÃ�Ò§ÍÒ¤ÒÃ¤ÅØÁà¤Ã×èÍ§ Ñ̈¡Ãà¾×èÍ»�Í§¡Ñ¹àÊÕÂ§áÅÐ½Ø�¹ÅÐÍÍ§ÍÍ¡ÊÙ�ÀÒÂ¹Í¡ ã¹

Ê�Ç¹¢Í§¶�Ò¹ËÔ¹·ÕèÍÂÙ�ÀÒÂ¹Í¡ÍÒ¤ÒÃ ºÃÔÉÑ·ä �́ãª�¼�Òãº¤ÅØÁº¹¡Í§¶�Ò¹ËÔ¹áÅÐÁÕÃÐºº©Õ´¹éíÒÃÍºæ ºÃÔàÇ³ à¾×èÍ»�Í§¡Ñ¹äÁ�ãË�½Ø�¹¿Ø�§¡ÃÐ¨ÒÂ 

áÅÐà¾×èÍà»�¹¡ÒÃ»�Í§¡Ñ¹ÁÅÀÒÇÐ·Ò§¹éíÒ ºÃÔÉÑ·ä �́ÊÃ�Ò§º�Í¾Ñ¡¾Ã�ÍÁ¡Ñº¤Ù¹éíÒâ´ÂÃÍº¾×é¹·Õè¤ÅÑ§ÊÔ¹¤�ÒáÅÐâÃ§¤Ñ´áÂ¡ à¾×èÍ»�Í§¡Ñ¹¹éíÒ¨Ò¡¶�Ò¹ËÔ¹

äËÅÍÍ¡ä»ÀÒÂ¹Í¡â´ÂµÃ§ ÁÕÃÐºº¡ÒÃ¤Ñ´áÂ¡·Õèä �́ÁÒµÃ°Ò¹ ÁÕÃÐºº¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ ÃÐºº¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁÊÐÍÒ´ÊØ¢Í¹ÒÁÑÂ ã¹

ÊÒ¢Ò Ñ̈§ËÇÑ´¾ÃÐ¹¤ÃÈÃÕÍÂØ¸ÂÒºÃÔÉÑ·ä �́ÊÃ�Ò§¤Ñ¹ Ố¹ÊÙ§ 6 àÁµÃ ¾Ã�ÍÁ·Ñé§»ÅÙ¡µ�¹äÁ�ÁÒ¡¡Ç�Ò 20,000 µ�¹ à¾×èÍÊÔè§áÇ´Å�ÍÁ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé  ã¹

Ê�Ç¹¢Í§¡ÒÃ¢¹Ê�§¶�Ò¹ËÔ¹ºÃÔÉÑ·¨Ðãª�¼�Òãº»�´¤ÅØÁº¹Ã¶ºÃÃ·Ø¡¢¹Ê�§¶�Ò¹ËÔ¹·Ø¡¤Ñ¹ÍÂ�Ò§ÁÔ´ªÔ´ áÅÐ¨Ðµ�Í§¼�Ò¹¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº¡�Í¹·ÕèÃ¶¨Ð

à¤Å×èÍ¹·ÕèÍÍ¡¨Ò¡ºÃÔàÇ³·�ÒàÃ×ÍáÅÐ¤ÅÑ§ÊÔ¹¤�Ò ÊíÒËÃÑººÃÔàÇ³·�ÒàÃ×Í«Öè§¨Ðà»�¹ Ø̈´¢¹Â�ÒÂ¶�Ò¹ËÔ¹ä»ÂÑ§ÅÙ¡¤�ÒËÃ×ÍâÃ§§Ò¹¤Ñ´áÂ¡¨ÐÁÕÃÐºº

Êà»ÃÂ�¹éíÒà¾×èÍ»�Í§¡Ñ¹½Ø�¹¿Ø�§¡ÃÐ¨ÒÂàª�¹¡Ñ¹ «Öè§¨Ò¡¹âÂºÒÂáÅÐÁÒµÃ¡ÒÃµ�Ò§æ ·Õè·Ò§ºÃÔÉÑ·ä �́ Ñ̈´·íÒ¢Öé¹à¾×èÍ»�Í§¡Ñ¹»�ËÒáÅÐ¼Å¡ÃÐ·ºµ�Í

ÊÔè§áÇ´Å�ÍÁ·Õè¡Å�ÒÇÁÒ¹Ñé¹ à¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃ·ÕèºÃÔÉÑ·ãÊ�ã¨áÅÐãË�¤ÇÒÁÊíÒ¤Ñà»�¹ÍÂ�Ò§ÂÔè§µ�ÍÁÒµÃ¡ÒÃ �́Ò¹¡ÒÃ»�Í§¡Ñ¹»�ËÒáÅÐ¼Å¡ÃÐ·ºµ�Ò§æ ·Õè

ÍÒ¨¨Ðà¡Ô´¢Öé¹ä �́  «Öè§¹Í¡¨Ò¡¡ÒÃÍÍ¡ÁÒµÃ¡ÒÃµ�Ò§æ à¾×èÍ»�Í§¡Ñ¹»�ËÒ·ÕèÍÒ¨¨Ðà¡Ô´¢Öé¹¡�Í¹Å�Ç§Ë¹�ÒáÅ�Ç  ºÃÔÉÑ·ÂÑ§ãË�¤ÇÒÁÊíÒ¤Ñ¡Ñº¡ÒÃ

»ÃÑº»ÃØ§áÅÐá¡�ä¢ÁÒµÃ¡ÒÃµ�Ò§æ ·ÕèÁÕÍÂÙ�ãË�ÁÕ»ÃÐÊÔ· Ô̧ÀÒ¾ ṌÂÔè§¢Öé¹¡Ç�Òà ỐÁ �́ÇÂ  

ÊÔè§áÇ´Å�ÍÁáÅÐÊÑ§¤Á : ºÃÔÉÑ·ä �́µÃÐË¹Ñ¡ Ṍ¶Ö§¡ÒÃÊÃ�Ò§¤ÇÒÁà¢�Òã¨áÅÐ¤ÇÒÁäÇ�ÇÒ§ã¨¨Ò¡ªØÁª¹·ÕèÍÂÙ�ÍÒÈÑÂâ´ÂºÃÔàÇ³ÃÍº¾×é¹·Õè¤ÅÑ§ÊÔ¹¤�ÒáÅÐ

âÃ§¤Ñ´áÂ¡·Ñé§ 3 áË�§ ºÃÔÉÑ· Ö̈§ä �́ Ñ̈´µÑé§Ë¹�ÇÂÁÇÅª¹ÊÑÁ¾Ñ¹ �̧ �́Ò¹ÊÔè§áÇ´Å�ÍÁáÅÐÊÑ§¤Á à¾×èÍ·íÒË¹�Ò·Õèµ�Ò§æ ·Õèà¡ÕèÂÇ¢�Í§¡Ñº¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É� 

»�Í§¡Ñ¹áÅÐá¡�ä¢»�ËÒÊÀÒ¾ÊÔè§áÇ´Å�ÍÁ·ÕèÍÒ¨¨Ðà¡Ô´¢Öé¹¡ÑºªØÁª¹·ÕèÍÒÈÑÂÍÂÙ�â´ÂÃÍºáÅÐã¡Å�à¤ÕÂ§ºÃÔÉÑ· ¾Ã�ÍÁ¡Ñº Ù́áÅ»�ËÒ¢�ÍÃ�Í§·Ø¡¢�¢Í§

ªÒÇº�Ò¹·ÕèÍÂÙ�ã¹ºÃÔàÇ³¹Ñé¹ ºÃÔÉÑ·ÂÑ§ä �́ãË�¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ã¹Ê�Ç¹¢Í§ÀÒ¤ÃÑ°¢Í§ªØÁª¹â´ÂÃÍºáÅÐã¡Å�à¤ÕÂ§ àª�¹ ºÃÔ¨Ò¤à§Ô¹ÊÃ�Ò§âÃ§àÃÕÂ¹  

ºÃÔ¨Ò¤¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ�ãË�Ê¶Ò¹·ÕèÃÒª¡ÒÃ Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡Ô¨¡ÃÃÁ �́Ò¹ÈÒÊ¹Ò Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡Ô¨¡ÃÃÁà ḉ¡¹Ñ¡àÃÕÂ¹áÅÐ¼Ù�ÊÙ§ÍÒÂØ à»�¹µ�¹ µÒÁâÍ¡ÒÊ

ÊÁ¤ÇÃ ã¹Ê�Ç¹ÀÒ¤àÍ¡ª¹ÁÕ¡ÒÃÃ�ÇÁÁ×Í¡ÑººÃÔÉÑ·¤Ù�¤�Òã¹¡ÒÃ Ñ̈´·íÒâ¤Ã§¡ÒÃÊÃ�Ò§ÍÒªÕ¾ÊÃ�Ò§ÃÒÂä �́ãË�¡Ñº¤¹ã¹ªØÁª¹ à»�¹µ�¹ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé ã¹

¡ÒÃÃÑºÊÁÑ¤Ã§Ò¹¢Í§ºÃÔÉÑ· ¨ÐãË�¤ÇÒÁÊíÒ¤Ñá¡�¼Ù�·ÕèÁÕÀÙÁÔÅíÒà¹Òã¹ºÃÔàÇ³ã¡Å�à¤ÕÂ§ ·Ñé§¹Õé à¾×èÍÊÃ�Ò§§Ò¹ãË�á¡�·�Í§¶Ôè¹áÅÐÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¼Ù�·ÕèÍÂÙ�ã¹

ºÃÔàÇ³ã¡Å�à¤ÕÂ§ÍÑ¹¨Ð¹íÒÁÒ«Öè§ÃÒÂä �́áÅÐ¤ÇÒÁà¨ÃÔ·Ò§ Ø̧Ã¡Ô¨ã¹ªØÁª¹¹Ñé¹ 

 

ËÁÇ´·Õè 4 ¡ÒÃà»�´à¼Â¢�ÍÁÙÅáÅÐ¤ÇÒÁâ»Ã�§ãÊ 
ºÃÔÉÑ·ãË�¤ÇÒÁÊíÒ¤Ñ¡Ñº¡ÒÃà»�´à¼ÂÊÒÃÊ¹à·È·Õèà»�¹¢�ÍÁÙÅÊíÒ¤Ñ¢Í§ºÃÔÉÑ·  ÃÇÁ¶Ö§ÃÒÂ§Ò¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ ¢�ÍÁÙÅ·ÕèäÁ�ãª�¢�ÍÁÙÅ

·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ áÅÐÊÒÃÊ¹à·ÈàÃ×èÍ§Í×è¹æ µÒÁà¡³±�·ÕèµÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�áË�§»ÃÐà·Èä·ÂáÅÐÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡íÒ¡ÑºËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�áÅÐ

µÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�¡íÒË¹´ÍÂ�Ò§¶Ù¡µ�Í§ ªÑ´à¨¹ ¤Ãº¶�Ç¹ â»Ã�§ãÊ ÃÇ´àÃçÇáÅÐà·�Òà·ÕÂÁ¡Ñ¹ ÃÇÁ·Ñé§ÃÒÂ§Ò¹¹âÂºÒÂáÅÐâ¤Ã§ÊÃ�Ò§¡ÒÃ¡íÒ¡Ñº



ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨íÒ»� 2556 
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Ù́áÅ¡Ô¨¡ÒÃäÇ�ã¹áººáÊ´§ÃÒÂ¡ÒÃ¢�ÍÁÙÅ»ÃÐ í̈Ò»� (áºº 56-1) ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ í̈Ò»� (áºº 56-2) áÅÐã¹àÇçºä«µ� www.agecoal.com ·Ñé§

ÀÒÉÒä·ÂáÅÐÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ (·Ñé§¹Õé ÊíÒËÃÑºÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ í̈Ò»� (áºº 56-2) ©ºÑºÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ ÊÒÁÒÃ¶´ÒÇ¹�âËÅ´ã¹àÇçºä«µ�ä �́ ËÅÑ§¨Ò¡ÁÕ¡ÒÃ

Ñ̈´»ÃÐªØÁ¼Ù�¶×ÍËØ�¹»ÃÐ í̈Ò»� 2557 ÀÒÂã¹ÃÐÂÐàÇÅÒ 45 ÇÑ¹) ÃÇÁ¶Ö§ËÒ¡ÁÕ¢�ÍÊ§ÊÑÂà¾×èÍ«Ñ¡¶ÒÁ ÊÒÁÒÃ¶µÔ´µ�Íä �́·Õèá¼¹¡¹Ñ¡Å§·Ø¹ÊÑÁ¾Ñ¹ �̧áÅÐ

Ê×èÍÊÒÃÍ§¤�¡Ã àºÍÃ�â·ÃÈÑ¾·� 02-894-0088 µ�Í 704 áÅÐÍÕàÁÅ ir@agecoal.com à¾×èÍãË�¼Ù�¶×ÍËØ�¹áÅÐ¼Ù�·ÕèÁÕÊ�Ç¹ä �́Ê�Ç¹àÊÕÂä �́ÃÑº

ÊÒÃÊ¹à·ÈÍÂ�Ò§à·�Òà·ÕÂÁ¡Ñ¹ 

¹Í¡¨Ò¡¹Õé ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·¨Ðà»�¹¼Ù�ÃÑº¼Ô´ªÍºµ�Í¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹ Ø̧Ã¡Ô¨·ÕèÊíÒ¤ÑáÅÐ¡ÒÃ¡íÒ¡Ñº Ù́áÅ¡Ô¨¡ÒÃ §º¡ÒÃà§Ô¹¢Í§

ºÃÔÉÑ· áÅÐÊÒÃÊ¹à·È·Ò§¡ÒÃà§Ô¹·Õè»ÃÒ¡¯µ�ÍÊÒ¸ÒÃ³ª¹ã¹áººáÊ´§ÃÒÂ¡ÒÃ¢�ÍÁÙÅ»ÃÐ í̈Ò»�áÅÐÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ í̈Ò»� â´Â¡ÒÃ Ñ̈´·íÒ§º

¡ÒÃà§Ô¹ Ñ́§¡Å�ÒÇ¨Ðà»�¹ä»µÒÁÁÒµÃ°Ò¹¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ â´ÂàÅ×Í¡¹âÂºÒÂºÑªÕ·ÕèàËÁÒÐÊÁáÅÐ¶×Í» Ô̄ºÑµÔÍÂ�Ò§ÊÁèíÒàÊÁÍáÅÐãª� ǾÅÂ

¾Ô¹Ô¨ÍÂ�Ò§ÃÐÁÑ´ÃÐÇÑ§áÅÐ»ÃÐÁÒ³¡ÒÃ·Õè Ṍ·ÕèÊØ´ã¹¡ÒÃ Ñ̈´·íÒ ÃÇÁ·Ñé§ÁÕ¡ÒÃà»�´à¼Â¢�ÍÁÙÅÊíÒ¤ÑÍÂ�Ò§à¾ÕÂ§¾Íã¹ËÁÒÂàËµØ»ÃÐ¡Íº§º

¡ÒÃà§Ô¹ 

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·ä �́ Ñ̈´ãË�ÁÕ¡ÒÃ í́ÒÃ§ÃÑ¡ÉÒäÇ�«Öè§ÃÐºº¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹·ÕèÁÕ»ÃÐÊÔ· Ô̧¼Å ·íÒãË�ÁÑè¹ã¨ä �́Ç�Ò¡ÒÃºÑ¹·Ö¡¢�ÍÁÙÅ·Ò§

ºÑªÕÁÕ¤ÇÒÁ¶Ù¡µ�Í§ ¤Ãº¶�Ç¹ áÅÐà¾ÕÂ§¾Í·Õè¨Ð í́ÒÃ§ÃÑ¡ÉÒäÇ�«Öè§·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹ à¾×èÍ»�Í§¡Ñ¹äÁ�ãË�à¡Ô´¡ÒÃ·Ø¨ÃÔµËÃ×Í¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃ·Õè¼Ô´»¡µÔ

ÍÂ�Ò§ÁÕÊÒÃÐÊíÒ¤Ñ  

ã¹¡ÒÃ¹Õé ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·ä �́áµ�§µÑé§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº «Öè§»ÃÐ¡Íº �́ÇÂ¡ÃÃÁ¡ÒÃ·ÕèäÁ�à»�¹¼Ù�ºÃÔËÒÃáÅÐà»�¹ÍÔÊÃÐ

ÍÂ�Ò§à¾ÕÂ§¾Í à»�¹¼Ù�́ ÙáÅÃÑº¼Ô´ªÍºà¡ÕèÂÇ¡Ñº¤Ø³ÀÒ¾¢Í§ÃÒÂ§Ò¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹áÅÐÃÐºº¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹ ·Ñé§¹Õé ºÃÔÉÑ·ä �́¡íÒË¹´ãË�ÁÕ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÂ�Ò§¹�ÍÂ 3 à ×́Í¹µ�Í¤ÃÑé§ áÅÐÁÕ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¾ÔàÈÉà¾ÔèÁµÒÁ¤ÇÒÁ í̈Òà»�¹ â´ÂÁÕ¡ÒÃ¡íÒË¹´ÇÒÃÐªÑ´à¨¹Å�Ç§Ë¹�ÒáÅÐÁÕÇÒÃÐ

¾Ô¨ÒÃ³ÒµÔ´µÒÁ¼Å¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹à»�¹»ÃÐ í̈Ò â´ÂÁÕ¡ÒÃ Ñ̈´Ë¹Ñ§Ê×ÍàªÔ»ÃÐªØÁ¾Ã�ÍÁÃÐàºÕÂºÇÒÃÐ¡ÒÃ»ÃÐªØÁáÅÐàÍ¡ÊÒÃ¡�Í¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁ

à»�¹ÃÐÂÐàÇÅÒÅ�Ç§Ë¹�Ò 7 ÇÑ¹ à¾×èÍãË�¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃä �́ÁÕàÇÅÒÈÖ¡ÉÒ¢�ÍÁÙÅÍÂ�Ò§à¾ÕÂ§¾Í¡�Í¹à¢�ÒÃ�ÇÁ»ÃÐªØÁ 

¹Í¡¨Ò¡¹Õé ºÃÔÉÑ·ÁÕÁÒµÃ¡ÒÃ»�Í§¡Ñ¹¡ÒÃãª�»ÃÐâÂª¹�¨Ò¡¢�ÍÁÙÅÀÒÂã¹ â´Â¡íÒË¹´ãË�¾¹Ñ¡§Ò¹·Ø¡ÃÐ Ñ́º¢Í§ºÃÔÉÑ·µ�Í§äÁ�¹íÒ¢�ÍÁÙÅ

·Õèà»�¹¤ÇÒÁÅÑºä»ãª�à¾×èÍ»ÃÐâÂª¹�Ê�Ç¹µ¹ËÃ×ÍºØ¤¤ÅÍ×è¹ áÅÐÃÑ¡ÉÒ¢�ÍÁÙÅÀÒÂã¹áÅÐàÍ¡ÊÒÃ·ÕèäÁ�ÊÒÁÒÃ¶à»�´à¼Âµ�ÍºØ¤¤ÅÀÒÂ¹Í¡ ÍÑ¹¹íÒä»ÊÙ�

¡ÒÃáÊÇ§ËÒ¼Å»ÃÐâÂª¹�à¾×èÍµ¹àÍ§ËÃ×Í¤ÃÍº¤ÃÑÇ ËÃ×Í¾Ç¡¾�Í§ã¹·Ò§ÁÔªÍº àª�¹ ¢�ÍÁÙÅ·ÕèÁÕ¼Å¡ÃÐ·ºµ�ÍÃÒ¤ÒËØ�¹ ¤ÇÒÁÅÑº·Ò§¡ÒÃ¤�Ò 

ËÃ×ÍÊÙµÃ¡ÒÃ»ÃÐ ỐÉ°�¤Ô´¤�¹µ�Ò§æ à»�¹µ�¹ ¾¹Ñ¡§Ò¹·Õèà»�´à¼Â¢�ÍÁÙÅáÅÐ¢�ÒÇÊÒÃ·ÕèÊíÒ¤Ñ¢Í§ºÃÔÉÑ·ÍÍ¡ÊÙ�ºØ¤¤ÅÀÒÂ¹Í¡ â´ÂÁÔä �́ÃÑº¤ÇÒÁ

àËç¹ªÍº¨Ò¡¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼Ù� Ñ̈´¡ÒÃ ¨Ð¶Ù¡¾Ô¨ÒÃ³Òº·Å§â·É·Ò§ÇÔ¹ÑÂµÒÁÃÐàºÕÂº¢Í§ºÃÔÉÑ·áÅÐÍÒ¨¶Ù¡ í́Òà¹Ô¹¤ ṌµÒÁ¡®ËÁÒÂÍÕ¡ �́ÇÂ 

 

ËÁÇ´·Õè 5 ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
1. â¤Ã§ÊÃ�Ò§¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ 

ºÃÔÉÑ·ÁÕ í̈Ò¹Ç¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ··Ñé§ËÁ´ 8 ·�Ò¹ «Öè§à»�¹ í̈Ò¹Ç¹·ÕèàËÁÒÐÊÁ¡ÑººÃÔÉÑ·áÅÐÁÕ»ÃÐÊÔ· Ô̧ÀÒ¾ã¹¡ÒÃ» Ô̄ºÑµÔË¹�Ò·Õè 

Ê�Ç¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº¢Í§ºÃÔÉÑ·«Öè§à»�¹¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐÁÕ í̈Ò¹Ç¹·Ñé§ÊÔé¹ 3 ·�Ò¹ ¤Ô´à»�¹ í̈Ò¹Ç¹ 1 ã¹ 3 ¢Í§¡ÃÃÁ¡ÒÃ·Ñé§¤³Ð 

¹Í¡¨Ò¡¹ÕéÂÑ§ÁÕ»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃà»�¹¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐÃ�ÇÁÍÂÙ�ã¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· â´Â¡ÃÃÁ¡ÒÃ·ÕèÍÂÙ�ã¹µíÒáË¹�§¹Ò¹¨ÐËÁØ¹àÇÕÂ¹¡Ñ¹

ÍÍ¡µÒÁÇÒÃÐ¤ÃÒÇÅÐ 1 ã¹ 3 áÅÐÊÒÁÒÃ¶¡ÅÑºÁÒ í́ÒÃ§µíÒáË¹�§ä �́  

·Ñé§¹Õé ºÃÔÉÑ·ä �́à»�´à¼Â¢�ÍÁÙÅàÃ×èÍ§ í̈Ò¹Ç¹ºÃÔÉÑ· áÅÐà»�´à¼ÂÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¢�ÍÁÙÅ¡ÒÃ í́ÒÃ§µíÒáË¹�§·Õè¡ÃÃÁ¡ÒÃáµ�ÅÐ·�Ò¹ í́ÒÃ§

µíÒáË¹�§ÍÂÙ�ÁÒà»�¹Ê�Ç¹»ÃÐ¡ÍºÊíÒ¤Ñã¹¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒàÅ×Í¡µÑé§¡ÃÃÁ¡ÒÃäÇ�ã¹àÍ¡ÊÒÃá¹º 1 ¢Í§áºº 56-1 áÅÐã¹ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ í̈Ò»� 

ÃÇÁ·Ñé§àÇçºä«µ�¢Í§ºÃÔÉÑ·   

 

¤Ø³ÊÁºÑµÔ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ 
Í§¤�»ÃÐ¡Íº¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·µ�Í§ÁÕ í̈Ò¹Ç¹ÊÑ´Ê�Ç¹¢Í§¡ÃÃÁ¡ÒÃ·Õèà»�¹ÍÔÊÃÐà¾ÕÂ§¾Í·Õè¨ÐÊÒÁÒÃ¶µÃÇ¨ÊÍº¶�Ç§ ǾÅ

¡ÒÃ·íÒ§Ò¹¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·áÅÐ¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹¢Í§½�ÒÂ Ñ̈´¡ÒÃ «Öè§µ�Í§»ÃÐ¡Íº �́ÇÂ¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐÍÂ�Ò§¹�ÍÂ 1 ã¹ 3 ¢Í§

¡ÃÃÁ¡ÒÃ·Ñé§¤³Ð ¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐµ�Í§ÁÕ¤Ø³ÊÁºÑµÔ¤Ãº¶�Ç¹ µÒÁ·Õè¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡íÒ¡ÑºµÅÒ´·Ø¹¡íÒË¹´ Ñ́§¹Õé  

1. ¶×ÍËØ�¹äÁ�à¡Ô¹Ã�ÍÂÅÐ 1 ¢Í§ í̈Ò¹Ç¹ËØ�¹·ÕèÁÕÊÔ· Ô̧ÍÍ¡àÊÕÂ§·Ñé§ËÁ´¢Í§ºÃÔÉÑ· ºÃÔÉÑ·Â�ÍÂ ¼Ù�¶×ÍËØ�¹ÃÒÂãË� ËÃ×Í¼Ù�ÁÕÍíÒ¹Ò¨¤Çº¤ØÁ

¢Í§ºÃÔÉÑ· ·Ñé§¹Õé ãË�¹ÑºÃÇÁ¡ÒÃ¶×ÍËØ�¹¢Í§¼Ù�·Õèà¡ÕèÂÇ¢�Í§¢Í§¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐÃÒÂ¹Ñé¹æ �́ÇÂ 
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2. äÁ�à»�¹ËÃ×Íà¤Âà»�¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ·ÕèÁÕÊ�Ç¹Ã�ÇÁã¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ§Ò¹ ÅÙ¡ �̈Ò§ ¾¹Ñ¡§Ò¹ ·Õè»ÃÖ¡ÉÒ·Õèä �́à§Ô¹à ×́Í¹»ÃÐ í̈Ò ËÃ×Í¼Ù�ÁÕÍíÒ¹Ò¨

¤Çº¤ØÁ¢Í§ºÃÔÉÑ· ºÃÔÉÑ·Â�ÍÂ ¼Ù�¶×ÍËØ�¹ÃÒÂãË� ËÃ×Í¢Í§¼Ù�ÁÕÍíÒ¹Ò¨¤Çº¤ØÁ¢Í§ºÃÔÉÑ· àÇ�¹áµ�¨Ðä �́¾�¹¨Ò¡¡ÒÃÁÕÅÑ¡É³Ð

Ñ́§¡Å�ÒÇÁÒáÅ�ÇäÁ�¹�ÍÂ¡Ç�Ò 2 »� 

3. äÁ�à»�¹ºØ¤¤Å·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹ �̧·Ò§ÊÒÂâÅËÔµ ËÃ×Íâ´Â¡ÒÃ¨´·ÐàºÕÂ¹µÒÁ¡®ËÁÒÂã¹ÅÑ¡É³Ð·Õèà»�¹ºÔ´Ò ÁÒÃ´Ò ¤Ù�ÊÁÃÊ ¾Õè¹�Í§ 

áÅÐºØµÃ ÃÇÁ·Ñé§¤Ù�ÊÁÃÊ¢Í§ºØµÃ¢Í§¡ÃÃÁ¡ÒÃÃÒÂÍ×è¹ ¼Ù�ºÃÔËÒÃ ¼Ù�¶×ÍËØ�¹ÃÒÂãË� ¼Ù�ÁÕÍíÒ¹Ò¨¤Çº¤ØÁ ËÃ×ÍºØ¤¤Å·Õè¨Ðä �́ÃÑº

¡ÒÃàÊ¹ÍãË�à»�¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ ¼Ù�ºÃÔËÒÃ ËÃ×Í¼Ù�ÁÕÍíÒ¹Ò¨¤Çº¤ØÁ¢Í§ºÃÔÉÑ· ËÃ×ÍºÃÔÉÑ·Â�ÍÂ  

4. äÁ�ÁÕËÃ×Íà¤ÂÁÕ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹ �̧·Ò§ Ø̧Ã¡Ô¨¡ÑººÃÔÉÑ· ºÃÔÉÑ·Â�ÍÂ ¼Ù�¶×ÍËØ�¹ÃÒÂãË� ËÃ×Í¼Ù�ÁÕÍíÒ¹Ò¨¤Çº¤ØÁ¢Í§ºÃÔÉÑ·ã¹ÅÑ¡É³Ð·ÕèÍÒ¨

à»�¹¡ÒÃ¢Ñ´¢ÇÒ§¡ÒÃãª�ÇÔ¨ÒÃ³Ò³ÍÂ�Ò§ÍÔÊÃÐ¢Í§µ¹ ÃÇÁ·Ñé§äÁ�à»�¹ËÃ×Íà¤Âà»�¹¼Ù�¶×ÍËØ�¹·ÕèÁÕ¹ÑÂ ËÃ×Í¼Ù�ÁÕÍíÒ¹Ò¨¤Çº¤ØÁ¢Í§¼Ù�·Õè

ÁÕ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹ �̧·Ò§ Ø̧Ã¡Ô¨¡ÑººÃÔÉÑ· ºÃÔÉÑ·Â�ÍÂ ¼Ù�¶×ÍËØ�¹ÃÒÂãË� ËÃ×Í¼Ù�ÁÕÍíÒ¹Ò¨¤Çº¤ØÁ ¢Í§ ºÃÔÉÑ· àÇ�¹áµ�¨Ðä �́¾�¹¨Ò¡¡ÒÃÁÕ

ÅÑ¡É³Ð Ñ́§¡Å�ÒÇÁÒáÅ�ÇäÁ�¹�ÍÂ¡Ç�Ò 2 »� 

5. äÁ�à»�¹ËÃ×Íà¤Âà»�¹¼Ù�ÊÍººÑªÕ¢Í§ºÃÔÉÑ· ºÃÔÉÑ·Â�ÍÂ ¼Ù�¶×ÍËØ�¹ÃÒÂãË� ËÃ×Í¼Ù�ÁÕÍíÒ¹Ò¨¤Çº¤ØÁ¢Í§ºÃÔÉÑ·áÅÐäÁ�à»�¹¼Ù�¶×ÍËØ�¹·ÕèÁÕ¹ÑÂ 

¼Ù�ÁÕÍíÒ¹Ò¨¤Çº¤ØÁ ËÃ×ÍËØ�¹Ê�Ç¹¢Í§ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ÊÍººÑªÕ «Öè§ÁÕ¼Ù�ÊÍººÑªÕ¢Í§ºÃÔÉÑ· ºÃÔÉÑ·Â�ÍÂ ¼Ù�¶×ÍËØ�¹ÃÒÂãË� ËÃ×Í¼Ù�ÁÕ

ÍíÒ¹Ò¨ ¤Çº¤ØÁ¢Í§ºÃÔÉÑ·ÊÑ§¡Ñ´ÍÂÙ� àÇ�¹áµ�¨Ðä �́¾�¹¨Ò¡¡ÒÃÁÕÅÑ¡É³Ð Ñ́§¡Å�ÒÇÁÒáÅ�ÇäÁ�¹�ÍÂ¡Ç�Ò 2 »�  

6. äÁ�à»�¹ËÃ×Íà¤Âà»�¹¼Ù�ãË�ºÃÔ¡ÒÃ·Ò§ÇÔªÒªÕ¾ã´æ «Öè§ÃÇÁ¶Ö§¡ÒÃãË�ºÃÔ¡ÒÃà»�¹·Õè»ÃÖ¡ÉÒ¡®ËÁÒÂËÃ×Í·Õè»ÃÖ¡ÉÒ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ «Öè§ä �́ÃÑº

¤�ÒºÃÔ¡ÒÃà¡Ô¹¡Ç�Ò 2 Å�Ò¹ºÒ· µ�Í»�¨Ò¡ºÃÔÉÑ· ºÃÔÉÑ·Â�ÍÂ ¼Ù�¶×ÍËØ�¹ÃÒÂãË� ËÃ×Í¼Ù�ÁÕÍíÒ¹Ò¨¤Çº¤ØÁ¢Í§ºÃÔÉÑ· áÅÐäÁ�à»�¹¼Ù�¶×Í

ËØ�¹·ÕèÁÕ¹ÑÂ ¼Ù�ÁÕÍíÒ¹Ò¨¤Çº¤ØÁ ËÃ×ÍËØ�¹Ê�Ç¹¢Í§¼Ù�ãË�ºÃÔ¡ÒÃ·Ò§ÇÔªÒªÕ¾¹Ñé¹ �́ÇÂ àÇ�¹áµ�¨Ðä �́¾�¹¨Ò¡¡ÒÃÁÕÅÑ¡É³Ð Ñ́§¡Å�ÒÇÁÒáÅ�ÇäÁ�

¹�ÍÂ¡Ç�Ò 2 »�  

7. äÁ�à»�¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ·Õèä �́ÃÑº¡ÒÃáµ�§µÑé§¢Öé¹à¾×èÍà»�¹µÑÇá·¹¢Í§¡ÃÃÁ¡ÒÃ¢Í§ºÃÔÉÑ·¼Ù�¶×ÍËØ�¹ÃÒÂãË� ËÃ×Í¼Ù�¶×ÍËØ�¹«Öè§à»�¹¼Ù�à¡ÕèÂÇ¢�Í§¡Ñº

¼Ù�¶×ÍËØ�¹ÃÒÂãË� 

8. äÁ�»ÃÐ¡Íº¡Ô¨¡ÒÃ·ÕèÁÕÊÀÒ¾ÍÂ�Ò§à ṌÂÇ¡Ñ¹áÅÐà»�¹¡ÒÃá¢�§¢Ñ¹·ÕèÁÕ¹ÑÂ¡Ñº¡Ô¨¡ÒÃ¢Í§ºÃÔÉÑ· ËÃ×ÍºÃÔÉÑ·Â�ÍÂ ËÃ×ÍäÁ�à»�¹ËØ�¹Ê�Ç¹·ÕèÁÕ

¹ÑÂã¹Ë�Ò§ËØ�¹Ê�Ç¹ ËÃ×Íà»�¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ·ÕèÁÕÊ�Ç¹Ã�ÇÁºÃÔËÒÃ§Ò¹ ÅÙ¡ �̈Ò§ ¾¹Ñ¡§Ò¹  ·Õè»ÃÖ¡ÉÒ·ÕèÃÑºà§Ô¹à ×́Í¹»ÃÐ í̈Ò ËÃ×Í¶×ÍËØ�¹à¡Ô¹

Ã�ÍÂÅÐ 1 ¢Í§ í̈Ò¹Ç¹ËØ�¹·ÕèÁÕÊÔ· Ô̧ÍÍ¡àÊÕÂ§·Ñé§ËÁ´¢Í§ºÃÔÉÑ·Í×è¹ «Öè§»ÃÐ¡Íº¡Ô¨¡ÒÃ·ÕèÁÕÊÀÒ¾ÍÂ�Ò§à ṌÂÇ¡Ñ¹ áÅÐà»�¹¡ÒÃá¢�§¢Ñ¹·ÕèÁÕ

¹ÑÂ¡Ñº¡Ô¨¡ÒÃ¢Í§ºÃÔÉÑ· ËÃ×ÍºÃÔÉÑ·Â�ÍÂ 

9. äÁ�ÁÕÅÑ¡É³ÐÍ×è¹ã´·Õè·íÒãË�äÁ�ÊÒÁÒÃ¶ãË�¤ÇÒÁàËç¹ÍÂ�Ò§à»�¹ÍÔÊÃÐà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹¢Í§ºÃÔÉÑ· Í�Ò§ÍÔ§¨Ò¡»ÃÐ¡ÒÈ

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÅÒ´·Ø¹ ·Õè·¨.28/2551 (©ºÑº»ÃÐÁÇÅàÃ×èÍ§¡ÒÃ¢ÍÍ¹ØÒµáÅÐ¡ÒÃÍ¹ØÒµãË�àÊ¹Í¢ÒÂËØ�¹·ÕèÍÍ¡ãËÁ�) 

ºÃÔÉÑ·¡íÒË¹´¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÅ�Ç§Ë¹�ÒáÅÐá �̈§ãË�¡ÃÃÁ¡ÒÃ·ÃÒºÅ�Ç§Ë¹�Ò à¾×èÍ¨ÐÊÒÁÒÃ¶ Ñ̈´àÇÅÒà¢�ÒÃ�ÇÁ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ

ä �́ 

¤�ÒµÍºá·¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ ºÃÔÉÑ·ä �́¡íÒË¹´¹âÂºÒÂ¤�ÒµÍºá·¹¡ÃÃÁ¡ÒÃäÇ�ÍÂ�Ò§ªÑ´à¨¹áÅÐâ»Ã�§ãÊ â´Â¤�ÒµÍºá·¹ÍÂÙ�ã¹ÃÐ Ñ́º

à ṌÂÇ¡ÑºÍØµÊÒË¡ÃÃÁ áÅÐÊÙ§à¾ÕÂ§¾Í·Õè¨Ð Ö́§ Ù́´áÅÐÃÑ¡ÉÒ¡ÃÃÁ¡ÒÃ·ÕèÁÕ¤Ø³ÊÁºÑµÔ·Õèµ�Í§¡ÒÃ áÅÐä �́¢ÍÍ¹ØÁÑµÔ¨Ò¡·Õè»ÃÐªØÁ¼Ù�¶×ÍËØ�¹áÅ�Ç 

¡ÃÃÁ¡ÒÃ·Õèä �́ÃÑºÁÍºËÁÒÂãË�ÁÕË¹�Ò·ÕèáÅÐ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºà¾ÔèÁÁÒ¡¢Öé¹ ä �́ÃÑº¤�ÒµÍºá·¹·ÕèàËÁÒÐÊÁ¡ÑºË¹�Ò·ÕèáÅÐ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº·Õèä �́ÃÑº

ÁÍºËÁÒÂà¾ÔèÁÁÒ¡¢Öé¹ 

àÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃºÃÔÉÑ· 
   ºÃÔÉÑ·ä �́ Ñ̈´ãË�ÁÕàÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃºÃÔÉÑ·¤×Í ¹Ò§ÊÒÇ¹ÔÍÃ  Ñ̈¹·Ã�á �̈ÁáÊ§ â´Â¡íÒË¹´Ë¹�Ò·ÕèáÅÐ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº Ñ́§¹Õé 

 Ñ̈´·íÒáÅÐà¡çºÃÑ¡ÉÒàÍ¡ÊÒÃ 

- ·ÐàºÕÂ¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ 

- Ë¹Ñ§Ê×Í¹Ñ´»ÃÐªØÁ¡ÃÃÁ¡ÒÃ ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ áÅÐÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ í̈Ò»� 

- Ë¹Ñ§Ê×Í¹Ñ´»ÃÐªØÁ¼Ù�¶×ÍËØ�¹ áÅÐÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁÊÒÁÑ¼Ù�¶×ÍËØ�¹ 

- à¡çºÃÑ¡ÉÒÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃÁÕÊ�Ç¹ä �́Ê�Ç¹àÊÕÂ·ÕèÃÒÂ§Ò¹â´Â¡ÃÃÁ¡ÒÃËÃ×Í¼Ù�ºÃÔËÒÃ 

 µÔ´µ�ÍÊ×èÍÊÒÃ¡Ñº¼Ù�¶×ÍËØ�¹áÅÐ Ù́áÅ¼Ù�¶×ÍËØ�¹ÍÂ�Ò§àËÁÒÐÊÁ 
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 µÔ´µ�ÍÊ×èÍÊÒÃ¡ÑºµÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�áË�§»ÃÐà·Èä·ÂáÅÐË¹�ÇÂ§Ò¹¡íÒ¡Ñº Ù́áÅÍÂ�Ò§àËÁÒÐÊÁ 

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃªǾ Â�ÍÂ 
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº 

 ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº»ÃÐ¡Íº �́ÇÂ¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ 3 ¤¹ ÁÕË¹�Ò·ÕèÃÑº¼Ô´ªÍº¡ÒÃÊÍº·Ò¹ÃÒÂ§Ò¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹¢Í§

ºÃÔÉÑ·ÊÍº·Ò¹¤ÇÒÁà¾ÕÂ§¾Í¢Í§ÃÐºº¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹áÅÐÃÐºº¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ ÊÍº·Ò¹¡ÒÃ» Ô̄ºÑµÔµÒÁ¢�Í¡íÒË¹´ ¡®ËÁÒÂ 

áÅÐÃÐàºÕÂº·Õèà¡ÕèÂÇ¢�Í§ ¾Ô¨ÒÃ³Ò¤Ñ´àÅ×Í¡áÅÐ¡íÒË¹´¤�ÒµÍºá·¹¼Ù�ÊÍººÑªÕ¢Í§ºÃÔÉÑ· ÊÍº·Ò¹ÃÒÂ¡ÒÃ·Õèà¡ÕèÂÇâÂ§¡Ñ¹ËÃ×ÍÃÒÂ¡ÒÃ·ÕèÍÒ¨

ÁÕ¤ÇÒÁ¢Ñ´áÂ�§·Ò§¼Å»ÃÐâÂª¹�ãË�ÁÕ¤ÇÒÁ¶Ù¡µ�Í§ ¤Ãº¶�Ç¹ áÅÐâ»Ã�§ãÊ ¡íÒ¡Ñº Ù́áÅ ¾Ô¨ÒÃ³Òá¼¹§Ò¹ ¼Å¡ÒÃ» Ô̄ºÑµÔ§Ò¹ §º»ÃÐÁÒ³áÅÐ

ÍÑµÃÒ¡íÒÅÑ§¢Í§ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹µÃÇ¨ÊÍºÀÒÂã¹ ã¹»� 2556 ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºÁÕ¡ÒÃ»ÃÐªØÁÃÇÁ  5 ¤ÃÑé§ ¡ÃÃÁ¡ÒÃà¢�Ò»ÃÐªØÁ¤Ãº·Ø¡

¤ÃÑé§ ¡ÒÃ»ÃÐªØÁà»�¹ä»µÒÁÇÒÃÐ·Õè¡íÒË¹´ ÁÕ¡ÒÃ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹áÅÐµÔ´µÒÁ¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹µÒÁ¢�ÍàÊ¹Íá¹Ð¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºáÅÐ

ºÑ¹·Ö¡äÇ�ã¹ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁ 

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ 

 ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ»ÃÐ¡Íº �́ÇÂ¡ÃÃÁ¡ÒÃ 3 ¤¹ ÁÕË¹�Ò·ÕèÃÑº¼Ô´ªÍº¡íÒË¹´¡ÅÂØ· �̧ã¹¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹ Ø̧Ã¡Ô¨¢Í§ºÃÔÉÑ·

ÀÒÂãµ�¢Íºà¢µÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤� áÅÐËÃ×Í á¹Ç¹âÂºÒÂ¢Í§ºÃÔÉÑ· ÁÕÍíÒ¹Ò¨ÊÑè§¡ÒÃ ÇÒ§á¼¹ áÅÐ í́Òà¹Ô¹¡Ô¨¡ÒÃ¢Í§ºÃÔÉÑ· ãË�à»�¹ä»µÒÁ¹âÂºÒÂ·Õè

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¢Í§ºÃÔÉÑ·¡íÒË¹´ àÊ¹Íá¼¹¡ÒÃÅ§·Ø¹ áÅÐËÃ×Í¡ÒÃÃÐ´Á·Ø¹¢Í§ºÃÔÉÑ· à¾×èÍãË�¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· áÅÐËÃ×Í·Õè»ÃÐªØÁ¼Ù�¶×Í

ËØ�¹¾Ô¨ÒÃ³ÒÍ¹ØÁÑµÔáÅ�Çáµ�¡Ã³Õ  ÁÕÍíÒ¹Ò¨¾Ô¨ÒÃ³Ò¡íÒË¹´ÊÇÑÊ Ố¡ÒÃãË�á¡�¾¹Ñ¡§Ò¹µÒÁ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ¡ÑºÊÀÒ¾¡ÒÃ³� »ÃÐà¾³Õ áÅÐ

¡®ËÁÒÂ·Õèãª�ºÑ§¤Ñº Í¹ØÁÑµÔ¡ÒÃáµ�§µÑé§·Õè»ÃÖ¡ÉÒ �́Ò¹µ�Ò§æ ·Õè̈ íÒà»�¹µ�Í¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹¢Í§ºÃÔÉÑ·ÀÒÂã¹Ç§à§Ô¹·Õè¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃä �́ÁÍºÍíÒ¹Ò¨

äÇ�  ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃÁÕÍíÒ¹Ò¨Í¹ØÁÑµÔ¡ÒÃ«×éÍ ¡ÒÃ Ñ̈´ �̈Ò§ ¡ÒÃàª�Ò ¡ÒÃàª�Ò«×éÍ ·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹ã´æ µÅÍ´¨¹ÁÕÍíÒ¹Ò¨Å§·Ø¹ áÅÐ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃ

ªíÒÃÐ¤�Òãª� �̈ÒÂã´æ ·Õè í̈Òà»�¹µ�Í¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹¢Í§ºÃÔÉÑ· â´ÂÁÕÃÒÂÅÐàÍÕÂ´µÒÁ¼Ñ§ÍíÒ¹Ò¨Í¹ØÁÑµÔ·Õè¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·¡íÒË¹´  ÀÒÂã¹

Ç§à§Ô¹  ·Õè¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃä �́ÁÍºÍíÒ¹Ò¨äÇ� ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃÁÕÍíÒ¹Ò¨Í¹ØÁÑµÔ¡ÒÃ¡Ù�Â×Áà§Ô¹ àºÔ¡à§Ô¹à¡Ô¹ºÑªÕ¨Ò¡¸¹Ò¤ÒÃ ¹ÔµÔºØ¤¤Å

ËÃ×ÍÊ¶ÒºÑ¹¡ÒÃà§Ô¹Í×è¹ã´ à¾×èÍ»ÃÐâÂª¹�ã¹¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹ Ø̧Ã¡Ô¨¢Í§ºÃÔÉÑ·  â´ÂÁÕÃÒÂÅÐàÍÕÂ´µÒÁ¼Ñ§ÍíÒ¹Ò¨Í¹ØÁÑµÔ·Õè¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·

¡íÒË¹´  áÅÐÁÕÍíÒ¹Ò¨ã¹¡ÒÃÍ¹ØÁÑµÔ¡ÒÃ«×éÍ·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹ ËÃ×Í¡ÒÃªíÒÃÐÃÒ¤Òã´æ ÍÑ¹Ê×ºà¹×èÍ§ÁÒ¨Ò¡¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹¢Í§ºÃÔÉÑ·µÒÁÊÑÒ áÅÐ

ËÃ×Í ¢�Íµ¡Å§¡Ñº¤Ù�¤�Ò â´ÂÁÕÃÒÂÅÐàÍÕÂ´µÒÁ¼Ñ§ÍíÒ¹Ò¨Í¹ØÁÑµÔ·Õè¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·¡íÒË¹´ 

 

¡ÒÃÊÃÃËÒáÅÐáµ�§µÑé§¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐ¼Ù�ºÃÔËÒÃÃÐ´ÑºÊÙ§ÊǾ  
  ºÃÔÉÑ·äÁ�ÁÕ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃÃËÒáÅÐ¡íÒË¹´¤�ÒµÍºá·¹â´Âà©¾ÒÐ à¹×èÍ§ �́ÇÂºÃÔÉÑ·ÁÕâ¤Ã§ÊÃ�Ò§Í§¤�¡Ã¢¹Ò´àÅç¡ ã¹Í¹Ò¤µ

ÍÒ¨¨ÐÁÕ¡ÒÃáµ�§µÑé§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃÃËÒáÅÐ¡íÒË¹´¤�ÒµÍºá·¹ â´Â Ù́¨Ò¡â¤Ã§ÊÃ�Ò§Í§¤�¡Ã·Õèà»ÅÕèÂ¹á»Å§ ÃÇÁ¶Ö§ÃÒÂä �́¢Í§ºÃÔÉÑ·  

·Ñé§¹ÕéºØ¤¤Å·Õè¨Ðä �́ÃÑº¡ÒÃáµ�§µÑé§ãË� í́ÒÃ§µíÒáË¹�§¡ÃÃÁ¡ÒÃ áÅÐ¼Ù�ºÃÔËÒÃ¢Í§ºÃÔÉÑ· ¨Ðµ�Í§ÁÕ¤Ø³ÊÁºÑµÔ¤ÃºµÒÁÁÒµÃÒ 68 áË�§

¾ÃÐÃÒªºÑÑµÔºÃÔÉÑ·ÁËÒª¹ í̈Ò¡Ñ´ ¾.È.2535 áÅÐ¢�ÍºÑ§¤Ñº¢Í§ºÃÔÉÑ· áÅÐäÁ�ÁÕÅÑ¡É³Ðµ�Í§Ë�ÒÁµÒÁ»ÃÐ¡ÒÈ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡íÒ¡ÑºµÅÒ´

·Ø¹ ·Õè ·¨.28/2551 àÃ×èÍ§ ¡ÒÃ¢ÍÍ¹ØÒµáÅÐ¡ÒÃÍ¹ØÒµãË�àÊ¹Í¢ÒÂËØ�¹·ÕèÍÍ¡ãËÁ� ©ºÑºÅ§ÇÑ¹·Õè 15 Ņ̃¹ÇÒ¤Á 2551 â´Â¡ÒÃ¤Ñ´àÅ×Í¡¨Ð

í́Òà¹Ô¹¡ÒÃ Ñ́§¹Õé 

¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ 
¹ÔÂÒÁ¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ 

            ¹ÔÂÒÁ¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ·ÕèºÃÔÉÑ·ä �́¡íÒË¹´äÇ� à·ÕÂºà·�Ò¡Ñº¢�Í¡íÒË¹´¢Ñé¹µèíÒ¢Í§ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡íÒ¡ÑºËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�áÅÐµÅÒ´

ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â� Ñ́§¹Õé 

            ¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ ËÁÒÂ¶Ö§ ¡ÃÃÁ¡ÒÃ¨Ò¡ÀÒÂ¹Í¡·ÕèÁÕ¤ÇÒÁà»�¹ÍÔÊÃÐã¹¡ÒÃáÊ´§¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹ ·íÒË¹�Ò·Õè¤Ø�Á¤ÃÍ§¼Å»ÃÐâÂª¹�

¢Í§¼Ù�¶×ÍËØ�¹·Ø¡ÃÒÂÍÂ�Ò§à·�Òà·ÕÂÁ¡Ñ¹áÅÐÊÒÁÒÃ¶ª�ÇÂ Ù́áÅäÁ�ãË�à¡Ô´ÃÒÂ¡ÒÃ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁ¢Ñ´áÂ�§·Ò§¼Å»ÃÐâÂª¹�ÃÐËÇ�Ò§ºÃÔÉÑ·¡ÑººØ¤¤Å·Õè

à¡ÕèÂÇ¢�Í§¡Ñ¹ â´ÂÁÕ¤Ø³ÊÁºÑµÔã¹¡ÒÃ í́ÒÃ§µíÒáË¹�§ Ñ́§¹Õé 

1. ¶×ÍËØ�¹¢Í§ºÃÔÉÑ·äÁ�à¡Ô¹Ã�ÍÂÅÐ 1 ¢Í§ËØ�¹·ÕèÁÕÊÔ· Ô̧ÍÍ¡àÊÕÂ§·Ñé§ËÁ´ ·Ñé§¹Õé ãË�¹ÑºÃÇÁËØ�¹·Õè¶×Íâ´Â¼Ù�à¡ÕèÂÇ¢�Í§ �́ÇÂ 

2. äÁ�à»�¹ËÃ×Íà¤Âà»�¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ·ÕèÁÕÊ�Ç¹Ã�ÇÁã¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ§Ò¹ã¹ºÃÔÉÑ· ËÃ×ÍºÃÔÉÑ·Â�ÍÂ 

3. à»�¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ·Õèà»�¹ÍÔÊÃÐ¨Ò¡½�ÒÂ Ñ̈´¡ÒÃáÅÐ¼Ù�¶×ÍËØ�¹·ÕèÁÕÍíÒ¹Ò¨¤Çº¤ØÁ 
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4. µ�Í§äÁ�à»�¹ÒµÔÊ¹Ô·ËÃ×Íà»�¹ºØ¤¤Å«Öè§ÃÑºËÃ×ÍÁÕ¼Å»ÃÐâÂª¹�Ã�ÇÁ¡Ñº¼Ù�ºÃÔËÒÃ ¼Ù�¶×ÍËØ�¹ÃÒÂãË� ËÃ×Í¼Ù�ÁÕÍíÒ¹Ò¨

¤Çº¤ØÁ 

5. äÁ�ÁÕËÃ×Íà¤ÂÁÕ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹ �̧·Ò§ Ø̧Ã¡Ô¨·ÕèÁÕÊÒÃÐÊíÒ¤Ñ¡ÑººÃÔÉÑ· «Öè§ÊÒÁÒÃ¶ÁÕÍÔ· Ô̧¾Åµ�Í¡ÒÃáÊ´§¤ÇÒÁàËç¹·Õèà»�¹

ÍÔÊÃÐ 

6. äÁ�à»�¹ËÃ×Íà¤Âà»�¹¼Ù�ÊÍººÑªÕ¢Í§ºÃÔÉÑ· ºÃÔÉÑ·Â�ÍÂ ËÃ×Í¹ÔµÔºØ¤¤Å·ÕèÍÒ¨ÁÕ¤ÇÒÁ¢Ñ´áÂ�§ 

7. äÁ�à»�¹ËÃ×Íà¤Âà»�¹¼Ù�ãË�ºÃÔ¡ÒÃ·Ò§ÇÔªÒªÕ¾ã´æ «Öè§ä �́ÃÑº¤�ÒºÃÔ¡ÒÃà¡Ô¹¡Ç�Ò 2 Å�Ò¹ºÒ·µ�Í»�¨Ò¡ºÃÔÉÑ· ºÃÔÉÑ·Â�ÍÂ 

ºÃÔÉÑ·Ã�ÇÁ ËÃ×Í¹ÔµÔºØ¤¤Å·ÕèÍÒ¨ÁÕ¤ÇÒÁ¢Ñ´áÂ�§ 

8. äÁ�à»�¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ·Õèä �́ÃÑº¡ÒÃáµ�§µÑé§¢Öé¹à»�¹µÑÇá·¹¢Í§¡ÃÃÁ¡ÒÃ ¼Ù�ºÃÔËÒÃËÃ×Í¼Ù�¶×ÍËØ�¹ÃÒÂãË�¢Í§ºÃÔÉÑ· 

9. äÁ�»ÃÐ¡Íº¡Ô¨¡ÒÃ·ÕèÁÕÊÀÒ¾ÍÂ�Ò§à ṌÂÇ¡Ñ¹ ËÃ×Íà»�¹¡ÒÃá¢�§¢Ñ¹·ÕèÁÕ¹ÑÂ¡Ñº¡Ô¨¡ÒÃ¢Í§ºÃÔÉÑ· 

10. äÁ�ÁÕÅÑ¡É³ÐÍ×è¹ã´·Õè·íÒãË�äÁ�ÊÒÁÒÃ¶ãË�¤ÇÒÁàËç¹ÍÂ�Ò§à»�¹ÍÔÊÃÐà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹¢Í§ºÃÔÉÑ· 

 

¡ÒÃÊÃÃËÒ¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐ¼Ù�ºÃÔËÒÃÃÐ´ÑºÊÙ§ 
 Í§¤�»ÃÐ¡ÍºáÅÐ¡ÒÃÊÃÃËÒ áµ�§µÑé§ ¶Í´¶Í¹ ËÃ×Í¾�¹¨Ò¡µíÒáË¹�§¡ÃÃÁ¡ÒÃ¢Í§ºÃÔÉÑ·¹Ñé¹ ä �́¡íÒË¹´äÇ�ã¹¢�ÍºÑ§¤Ñº¢Í§

ºÃÔÉÑ·«Öè§ÊÒÁÒÃ¶ÊÃØ»ÊÒÃÐÊíÒ¤Ñä �́ Ñ́§¹Õé 

                     1.  ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· »ÃÐ¡Íº �́ÇÂ¡ÃÃÁ¡ÒÃ í̈Ò¹Ç¹äÁ�¹�ÍÂ¡Ç�Ò 5 ¤¹áµ�äÁ�à¡Ô¹ 15 ¤¹ àÅ×Í¡µÑé§â´Â·Õè»ÃÐªØÁ¼Ù�¶×Í

ËØ�¹ â´ÂÁÕ¡ÃÃÁ¡ÒÃ·Õèà»�¹¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºäÁ�¹�ÍÂ¡Ç�Ò 3 ¤¹ ·Ñé§¹Õé ¡ÃÃÁ¡ÒÃäÁ�¹�ÍÂ¡Ç�Ò¡Öè§Ë¹Öè§¢Í§ í̈Ò¹Ç¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ·Ñé§ËÁ´µ�Í§ÁÕ

¶Ôè¹·ÕèÍÂÙ�ã¹»ÃÐà·Èä·Â  

                     2.  ãË�·Õè»ÃÐªØÁ¼Ù�¶×ÍËØ�¹àÅ×Í¡µÑé§¡ÃÃÁ¡ÒÃ µÒÁËÅÑ¡à¡³±�áÅÐÇÔ Õ̧¡ÒÃ Ñ́§µ�Íä»¹Õé 

(1) ¼Ù�¶×ÍËØ�¹ÃÒÂË¹Öè§ÁÕ¤Ðá¹¹àÊÕÂ§à·�Ò¡Ñº 1 ËØ�¹µ�Í 1  àÊÕÂ§ 

(2) ¼Ù�¶×ÍËØ�¹áµ�ÅÐÃÒÂ¨Ðãª�¤Ðá¹¹àÊÕÂ§·ÕèÁÕÍÂÙ�·Ñé§ËÁ´µÒÁ 1  ( ) àÅ×Í¡µÑé§ºØ¤¤Å¤¹à ṌÂÇËÃ×ÍËÅÒÂ¤¹à»�¹

¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡çä �́ ¡Ã³ÕàÅ×Í¡ºØ¤¤ÅËÅÒÂ¤¹à»�¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ¨Ðáº�§¤Ðá¹¹àÊÕÂ§ãË�á¡�¼Ù�ã´ÁÒ¡¹�ÍÂà¾ÕÂ§ã´

äÁ�ä �́ 

(3) ºØ¤¤Å·Õè ä �́ÃÑº¤Ðá¹¹àÊÕÂ§ÊÙ§ÊØ´µÒÁÅíÒ Ñ́ºÅ§ÁÒà»�¹¼Ù�ä �́ÃÑº¡ÒÃàÅ×Í¡µÑé§à»�¹¡ÃÃÁ¡ÒÃà·�Ò í̈Ò¹Ç¹

¡ÃÃÁ¡ÒÃ·Õè¨Ð¾Ö§ÁÕËÃ×Í¨Ð¾Ö§àÅ×Í¡µÑé§ã¹¤ÃÑé§¹Ñé¹ ã¹¡Ã³Õ·ÕèºØ¤¤Å«Öè§ä �́ÃÑº¡ÒÃàÅ×Í¡µÑé§ã¹ÅíÒ Ñ́º¶Ñ´Å§ÁÒ

ÁÕ¤Ðá¹¹àÊÕÂ§à·�Ò¡Ñ¹à¡Ô¹ í̈Ò¹Ç¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ·Õè¨Ð¾Ö§ÁÕËÃ×Í¨Ð¾Ö§àÅ×Í¡µÑé§ã¹¤ÃÑé§¹Ñé¹ãË�»ÃÐ¸Ò¹·Õè»ÃÐªØÁà»�¹¼Ù�

ÍÍ¡àÊÕÂ§ªÕé¢Ò´ 

                     3.  ã¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¼Ù�¶×ÍËØ�¹ÊÒÁÑ»ÃÐ í̈Ò»�·Ø¡¤ÃÑé§ ãË�¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÍ¡¨Ò¡µíÒáË¹�§ í̈Ò¹Ç¹Ë¹Öè§ã¹ÊÒÁ (1/3) ¢Í§ í̈Ò¹Ç¹

¡ÃÃÁ¡ÒÃã¹¢³Ð¹Ñé¹ ¶�Ò í̈Ò¹Ç¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ¨Ðáº�§ÍÍ¡ãË�µÃ§à»�¹ÊÒÁÊ�Ç¹äÁ�ä �́ ¡çãË�ÍÍ¡â´Â í̈Ò¹Ç¹ã¡Å�·ÕèÊØ´¡ÑºÊ�Ç¹Ë¹Öè§ã¹ÊÒÁ ¡ÃÃÁ¡ÒÃ·Õè

¨Ðµ�Í§ÍÍ¡¨Ò¡µíÒáË¹�§ã¹»�áÃ¡áÅÐ»�·ÕèÊÍ§ÀÒÂËÅÑ§¨´·ÐàºÕÂ¹ºÃÔÉÑ·¹Ñé¹ãË� Ñ̈ºÊÅÒ¡¡Ñ¹ Ê�Ç¹»�ËÅÑ§æ µ�Íä»ãË�¡ÃÃÁ¡ÒÃ¤¹·ÕèÍÂÙ�ã¹µíÒáË¹�§

¹Ò¹·ÕèÊØ´¹Ñé¹à»�¹¼Ù�ÍÍ¡¨Ò¡µíÒáË¹�§  ¡ÃÃÁ¡ÒÃ«Öè§¾�¹¨Ò¡µíÒáË¹�§ÍÒ¨ä �́ÃÑºàÅ×Í¡ãË�¡ÅÑºà¢�ÒÁÒÃÑºµíÒáË¹�§ÍÕ¡ä �́ 

                     4.  ¡ÃÃÁ¡ÒÃ¤¹ã´¨ÐÅÒÍÍ¡¨Ò¡µíÒáË¹�§ãË�Â×è¹ãºÅÒÍÍ¡µ�ÍºÃÔÉÑ· â´Â¡ÒÃÅÒÍÍ¡¹Ñé¹¨ÐÁÕ¼Å¹Ñºáµ�ÇÑ¹·ÕèãºÅÒÍÍ¡ä»¶Ö§

ºÃÔÉÑ· 

                     5.  ã¹¡ÒÃÅ§ÁµÔãË�¡ÃÃÁ¡ÒÃ¤¹ã´ÍÍ¡¨Ò¡µíÒáË¹�§¡�Í¹¶Ö§¤ÃÒÇÍÍ¡µÒÁÇÒÃÐãË�¶×Í¤Ðá¹¹àÊÕÂ§äÁ�¹�ÍÂ¡Ç�ÒÊÒÁã¹ÊÕè

¢Í§ í̈Ò¹Ç¹¼Ù�¶×ÍËØ�¹·ÕèÁÒ»ÃÐªØÁáÅÐÁÕÊÔ· Ô̧ÍÍ¡àÊÕÂ§ áÅÐÁÕËØ�¹¹ÑºÃÇÁ¡Ñ¹ä �́äÁ�¹�ÍÂ¡Ç�Ò¡Öè§Ë¹Öè§¢Í§ í̈Ò¹Ç¹ËØ�¹·Õè¶×Íâ´Â¼Ù�¶×ÍËØ�¹·ÕèÁÒ»ÃÐªØÁáÅÐÁÕ

ÊÔ· Ô̧ÍÍ¡àÊÕÂ§Å§¤Ðá¹¹ 

 

Í§¤�»ÃÐ¡ÍºáÅÐ¡ÒÃáµ�§µÑé§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº 
        ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº¢Í§ºÃÔÉÑ·¨Ðµ�Í§à»�¹¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·«Öè§ä �́ÃÑº¡ÒÃáµ�§µÑé§¨Ò¡¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· áÅÐÁÕ

¤Ø³ÊÁºÑµÔµÒÁ·Õè¡®ËÁÒÂËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�áÅÐµÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�áË�§»ÃÐà·Èä·Â¡íÒË¹´ ÃÇÁ¶Ö§»ÃÐ¡ÒÈ ¢�ÍºÑ§¤Ñº áÅÐ /ËÃ×ÍÃÐàºÕÂº¢Í§µÅÒ´
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ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�áË�§»ÃÐà·Èä·Â â´ÂÁÕ í̈Ò¹Ç¹äÁ�¹�ÍÂ¡Ç�Ò 3  ¤¹ ·Ñé§¹Õé ¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºÍÂ�Ò§¹�ÍÂ 1  ¤¹ µ�Í§à»�¹¼Ù�ÁÕ¤ÇÒÁÃÙ� �́Ò¹¡ÒÃºÑªÕáÅÐ

¡ÒÃà§Ô¹  

 

Í§¤�»ÃÐ¡ÍºáÅÐ¡ÒÃáµ�§µÑé§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ 
      ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·à»�¹¼Ù�àÊ¹Í¡ÒÃáµ�§µÑé§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ â´ÂàÅ×Í¡µÑé§¨Ò¡¡ÃÃÁ¡ÒÃ áÅÐ/ËÃ×Í¼Ù�ºÃÔËÒÃ í̈Ò¹Ç¹Ë¹Öè§

µÒÁ·ÕèàËç¹ÊÁ¤ÇÃ áÅÐãË�¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·áµ�§µÑé§¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤¹Ë¹Öè§à»�¹»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ  

 

¡ÒÃ¡íÒ¡Ñº´ÙáÅ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹¢Í§ºÃÔÉÑ·Â�ÍÂ 
ºÃÔÉÑ·ãË�¤ÇÒÁÊíÒ¤Ñ¡Ñº¹âÂºÒÂ¡ÒÃ¡íÒ¡Ñº Ù́áÅ¡Ô¨¡ÒÃ·Õè́ Õ¤Çº¤Ù�¡Ñº¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹ Ø̧Ã¡Ô¨ÁÒâ´ÂµÅÍ´ áÅÐä �́ Ñ̈´·íÒ¹âÂºÒÂºÃÃÉÑ·ÀÔ

ºÒÅáÅÐ¤Ù�Á×Í¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ Ø̧Ã¡Ô¨¢Öé¹à»�¹ÅÒÂÅÑ¡É³�ÍÑ¡ÉÃ â´ÂÁÕÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�à¾×èÍãª�ã¹¡ÒÃ¡íÒ¡Ñº Ù́áÅ¡Ô¨¡ÒÃ¢Í§ºÃÔÉÑ· áÅÐºÃÔÉÑ·Â�ÍÂ â´Â

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃä �́à¼Âá¾Ã�¹âÂºÒÂ¡ÒÃ¡íÒ¡Ñº Ù́áÅ¡Ô¨¡ÒÃ·Õè ṌáÅÐ¨ÃÃÂÒºÃÃ³·Ò§ Ø̧Ã¡Ô¨ãË�¡ÃÃÁ¡ÒÃ ¼Ù�ºÃÔËÒÃ áÅÐ¾¹Ñ¡§Ò¹·Ø¡ÃÐ Ñ́ºà¢�Òã¨

áÅÐ¶×Í» Ô̄ºÑµÔµÒÁ â´ÂºÃÔÉÑ·àª×èÍÇ�Ò¡ÒÃ¡íÒ¡Ñº¡Ô¨¡ÒÃ·Õè Ṍ¨Ð·íÒãË�ºÃÔÉÑ·ÊÒÁÒÃ¶ºÃÃÅØ¾Ñ¹¸¡Ô¨¢Í§ºÃÔÉÑ·ä �́áÅÐËÅÑ¡¡ÒÃ¡íÒ¡Ñº¡Ô¨¡ÒÃ·Õè Ṍà»�¹

¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ Ù́áÅ¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¡Ô¨¡ÒÃ¢Í§Í§¤�¡ÃãË�ÁÕ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºµÒÁË¹�Ò·Õè �́ÇÂ¤ÇÒÁâ»Ã�§ãÊ ÊÒÁÒÃ¶µÃÇ¨ÊÍºä �́áÅÐÊÃ�Ò§

¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃá¢�§¢Ñ¹ÍÂ�Ò§ÁÕ¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé ¡ÒÃ» Ô̄ºÑµÔµÒÁËÅÑ¡¡ÒÃ¡íÒ¡Ñº¡Ô¨¡ÒÃ·Õè Ṍ ÂÑ§à»�¹¡ÒÃÅ´¤ÇÒÁàÊÕèÂ§áÅÐÊÃ�Ò§

¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃá¢�§¢Ñ¹ÃÐÂÐÂÒÇãË�¡ÑºÍ§¤�¡Ã â´ÂÁØ�§à¹�¹¡ÒÃÊÃ�Ò§»ÃÐâÂª¹�ÊÙ§ÊØ´ãË�á¡�¼Ù�¶×ÍËØ�¹ 

·Ñé§¹Õé  ã¹¡ÒÃàÊ¹Íª×èÍáÅÐ¡ÒÃãª�ÊÔ· Ô̧ÍÍ¡àÊÕÂ§áµ�§µÑé§ºØ¤¤Åà»�¹¡ÃÃÁ¡ÒÃã¹ºÃÔÉÑ·Â�ÍÂ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃâ´Â½�ÒÂ Ñ̈´¡ÒÃ µÑé§áµ�»� 2553 

à»�¹µ�¹ä» ºÃÔÉÑ·¡íÒË¹´ÃÐàºÕÂº» Ô̄ºÑµÔãË�¡ÒÃàÊ¹Íª×èÍáÅÐãª�ÊÔ· Ô̧ÍÍ¡àÊÕÂ§ Ñ́§¡Å�ÒÇµ�Í§ä �́ÃÑºÍ¹ØÁÑµÔ¨Ò¡¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· �́ÇÂ â´ÂºØ¤¤Å

·Õèä �́ÃÑº¡ÒÃáµ�§µÑé§ãË�à»�¹¡ÃÃÁ¡ÒÃã¹ºÃÔÉÑ·Â�ÍÂ ÁÕË¹�Ò·Õè í́Òà¹Ô¹¡ÒÃà¾×èÍ»ÃÐâÂª¹�·Õè Ṍ·ÕèÊØ´¢Í§ºÃÔÉÑ·Â�ÍÂ áÅÐºÃÔÉÑ·ä �́¡íÒË¹´ãË�ºØ¤¤Å·Õèä �́ÃÑº

¡ÒÃáµ�§µÑé§¹Ñé¹µ�Í§ä �́ÃÑºÍ¹ØÁÑµÔ¨Ò¡¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·¡�Í¹·Õè¨Ðä»Å§ÁµÔ ËÃ×Íãª�ÊÔ· Ô̧ÍÍ¡àÊÕÂ§ã¹àÃ×èÍ§ÊíÒ¤Ñã¹ÃÐ Ñ́ºà ṌÂÇ¡Ñº·Õèµ�Í§ä �́ÃÑº

Í¹ØÁÑµÔ¨Ò¡¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· ËÒ¡à»�¹¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃâ´ÂºÃÔÉÑ·àÍ§ ·Ñé§¹Õé ¡ÒÃÊ�§¡ÃÃÁ¡ÒÃà¾×èÍà»�¹µÑÇá·¹ã¹ºÃÔÉÑ·Â�ÍÂ Ñ́§¡Å�ÒÇà»�¹ä»

µÒÁÊÑ´Ê�Ç¹¡ÒÃ¶×ÍËØ�¹¢Í§ºÃÔÉÑ· 

 ¹Í¡¨Ò¡¹Õé ã¹¡Ã³Õà»�¹ºÃÔÉÑ·Â�ÍÂ ºÃÔÉÑ·¡íÒË¹´ÃÐàºÕÂºãË�ºØ¤¤Å·Õèä �́ÃÑºáµ�§µÑé§¨Ò¡ºÃÔÉÑ·¹Ñé¹µ�Í§ Ù́áÅãË�ºÃÔÉÑ·Â�ÍÂÁÕ¢�ÍºÑ§¤Ñºã¹

àÃ×èÍ§¡ÒÃ·íÒÃÒÂ¡ÒÃà¡ÕèÂÇâÂ§ ¡ÒÃä �́ÁÒËÃ×Í í̈ÒË¹�ÒÂä»«Öè§·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹ËÃ×Í¡ÒÃ·íÒÃÒÂ¡ÒÃÊíÒ¤ÑÍ×è¹ã´¢Í§ºÃÔÉÑ·ãË�¤Ãº¶�Ç¹¶Ù¡µ�Í§ áÅÐãª�

ËÅÑ¡à¡³±�·Õèà¡ÕèÂÇ¢�Í§¡Ñº¡ÒÃà»�´à¼Â¢�ÍÁÙÅáÅÐ¡ÒÃ·íÒÃÒÂ§Ò¹¢�Ò§µ�¹ã¹ÅÑ¡É³Ðà ṌÂÇ¡ÑºËÅÑ¡à¡³±�¢Í§ºÃÔÉÑ· ÃÇÁ¶Ö§µ�Í§¡íÒ¡Ñº Ù́áÅãË�ÁÕ

¡ÒÃ Ñ̈´à¡çº¢�ÍÁÙÅ áÅÐ¡ÒÃºÑ¹·Ö¡ºÑªÕ¢Í§ºÃÔÉÑ·Â�ÍÂãË�ºÃÔÉÑ·ÊÒÁÒÃ¶µÃÇ¨ÊÍº áÅÐÃÇºÃÇÁÁÒ Ñ̈´·íÒ§º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁä �́·Ñ¹¡íÒË¹´ �́ÇÂ 

 

¡ÒÃ´ÙáÅàÃ×èÍ§¡ÒÃãª�¢�ÍÁÙÅÀÒÂã¹ 
  ¡ÃÃÁ¡ÒÃµ�Í§» Ô̄ºÑµÔË¹�Ò·ÕèãË�à»�¹ä»µÒÁ¡®ËÁÒÂ ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�áÅÐ¢�ÍºÑ§¤Ñº¢Í§ºÃÔÉÑ· µÅÍ´¨¹ÁµÔ¢Í§·Õè»ÃÐªØÁ¼Ù�¶×ÍËØ�¹ ¡ÒÃ

à»�´à¼Â¢�ÍÁÙÅµ�Ò§æ ·ÕèÁÕÊÒÃÐÊíÒ¤ÑáÅÐÁÕ¼Å¡ÃÐ·ºµ�ÍºÃÔÉÑ· ¶�Òà»�¹¢�ÍÁÙÅ �́Ò¹¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹ãË�¼�Ò¹¤ÇÒÁàËç¹ªÍº¨Ò¡¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼Ù� Ñ̈´¡ÒÃ 

áµ�¶�Ò¢�ÍÁÙÅã´·ÕèÁÕ¼Å¡ÃÐ·ºµ�Í¼Ù�Å§·Ø¹µ�Í§¼�Ò¹¤ÇÒÁàËç¹ªÍº¨Ò¡·Õè»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· ¹âÂºÒÂáÅÐÇÔ Õ̧¡ÒÃµÔ´µÒÁ Ù́áÅã¹¡ÒÃ¹íÒ

¢�ÍÁÙÅÀÒÂã¹ä»ãª�à¾×èÍ»ÃÐâÂª¹�Ê�Ç¹µ¹¹Ñé¹ ºÃÔÉÑ·ÁÍºËÁÒÂãË�¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·à»�¹¼Ù� Ù́áÅáÅÐ¾Ô¨ÒÃ³ÒµÑ´ÊÔ¹¤ÇÒÁ¼Ô´ ã¹¡Ã³Õ·ÕèÁÕ

¡ÃÃÁ¡ÒÃ áÅÐ/ËÃ×Í ¼Ù�ºÃÔËÒÃÁÕ¡ÒÃãª�¢�ÍÁÙÅÀÒÂã¹à¾×èÍ»ÃÐâÂª¹�Ê�Ç¹µÑÇ â´ÂÁÍºËÁÒÂãË�¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼Ù� Ñ̈´¡ÒÃà»�¹¼Ù�¾Ô¨ÒÃ³Ò¤ÇÒÁ¼Ô´ µÒÁ

ÁÒµÃ¡ÒÃ¡ÒÃÅ§â·É·Õèà»�¹ä»µÒÁÁµÔ·Õè»ÃÐªØÁ¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· ËÒ¡¾¹Ñ¡§Ò¹¢Í§ºÃÔÉÑ·¡ÃÐ·íÒ¤ÇÒÁ¼Ô´ Ñ́§¡Å�ÒÇ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé·Ò§

ºÃÔÉÑ·ä �́ Ñ̈´·íÒà»�¹¢�Í» Ô̄ºÑµÔÇ�Ò ·Ò§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·áÅÐ¼Ù�ºÃÔËÒÃ¢Í§ºÃÔÉÑ· Ë�ÒÁ·íÒ¡ÒÃ«×éÍ¢ÒÂËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�¢Í§ºÃÔÉÑ·à»�¹àÇÅÒ 15 ÇÑ¹ 

ã¹ª�Ç§ÃÐÂÐàÇÅÒ¡�Í¹¡ÒÃ¹íÒàÊ¹Í§º¡ÒÃà§Ô¹»ÃÐ í̈Ò§Ç´µ�ÍÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡íÒ¡ÑºËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�áÅÐµÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�  
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¤�ÒµÍºá·¹¼Ù�ÊÍººÑªÕ 
ºÃÔÉÑ·áÅÐºÃÔÉÑ·Â�ÍÂä �́ �̈ÒÂ¤�ÒµÍºá·¹¡ÒÃÊÍººÑªÕãË�á¡�¼Ù�ÊÍººÑªÕ¢Í§ºÃÔÉÑ·áÅÐºÃÔÉÑ·Â�ÍÂ ã¹ÃÍº»� 2556 Ñ́§¹Õé 

ËÁÒÂàËµØ : ¤�ÒÊÍººÑªÕÃÇÁ¶Ö§ ¤�ÒµÃÇ¨ÊÍº»ÃÐ í̈Ò»� ¤�ÒÊÍº·Ò¹ÃÒÂäµÃÁÒÊ áÅÐ¤�ÒµÃÇ¨ÊÍº¡ÒÃ¢ÍÂ¡àÇ�¹ÀÒÉÕà§Ô¹ä �́¹ÔµÔºØ¤¤Å (BOI) â´Â¤�ÒÊÍº Ñ́§¡Å�ÒÇ¢�Ò§µ�¹äÁ�ÃÇÁ

¤�Òãª� �̈ÒÂÊÍººÑªÕ¢ÍàºÔ¡ª´àªÂ·Õèà¡Ô´¢Öé¹¨ÃÔ§ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

                                                                                        

         ¤�ÒµÍºá·¹¨Ò¡¡ÒÃÊÍººÑªÕ (AUDIT FEE) 
ª×èÍºÃÔÉÑ·¼Ù�̈ �ÒÂ¤�ÒÊÍººÑªÕ               ª×èÍ¼Ù�ÊÍººÑªÕ  ¤�ÒÊÍººÑªÕ  

ºÃÔÉÑ· àÍàªÕÂ ¡ÃÕ¹ àÍ¹à¹Í¨Õ ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) ¹ÒÂ¡ÄÉ´Ò  àÅÔÈÇ¹Ò   670,000.00 ºÒ·   

 
ÊÑ§¡Ñ´ºÃÔÉÑ· ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ àÍÔ¹Ê�· áÍ¹´� ÂÑ§ ¨íÒ¡Ñ´   

ºÃÔÉÑ· àÍ.¨Õ.ÍÕ. ·ÃÒ¹Ê»ÍÃ�µ ¨íÒ¡Ñ´ ¹ÒÂ¡ÄÉ´Ò  àÅÔÈÇ¹Ò   200,000.00 ºÒ· 

  ÊÑ§¡Ñ´ºÃÔÉÑ· ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ àÍÔ¹Ê�· áÍ¹´� ÂÑ§ ¨íÒ¡Ñ´   

ºÃÔÉÑ· àÍ ¨Õ ÍÕ à·ÍÃ�ÁÔ¹ÍÅ ¨íÒ¡Ñ´ ¹ÒÂ¡ÄÉ´Ò  àÅÔÈÇ¹Ò      90,000.00 ºÒ· 

  ÊÑ§¡Ñ´ºÃÔÉÑ· ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ àÍÔ¹Ê�· áÍ¹´� ÂÑ§ ¨íÒ¡Ñ´   
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¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºµ�ÍÊÑ§¤Á 

¹âÂºÒÂ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºµ�ÍÊÑ§¤Á 
ºÃÔÉÑ·ÂÖ´ÁÑè¹ã¹¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹ Ø̧Ã¡Ô¨ÀÒÂãµ�¡ÒÃ¡íÒ¡Ñº¡Ô¨¡ÒÃ·Õè ṌáÅÐÂÖ´ËÅÑ¡¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ¤Çº¤Ù�ä»¡Ñº¡ÒÃãÊ�ã¨ Ù́áÅÃÑ¡ÉÒÊÔè§áÇ´Å�ÍÁáÅÐ

ÊÑ§¤Á ÁÕÊíÒ¹Ö¡ÃÑº¼Ô´ªÍºµ�ÍÊÑ§¤ÁÍÂ�Ò§á·�¨ÃÔ§ â´ÂºÃÔÉÑ·ä �́¡íÒË¹´á¹Ç·Ò§» Ô̄ºÑµÔ·Õè ṌµÒÁËÅÑ¡à¡³±�¢Í§µÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�áË�§»ÃÐà·Èä·Â  

·Ñé§¹Õé ã¹¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹ Ø̧Ã¡Ô¨¢Í§ºÃÔÉÑ·ä �́¾Ô¨ÒÃ³Ò¶Ö§¼Å¡ÃÐ·º·ÕèÍÒ¨à¡Ô´¢Öé¹â´Â¤íÒ¹Ö§¶Ö§¼Ù�ÁÕÊ�Ç¹ä �́àÊÕÂ (Stakeholders) ·Õèà¡ÕèÂÇ¢�Í§·Ñé§ÀÒÂã¹

áÅÐÀÒÂ¹Í¡Í§¤�¡ÃµÑé§áµ�¼Ù�¶×ÍËØ�¹ ¾¹Ñ¡§Ò¹ ÅÙ¡¤�Ò ªØÁª¹ µÅÍ´¨¹ÊÑ§¤ÁÇ§¡Ç�Ò§ ·Ñé§¹Õé à¾×èÍãË�ÊÒÁÒÃ¶µÍºÊ¹Í§¤ÇÒÁµ�Í§¡ÒÃáÅÐ¤ÇÒÁ

¤Ò´ËÇÑ§¢Í§¼Ù�ÁÕÊ�Ç¹ä �́Ê�Ç¹àÊÕÂáÅÐ¹íÒä»ÊÙ�¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò Ø̧Ã¡Ô¨ÍÂ�Ò§ÂÑè§Â×¹  

¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹´�Ò¹¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºµ�ÍÊÑ§¤Á 
ºÃÔÉÑ·µÃÐË¹Ñ¡¶Ö§¤ÇÒÁÊíÒ¤Ñ¢Í§¡ÒÃ¾Ñ²¹Òà¾×è ÍãË� à¡Ô´¤ÇÒÁÂÑè§Â×¹ ã¹ÊÑ§¤Á·Ø¡ÀÒ¤Ê�Ç¹ ·Ñé § �́Ò¹¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É�

·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒµÔáÅÐÊÔè§áÇ´Å�ÍÁ ÃÇÁ¶Ö§¡ÒÃÊÃ�Ò§ÊÃÃ¤�ÊÒ¸ÒÃ³»ÃÐâÂª¹�á¡�ÊÑ§¤Áâ´ÂÃÇÁ â´ÂÁÕ¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹ �́Ò¹¤ÇÒÁ

ÃÑº¼Ô´ªÍºµ�ÍÊÑ§¤Á Ñ́§¹Õé 

 1.  ¹íÒËÅÑ¡¡ÒÃ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºµ�ÍÊÑ§¤Áä»» Ô̄ºÑµÔãË�à»�¹Ê�Ç¹Ë¹Öè§¢Í§ÀÒÃ¡Ô¨Ë¹�Ò·Õè â´Â Ñ̈´·íÒ¹âÂºÒÂ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº

µ�ÍÊÑ§¤Á·ÕèÁØ�§à¹�¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒáÅÐÊ�§àÊÃÔÁ 4 �́Ò¹ËÅÑ¡ ¤×Í ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ¢¹Á¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ»ÃÐà¾³Õ ÊÑÁÁÒÍÒªÕ¾áÅÐÊÑ§¤ÁÊÒ¸ÒÃ³»ÃÐâÂª¹� 

à¾×èÍãË�Í§¤�¡ÃáÅÐ¾¹Ñ¡§Ò¹ÁÕá¹Ç·Ò§ã¹¡ÒÃ» Ô̄ºÑµÔÍÂ�Ò§à»�¹ÃÙ»¸ÃÃÁ 

 2.  í́Òà¹Ô¹§Ò¹ÍÂ�Ò§ÁÕÊ�Ç¹Ã�ÇÁã¹â¤Ã§¡ÒÃ �́Ò¹¡ÒÃÁÕÊ�Ç¹Ã�ÇÁÃÑº¼Ô´ªÍºµ�ÍÊÑ§¤Á (Corporate Social 

Responsibility : CSR) ·ÕèÃ�ÇÁ¡ÑºÊ¶ÒºÑ¹ËÃ×ÍË¹�ÇÂ§Ò¹·Õèà»�¹ÈÙ¹Â�ÃÇÁ¢Í§ªØÁª¹áÅÐÊÑ§¤Á àª�¹ Ë¹�ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ°áÅÐÀÒ¤àÍ¡ª¹ âÃ§àÃÕÂ¹ 

ÇÑ´ âÃ§¾ÂÒºÒÅ ªÁÃÁã¹ªØÁª¹ à»�¹µ�¹ 

 3.  í́Òà¹Ô¹§Ò¹áÅÐãÊ�ã¨ãË�¤ÇÒÁÊíÒ¤Ñã¹àÃ×èÍ§¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂã¹¡ÒÃ» Ô̄ºÑµÔ§Ò¹ áÅÐ¡ÒÃºÃÔËÒÃ Ñ̈´¡ÒÃÊÔè§áÇ´Å�ÍÁäÁ�ãË�

ÁÕ¼Å¡ÃÐ·ºµ�ÍªØÁª¹ ÊÑ§¤ÁáÅÐÊÔè§áÇ´Å�ÍÁ 

 4.  ÊÃ�Ò§ Ô̈µÊíÒ¹Ö¡ÍÑ¹ Ṍã¹ �́Ò¹¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºµ�ÍÊÑ§¤ÁãË�á¡�¾¹Ñ¡§Ò¹ â´ÂãË�ÁÕÊ�Ç¹Ã�ÇÁã¹â¤Ã§¡ÒÃ ËÃ×Í¡Ô¨¡ÃÃÁ

µ�Ò§æ 

 

¹âÂºÒÂ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºµ�ÍÊÑ§¤Á   
»�¨ Ø̈ºÑ¹ÁØ�§à¹�¹ Ê�§àÊÃÔÁáÅÐ¾Ñ²¹Ò 4 �́Ò¹ËÅÑ¡ ¤×Í 

¡Ô¨¡ÃÃÁÊ¹ÑºÊ¹Ø¹´�Ò¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ «Öè§¶×ÍÇ�Òà»�¹ÃÒ¡°Ò¹ÊíÒ¤Ñã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò»ÃÐà·È ËÒ¡ÃÒ¡°Ò¹ Ṍ ÁÑè¹¤§áÅÐá¢ç§áÃ§¡ç̈ Ð¹íÒ¾Ò

ä»ÊÙ�¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò»ÃÐà·È �́ÇÂ Ñ́§¹Ñé¹ ºÃÔÉÑ· Ö̈§ãË�¤ÇÒÁÊíÒ¤Ñ·Ò§ �́Ò¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ â´Âä �́ÁÕ¡Ô¨¡ÃÃÁµ�Ò§æ à¾×èÍÊ¹ÑºÊ¹Ø¹â¤Ã§¡ÒÃ �́Ò¹

¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ÍÒ·Ô ÁÍº·Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ÁÍºÍØ»¡Ã³�¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ� àÊ×éÍ¡ÕÌÒ ¡ÒÃ«�ÍÁá«ÁáÅÐµ�ÍàµÔÁÍÒ¤ÒÃàÃÕÂ¹áÅÐâÃ§ÍÒËÒÃ à»�¹

µ�¹ 

¡Ô¨¡ÃÃÁÊ�§àÊÃÔÁÈÔÅ»ÇÑ²¹¸ÃÃÁ ¢¹º¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ»ÃÐà¾³ÕÍÑ¹´Õ§ÒÁ¢Í§ä·Â  à¹×èÍ§ �́ÇÂÈÔÅ»ÇÑ²¹¸ÃÃÁ ¢¹º¸ÃÃÁà¹ÕÂÁáÅÐ

»ÃÐà¾³Õ¶×Íà»�¹àÍ¡ÅÑ¡É³�¢Í§áµ�ÅÐ»ÃÐà·È ºÃÔÉÑ·ÁÕ¤ÇÒÁµÃÐË¹Ñ¡áÅÐµ�Í§¡ÒÃÃÑ¡ÉÒÈÔÅ»ÇÑ²¹¸ÃÃÁ ¢¹º¸ÃÃÁà¹ÕÂÁáÅÐ»ÃÐà¾³Õ¢Í§ä·Â

äÇ� â´Âä �́ÁÕ¡Ô¨¡ÃÃÁÊ�§àÊÃÔÁµ�Ò§æ ÍÒ·Ô Ê¹ÑºÊ¹Ø¹·Ò§ �́Ò¹§º»ÃÐÁÒ³ã¹¡ÒÃ Ñ̈´§Ò¹»ÃÐà¾³ÕÊ§¡ÃÒ¹µ� §Ò¹¼Ù�ÊÙ§ÍÒÂØ áÅÐ§Ò¹»ÃÐ í̈Ò»�¢Í§

·�Í§¶Ôè¹ à»�¹µ�¹ 

¡Ô¨¡ÃÃÁà¾×èÍÊ�§àÊÃÔÁÊÑÁÁÒÍÒªÕ¾  ́ �ÇÂ¤ÇÒÁàª×èÍ·ÕèÇ�Ò¡ÒÃãË�¤ÇÒÁª�ÇÂàËÅ×Í·Õè Ṍ·ÕèÊØ´ ¤×Í¡ÒÃ·Õè·íÒãË�¼Ù�ÃÑºÊÒÁÒÃ¶ª�ÇÂàËÅ×ÍµÑÇàÍ§

ä �́µÅÍ´ä» äÁ�ãª�à¾ÕÂ§á¤�¡ÒÃÃÑº¤ÇÒÁª�ÇÂàËÅ×Íà»�¹¤ÃÑé§æ ºÃÔÉÑ· Ö̈§ Ñ̈´ãË�ÁÕ¡Ô¨¡ÃÃÁµ�Ò§æ à¾×èÍãË�¼Ù�ÃÑº¹Ñé¹ÊÒÁÒÃ¶ÊÃ�Ò§ÍÒªÕ¾ ·Ñé§¹Õé ÃÇÁ¶Ö§

¡ÒÃãË�âÍ¡ÒÊºØ¤¤Å �́ÍÂâÍ¡ÒÊ·Ò§ÊÑ§¤Á àª�¹ ¼Ù�¾Ô¡ÒÃ·Ø¾ÅÀÒ¾ãË�ÊÒÁÒÃ¶ÁÕÊÑÁÁÒÍÒªÕ¾ËÒàÅÕéÂ§µ¹ä �́ 

¡Ô¨¡ÃÃÁÊ�§àÊÃÔÁÊÑ§¤ÁáÅÐÊÒ¸ÒÃ³»ÃÐâÂª¹� ºÃÔÉÑ·ãË�¤ÇÒÁÊíÒ¤Ñ¡ÑºªØÁª¹â´ÂãË�¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ �́Ò¹§º»ÃÐÁÒ³áÅÐ¡ÒÃà¢�Ò

Ã�ÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÑºªØÁª¹ã¹¾×é¹·Õè à¾×èÍ¹íÒä»ÊÙ�¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒªØÁª¹ÍÂ�Ò§µ�Íà¹×èÍ§áÅÐÂÑè§Â×¹ àª�¹ ¡ÒÃÁÍºÇÑÊ ǾÍØ»¡Ã³�áÅÐ¢Í§ãª�·Õè í̈Òà»�¹¡Ñº
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Ë¹�ÇÂ§Ò¹µ�Ò§æ ¡ÒÃ·íÒ¡Ô¨¡ÃÃÁÊÒ¸ÒÃ³»ÃÐâÂª¹�â´ÂÃÍºªØÁª¹áÅÐã¡Å�à¤ÕÂ§ àª�¹ ¡ÒÃ Ù́áÅÊÇ¹ÊÒ¸ÒÃ³ÐáÅÐ»ÅÙ¡µ�¹äÁ�ã¹ªØÁª¹ ¡ÒÃ·íÒ

¤ÇÒÁÊÐÍÒ´¶¹¹ à»�¹µ�¹  

 

¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè´íÒà¹Ô¹¡ÒÃã¹»� 2556 ÁÕ´Ñ§¹Õé 

ÁÒµÃ¡ÒÃ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹à¾×èÍà»�¹âÃ§§Ò¹ÃÑ¡É�ÊÔè§áÇ´Å�ÍÁ 
ºÃÔÉÑ·µÃÐË¹Ñ¡¶Ö§»�ËÒ �́Ò¹ÊÔè§áÇ´Å�ÍÁ·Õè¨Ðà¡Ô´¢Öé¹¨Ò¡¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹ Ø̧Ã¡Ô¨¢Í§ºÃÔÉÑ·à»�¹ÍÂ�Ò§ Ṍ à¹×èÍ§¨Ò¡ºÃÔÉÑ· í́Òà¹Ô¹ Ø̧Ã¡Ô¨

¹íÒà¢�Ò ¤Ñ´áÂ¡áÅÐ Ñ̈´ í̈ÒË¹�ÒÂ¶�Ò¹ËÔ¹ «Öè§ÍÒ¨¨ÐÁÕ¼Å¡ÃÐ·ºà¡Ô´¢Öé¹¤×Í ¡ÒÃÁÕ½Ø�¹¿Ø�§¡ÃÐ¨ÒÂÃÍººÃÔàÇ³âÃ§§Ò¹¤Ñ´áÂ¡áÅÐ¤ÅÑ§à¡çºÊÔ¹¤�Ò 

·�ÒàÃ×Í áÅÐºÃÔàÇ³·ÕèÃ¶ºÃÃ·Ø¡¢¹Ê�§ÊÔ¹¤�Ò¨Ð¹íÒÊÔ¹¤�Òä» Ñ̈´Ê�§ãË�¡ÑºÅÙ¡¤�Ò 

·Ñé§¹Õé ã¹»� ¾.È.2554 ¤ÅÑ§ÊÔ¹¤�ÒÊÒ¢Ò¹Ò Ṍ Ñ̈§ËÇÑ´ÊÁØ·ÃÊÒ¤Ã ä �́·íÒ¡ÒÃËÂØ´ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃµÒÁ¤íÒÊÑè§¢Í§ Ñ̈§ËÇÑ´ÊÁØ·ÃÊÒ¤Ã·Õè 

1179/2554 Å§ÇÑ¹·Õè 13 ¡Ã¡®Ò¤Á 2554 àÃ×èÍ§ãË�ÃÐ§Ñº¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¡Ô¨¡ÒÃ¶�Ò¹ËÔ¹¢Í§¼Ù�»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¶�Ò¹ËÔ¹ã¹ Ñ̈§ËÇÑ´ÊÁØ·ÃÊÒ¤Ã  

ºÃÔÉÑ·ä �́» Ô̄ºÑµÔµÒÁá¹Ç·Ò§ ÁÒµÃ¡ÒÃáÅÐ¢Ñé¹µÍ¹ã¹¡ÒÃá¡�ä¢»�ËÒ¨Ò¡¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¡Ô¨¡ÒÃ¶�Ò¹ËÔ¹·Õè Ñ̈§ËÇÑ´ÊÁØ·ÃÊÒ¤Ãä �́¡íÒË¹´ â´Â

»ÃÑº»ÃØ§¤ÅÑ§ÊÔ¹¤�Òà»�¹ÃÐºº»�´ 100 % µÔ´µÑé§ÊáÅ¹áÅÐ»ÅÙ¡µ�¹äÁ�ÊÙ§Å�ÍÁÃÍºâÃ§§Ò¹à¾×èÍ»�Í§¡Ñ¹àÃ×èÍ§½Ø�¹ ¢¹Â�ÒÂ¡Í§¶�Ò¹ËÔ¹ÀÒÂ¹Í¡

ÍÒ¤ÒÃáÅÐäÁ�ÁÕ¡ÒÃà¡çº¡Í§¶�Ò¹ËÔ¹ÀÒÂ¹Í¡ÍÕ¡ »ÃÑº»ÃØ§ÃÐºº¡ÒÃà Ố¹Ã¶ ÃÐººÅ�Ò§Å�Í áÅÐ¡ÒÃÍÍ¡¡¯ã¹àÃ×èÍ§¡ÒÃ¢¹Ê�§ ¡ÒÃ¤ÅØÁ¼�Òãº

ã¹Ê�Ç¹¢Í§¡ÒÃÃÑº �̈Ò§¢Í§ºÃÔÉÑ·¤Ù�¤�Ò â´ÂºÃÔÉÑ·ä �́ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§âÃ§§Ò¹ ÃÇÁ¶Ö§ÃÐºº¡ÒÃ¢¹Ê�§·Ñé§ËÁ´à»�¹ÃÐÂÐàÇÅÒ¡Ç�Ò 9 à ×́Í¹ 

¾Ã�ÍÁ¡ÑºãË�ªØÁª¹ Ë¹�ÇÂ§Ò¹ÃÑ°áÅÐÍ§¤�¡Ãµ�Ò§æ à¢�ÒÁÒµÃÇ¨ÊÍº¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹»ÃÑº»ÃØ§¢Í§ºÃÔÉÑ·à»�¹ÃÐÂÐ à¾×èÍãË�à¡Ô´¤ÇÒÁà¢�Òã¨ à¡Ô´

¡ÒÃÂÍÁÃÑº¨Ò¡ªØÁª¹áÅÐË¹�ÇÂ§Ò¹ÃÑ°·Õèà¡ÕèÂÇ¢�Í§ ·Ñé§¹Õé ºÃÔÉÑ·ä �́·íÒºÑ¹·Ö¡¢�Íµ¡Å§Ã�ÇÁÁ×Í (MOU) ÃÐËÇ�Ò§à·ÈºÒÅµíÒºÅ¹Ò Ṍ ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹

ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ Ñ̈§ËÇÑ´ÊÁØ·ÃÊÒ¤ÃáÅÐÍíÒàÀÍàÁ×Í§ÊÁØ·ÃÊÒ¤Ã ©ºÑºÅ§ÇÑ¹·Õè 15 ¾ÄÈ Ô̈¡ÒÂ¹ 2555 Ñ̈§ËÇÑ´ÊÁØ·ÃÊÒ¤Ã Ö̈§Â¡àÅÔ¡¤íÒÊÑè§ÃÐ§Ñº

¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¡Ô¨¡ÒÃ¶�Ò¹ËÔ¹¢Í§ºÃÔÉÑ· ·íÒãË�ºÃÔÉÑ·ÊÒÁÒÃ¶ í́Òà¹Ô¹¡Ô¨¡ÒÃµÒÁ»¡µÔä �́ áÅÐä �́ãË�ºÃÔÉÑ· í́Òà¹Ô¹¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¡Ô¨¡ÒÃãË�à»�¹ä»

µÒÁ¡®ËÁÒÂáÅÐÃÐàºÕÂºµ�Íä» 

 ¨Ò¡¡Ã³Õ Ñ́§¡Å�ÒÇ ºÃÔÉÑ· Ö̈§ä �́¹íÒä»ãª� í́Òà¹Ô¹¡ÒÃ¡Ñº¤ÅÑ§ÊÔ¹¤�ÒáÅÐâÃ§¤Ñ´áÂ¡ÊÒ¢ÒÍ×è¹ à¾×èÍ»�Í§¡Ñ¹¼Å¡ÃÐ·º·ÕèÍÒ¨¨Ðà¡Ô´¢Öé¹¡Ñº

ªØÁª¹â´ÂÃÍº ºÃÔÉÑ· Ö̈§ÁÕÁÒµÃ¡ÒÃ»�Í§¡Ñ¹ã¹Ê�Ç¹¢Í§ÊÔè§áÇ´Å�ÍÁ·Ñé§ÁÅÀÒÇÐ·Ò§àÊÕÂ§ ·Ò§ÍÒ¡ÒÈáÅÐ·Ò§¹éíÒ â´ÂºÃÔàÇ³¤ÅÑ§ÊÔ¹¤�ÒáÅÐ

âÃ§¤Ñ´áÂ¡¢Í§ºÃÔÉÑ··Ñé§ 3 áË�§ ä �́á¡� ÊÒ¢ÒµíÒºÅ¹Ò Ṍ Ñ̈§ËÇÑ´ÊÁØ·ÃÊÒ¤Ã ÊÒ¢ÒÍíÒàÀÍà¢ÒÂ�ÍÂ Ñ̈§ËÇÑ´à¾ªÃºØÃÕáÅÐÊÒ¢ÒÍíÒàÀÍ¹¤ÃËÅÇ§ 

Ñ̈§ËÇÑ´¾ÃÐ¹¤ÃÈÃÕÍÂØ¸ÂÒ ºÃÔÉÑ· í́Òà¹Ô¹¡ÒÃáÅÐÁÕÁÒµÃ¡ÒÃã¹¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹ Ø̧Ã¡Ô¨ Ñ́§¹Õé 

1. Ñ̈´·íÒ¢Ñé¹µÍ¹ã¹¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÃ¶¢¹Ê�§ÊÔ¹¤�Ò·Ñé§¢Í§ºÃÔÉÑ· áÅÐã¹Ê�Ç¹Ç�Ò �̈Ò§¨Ò¡ÀÒÂ¹Í¡ 

2. ÊÃ�Ò§ÅÒ¹»Ù¹¨Ò¡à ỐÁ·Õèà»�¹¾×é¹ Ố¹  à¾×èÍãª�·íÒ¤ÇÒÁÊÐÍÒ´Ã¶ºÃÃ·Ø¡·Ø¡¤Ñ¹¡�Í¹ÍÍ¡¨Ò¡âÃ§§Ò¹ 

3. ÊÃ�Ò§º�Íµ¡µÐ¡Í¹ à¾×èÍÃÍ§ÃÑºàÈÉ¶�Ò¹ËÔ¹·Õèä �́¨Ò¡¡ÒÃÅ�Ò§·íÒ¤ÇÒÁÊÐÍÒ´Å�ÍÃ¶áÅÐµÑÇÃ¶ºÃÃ·Ø¡ áÅÐÊÒÁÒÃ¶¹íÒàÈÉ

µÐ¡Í¹¢Í§¶�Ò¹ËÔ¹¡ÅÑºÁÒ í̈ÒË¹�ÒÂä �́ÍÕ¡¤ÃÑé§ 

4. ÁÕº�Í¾Ñ¡¹éíÒáÅÐ¶Ñ§à¡çº¹éíÒ à¾×èÍ¹íÒ¹éíÒ¡ÅÑºÁÒãª�ÍÕ¡¤ÃÑé§ 

5. ÊÃ�Ò§º�ÍÅ�Ò§Å�Í 2 Ø̈´ ¤×Í ¡�Í¹¢Öé¹µÒªÑè§áÅÐ¡�Í¹ÍÍ¡ÊÙ�¶¹¹ÊÒ¸ÒÃ³Ð 

6. âÃ§¤Ñ´áÂ¡ÊÒ¢ÒµíÒºÅ¹Ò Ṍ Ñ̈§ËÇÑ´ÊÁØ·ÃÊÒ¤ÃµÔ´µÑé§Á�Ò¹¾ÅÒÊµÔ¡·Õè»ÃÐµÙ·Ò§à¢�Ò – ÍÍ¡¢Í§âÃ§¤Ñ´áÂ¡ à¾×èÍ»�Í§¡Ñ¹½Ø�¹ 

¾Ã�ÍÁà¾ÔèÁ Ø̈´Êà»ÃÂ�¹éíÒÍÕ¡ 3 Ø̈´ à¾×èÍ»�Í§¡Ñ¹¡ÒÃ¿Ø�§¡ÃÐ¨ÒÂã¹¢³Ð·ÕèÁÕÃ¶à¢�ÒÍÍ¡ 

7. âÃ§¤Ñ´áÂ¡ÊÒ¢ÒÍíÒàÀÍ¹¤ÃËÅÇ§ Ñ̈§ËÇÑ´¾ÃÐ¹¤ÃÈÃÕÍÂØ¸ÂÒ »ÃÐµÙ·Ò§à¢�Ò – ÍÍ¡¢Í§âÃ§¤Ñ´áÂ¡·Ñé§  2  âÃ§à»�¹ÃÐºº»�´

à¾×èÍ»�Í§¡Ñ¹½Ø�¹ ¾Ã�ÍÁà¾ÔèÁ Ø̈´Êà»ÃÂ�¹éíÒÍÕ¡ 3 Ø̈´ à¾×èÍ»�Í§¡Ñ¹¡ÒÃ¿Ø�§¡ÃÐ¨ÒÂã¹¢³Ð·ÕèÁÕÃ¶    à¢�ÒÍÍ¡ 

8. Ñ̈´ãË�ÁÕÃ¶¹éíÒÊíÒËÃÑº Ñ́ºà¾ÅÔ§ í̈Ò¹Ç¹ 2 ¤Ñ¹»ÃÐ í̈ÒâÃ§§Ò¹ â´Â¹íÒäÇ�ãª�§Ò¹ÀÒÂã¹ºÃÔÉÑ·áÅÐªØÁª¹ 

9. »ÅÙ¡µ�¹äÁ�â´ÂÃÍº¾×é¹·ÕèâÃ§§Ò¹ à¾×èÍà»�¹á¹Ç»�Í§¡Ñ¹¡ÃÐáÊÅÁ 

10. µÔ´µÑé§ÊáÅ¹ÊÙ§ 3 àÁµÃ â´ÂÃÍºâÃ§§Ò¹ÊÒ¢ÒµíÒºÅ¹Ò Ṍ Ñ̈§ËÇÑ´ÊÁØ·ÃÊÒ¤Ã áÅÐÊÒ¢ÒÍíÒàÀÍà¢ÒÂ�ÍÂ Ñ̈§ËÇÑ´à¾ªÃºØÃÕ 

11. Ã¶ºÃÃ·Ø¡¢¹Ê�§·Ø¡¤Ñ¹µ�Í§ÁÕ¼�Òãº¤ÅØÁÁÔ´ªÔ´¡�Í¹ÍÍ¡¨Ò¡âÃ§§Ò¹áÅÐÁÕ»�ÒÂª×èÍâÃ§§Ò¹ áÅÐàºÍÃ�â·ÃÈÑ¾·�µÔ´µ�Í·Õ è

Ã¶ºÃÃ·Ø¡ â´ÂÊÒÁÒÃ¶á �̈§àËµØä �́µÅÍ´ 24 ªÑèÇâÁ§ 

12. ¤ÅÑ§ÊÔ¹¤�ÒáÅÐâÃ§¤Ñ´áÂ¡ ÊÒ¢ÒµíÒºÅ¹Ò Ṍ Ñ̈§ËÇÑ´ÊÁØ·ÃÊÒ¤Ã ÁÕ¡ÒÃÂ¡àÅÔ¡ÅÒ¹à¡çº¡Í§¶�Ò¹ËÔ¹ÀÒÂ¹Í¡ÍÒ¤ÒÃ â´Â¹íÒ

¶�Ò¹ËÔ¹·Ñé§ËÁ´ÁÒà¡çº¡Í§ÀÒÂã¹ÍÒ¤ÒÃ¤Ñ´áÂ¡  
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13. ÅÒ¹à¡çº¡Í§¶�Ò¹ËÔ¹·Õè¤ÅÑ§ÊÔ¹¤�Ò ÊÒ¢ÒÍíÒàÀÍ¹¤ÃËÅÇ§ Ñ̈§ËÇÑ´¾ÃÐ¹¤ÃÈÃÕÍÂØ¸ÂÒ à»�¹ÅÒ¹¡Í§¶�Ò¹ËÔ¹·ÕèÍÂÙ�ÀÒÂ¹Í¡

ÍÒ¤ÒÃ Ö̈§ÁÕ¹âÂºÒÂµ�Í§¹íÒ¼�Òãº»�´¡Í§¶�Ò¹ËÔ¹ã¹Ê�Ç¹¢Í§¡Í§·ÕèÂÑ§äÁ�ä �́ÁÕ¡ÒÃµÑ¡ËÃ×Í«×éÍ¢ÒÂ ¾Ã�ÍÁ¡ÑºÁÕ¡ÒÃ©Õ´Êà»Ã�Â

¹éíÒâ´ÂÃÍº¤ÅÑ§ÊÔ¹¤�Ò 

14. ÊÒ¢ÒÍíÒàÀÍ¹¤ÃËÅÇ§ Ñ̈§ËÇÑ´¾ÃÐ¹¤ÃÈÃÕÍÂØ¸ÂÒ ÁÕÅÒ¹à¡çº¡Í§¶�Ò¹ËÔ¹·ÕèÍÂÙ�ÀÒÂ¹Í¡ÍÒ¤ÒÃ ºÃÔÉÑ· Ö̈§¡�ÍÊÃ�Ò§¤Ñ¹ Ố¹

ÊÙ§ 6 àÁµÃ Å�ÍÁÃÍº¤ÅÑ§ÊÔ¹¤�ÒáÅÐâÃ§¤Ñ´áÂ¡ ÃÇÁ·Ñé§ÁÕ¡ÒÃ»ÅÙ¡µ�¹äÁ�àÊÃÔÁº¹¤Ñ¹ Ố¹  à¾×èÍ¡ÒÃ»�Í§¡Ñ¹ �́Ò¹ÊÔè§áÇ´Å�ÍÁ 

15. ÁÕ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº¤Ø³ÀÒ¾ÊÔè§áÇ´Å�ÍÁã¹àÃ×èÍ§¢Í§¹éíÒ ½Ø�¹ÅÐÍÍ§ áÅÐàÊÕÂ§ÀÒÂã¹áÅÐâ´ÂÃÍººÃÔàÇ³¤ÅÑ§ÊÔ¹¤�ÒáÅÐâÃ§¤Ñ´áÂ¡ 

»�ÅÐ 2 ¤ÃÑé§ â´ÂÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹·ÕèÁÕ¤ÇÒÁ¹�Òàª×èÍ¶×Íã¹¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº 

 

ÀÒ¾»ÃÐ¡Íº¤ÅÑ§ÊÔ¹¤�Ò âÃ§¤Ñ́ áÂ¡áÅÐ·�ÒàÃ×Í ÊÒ¢ÒÍíÒàÀÍ¹¤ÃËÅÇ§ ¨Ñ§ËÇÑ́ ¾ÃÐ¹¤ÃÈÃÕÍÂØ̧ ÂÒ 

 
16 .    
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ÀÒ¾»ÃÐ¡Íº¤ÅÑ§ÊÔ¹¤�Ò âÃ§¤Ñ́ áÂ¡áÅÐ·�ÒàÃ×Í ÊÒ¢ÒÍíÒàÀÍ¹¤ÃËÅÇ§ ¨Ñ§ËÇÑ́ ¾ÃÐ¹¤ÃÈÃÕÍÂØ̧ ÂÒ (µ�Í) 

 

 
17 .   

 
ÀÒ¾»ÃÐ¡Íº¤ÅÑ§ÊÔ¹¤�ÒáÅÐâÃ§¤Ñ́ áÂ¡ ÊÒ¢ÒµíÒºÅ¹Ò´Õ ¨Ñ§ËÇÑ́ ÊÁØ·ÃÊÒ¤Ã 

 
 

18 .   

19.  
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                           ÀÒ¾»ÃÐ¡ÍºÊÒ¢ÒµíÒºÅà¢ÒÂ�ÍÂ ¨Ñ§ËÇÑ́ à¾ªÃºØÃÕ 

20.  

 
 

 
·Ñé§¹Õé ºÃÔÉÑ·ä �́à¢�ÒÃ�ÇÁâ¤Ã§¡ÒÃ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒâÃ§§Ò¹ÍØµÊÒË¡ÃÃÁãË�ÁÕ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºµ�ÍÊÑ§¤Á ÍÂ�Ò§ÁÕÊ�Ç¹Ã�ÇÁ (Corporate 

Social Responsibility, Department of Industrial Works : CSR-DIW) «Öè§à»�¹â¤Ã§¡ÒÃ·ÕèÊ�§àÊÃÔÁãË�¼Ù�»ÃÐ¡Íº¡ÒÃâÃ§§Ò¹

ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ·Ø¡¢¹Ò´ãË� í́Òà¹Ô¹¡ÒÃµÒÁÁÒµÃ°Ò¹¢Í§¡ÃÁâÃ§§Ò¹ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ ã¹àÃ×èÍ§¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº¢Í§¼Ù�»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÍØµÊÒË¡ÃÃÁ

µ�ÍÊÑ§¤Á ¡ÒÃÊÃ�Ò§à¤Ã×Í¢�ÒÂã¹¡ÒÃ·íÒ¡Ô¨¡ÃÃÁà¾×èÍÊÑ§¤ÁáÅÐªØÁª¹ÍÂ�Ò§ÁÕ¤Ø³ÀÒ¾ ÁÕ¡ÒÃáÅ¡à»ÅÕèÂ¹¤ÇÒÁÃÙ� »ÃÐÊº¡ÒÃ³� ¤ÇÒÁªíÒ¹Ò

¡ÒÃ ÁØ�§ä»ÊÙ�¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÍÂ�Ò§ÂÑè§Â×¹áÅÐà»�¹¡ÒÃàµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾Ã�ÍÁãË�¡ÑºÀÒ¤ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ¢Í§»ÃÐà·È·Õè¨Ðà¢�ÒÊÙ�»ÃÐªÒ¤ÁÍÒà«ÕÂ¹ËÃ×Í 

AEC  «Öè§¨Ðà¡Ô´¢Öé¹ã¹»� 2558 ãË�ÊÒÁÒÃ¶»ÃÑºµÑÇÊÙ�ÁÒµÃ°Ò¹ÃÐËÇ�Ò§»ÃÐà·È Ç�Ò �́ÇÂ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºµ�ÍÊÑ§¤ÁÍÂ�Ò§à»�¹ÃÐººáÅÐÊÒÁÒÃ¶

ÃÑ¡ÉÒàÊ¶ÕÂÃÀÒ¾·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐÊÃ�Ò§ÃÐºº¡ÒÃá¢�§¢Ñ¹àÊÃÕ·Õèà»�¹¸ÃÃÁãË�»ÃÐà·Èä·Â ÁÕ¤ÇÒÁ¤Ô´ÊÃ�Ò§ÊÃÃ¤�áÅÐà»�¹ÁÔµÃ¡ÑºÊÔè§áÇ´Å�ÍÁã¹

ÀÙÁÔÀÒ¤ÍÒà«ÕÂ¹ «Öè§µÃ§¡ÑºÂØ·¸ÈÒÊµÃ�¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò ÂØ·¸ÈÒÊµÃ�·Õè 4 ã¹Ã�Ò§á¼¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒàÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐÊÑ§¤ÁáË�§ªÒµÔ ©ºÑº·Õè 11 (¾.È. 

2555-2559) 

 

                                 
                              

 

 ã¹»�·Õè¼�Ò¹ÁÒ ºÃÔÉÑ· àÍàªÕÂ ¡ÃÕ¹ àÍ¹à¹Í Ṏ í̈Ò¡Ñ´ (ÁËÒª¹) ä �́ÃÑºÃÒ§ÇÑÅ CSR-DIW for Beginner Award  áÅÐÃÒ§ÇÑÅ CSR-

DIW in Supply Chain  Award (ÊÒÁÒÃ¶´ÒÇ¹�âËÅ´ä �́·Õè www.agecoal.com àÁ¹Ù “¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºµ�ÍÊÑ§¤Á” ËÑÇ¢�ÍÃÒÂ§Ò¹

¡ÒÃ·íÒ CSR-DIW for Beginner  áÅÐ CSR-DIW in Supply Chain ¢Í§ºÃÔÉÑ· àÍàªÕÂ ¡ÃÕ¹ àÍ¹à¹Í Ṏ í̈Ò¡Ñ´ (ÁËÒª¹)) 
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 »� 2556 ºÃÔÉÑ· àÍ ṎÍÕ à·ÍÃ�ÁÔ¹ÍÅ í̈Ò¡Ñ´ (ºÃÔÉÑ·Â�ÍÂ) ä �́ÃÑºÃÒ§ÇÑÅ CSR-DIW for Beginner Award (ÊÒÁÒÃ¶´ÒÇ¹�

âËÅ´ä �́·Õè www.agecoal.com àÁ¹Ù “¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºµ�ÍÊÑ§¤Á” ËÑÇ¢�ÍÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ·íÒ CSR - DIW for Beginner ¢Í§

ºÃÔÉÑ· àÍ ṎÍÕ à·ÍÃ�ÁÔ¹ÍÅ í̈Ò¡Ñ´)   áÅÐÃÒ§ÇÑÅÍØµÊÒË¡ÃÃÁÊÕà¢ÕÂÇÃÐ Ñ́º 2 ¨Ò¡¡ÃÐ·ÃÇ§ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ     

 

¡ÅØ�Á �ÃÑ¡É�ªØÁª¹� 
ºÃÔÉÑ·ä �́à¢�ÒÃ�ÇÁ¡ÅØ�Á “ÃÑ¡É�ªØÁª¹” ·Õè Ñ̈´µÑé§¢Öé¹â´Â¼Ù�»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÍØµÊÒË¡ÃÃÁ»Ù¹«ÕàÁ¹µ�áÅÐ Ø̧Ã¡Ô¨¹íÒà¢�Ò¶�Ò¹ËÔ¹ 9 Í§¤�¡Ãã¹

ÍíÒàÀÍ¹¤ÃËÅÇ§ Ñ̈§ËÇÑ´¾ÃÐ¹¤ÃÈÃÕÍÂØ¸ÂÒ à¾×èÍÃ�ÇÁ¡Ñ¹¼ÅÑ¡ Ñ́¹ÁÒµÃ°Ò¹¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹áÅÐ¾Ñ²¹ÒÍØµÊÒË¡ÃÃÁ·Õèà»�¹ÁÔµÃµ�Í

ÊÔè§áÇ´Å�ÍÁ ¾Ã�ÍÁÁØ�§ÁÑè¹ Ù́áÅàÍÒã¨ãÊ�¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµ¢Í§ªØÁª¹ à¾×èÍãË�¼Ù�»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÍÂÙ�Ã�ÇÁ¡ÑºªØÁª¹ ÊÑ§¤ÁáÅÐÊÔè§áÇ´Å�ÍÁÍÂ�Ò§à¡×éÍ¡ÙÅáÅÐ

ÂÑè§Â×¹ 

¡ÅØ�Á “ÃÑ¡É�ªØÁª¹” à»�¹¤ÇÒÁÃ�ÇÁÁ×Í¢Í§¼Ù�»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ

ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ»Ù¹«ÕàÁ¹µ�áÅÐ Ø̧Ã¡Ô¨¹íÒà¢�Ò¶�Ò¹ËÔ¹¢Í§»ÃÐà·È

ä·Â ·Õè í́Ò à¹Ô¹ Ø̧Ã¡Ô¨ã¹à¢µ¾×é¹·ÕèÍíÒàÀÍ¹¤ÃËÅÇ§ Ñ̈§ËÇÑ´

¾Ã Ð¹¤ÃÈÃÕ Í ÂØ ¸ Â ÒÃÇÁ9 Í§¤� ¡Ã  ä �́ á ¡�  ÊÁÒ¤Á

ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ»Ù¹«ÕàÁ¹µ�ä·Â (TCMA) àÍÊ«Õ Ṏ ºÃÔÉÑ· »Ù¹«ÕàÁ¹µ�

¹¤ÃËÅÇ§ í̈Ò¡Ñ´ (ÁËÒª¹) ºÃÔÉÑ· »Ù¹«ÕàÁ¹µ�àÍà«ÕÂ í̈Ò¡Ñ´ 

(ÁËÒª¹) ºÃÔÉÑ· º�Ò¹»Ù í̈Ò¡Ñ´ (ÁËÒª¹) ºÃÔÉÑ· àÍàªÕÂ ¡ÃÕ¹ 

àÍ¹à¹Í Ṏ í̈Ò¡Ñ´ (ÁËÒª¹) ºÃÔÉÑ· ÅÒ¹¹Ò ÃÕ«ÍÃ�Êà«Ê í̈Ò¡Ñ´ 

(ÁËÒª¹) ºÃÔÉÑ· ÂÙ¹Ô¤ äÁ¹Ôè§ à«ÍÃ�ÇÔÊà«Ê í̈Ò¡Ñ´ (ÁËÒª¹) áÅÐ

ºÃÔÉÑ· à»ÃÁä·Â àÍç¹à¹ÍÃ�ÂÕè í̈Ò¡Ñ´ â´ÂÁÕÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�à¾×èÍ

¾Ñ²¹ÒÁÒµÃ°Ò¹¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹áÅÐà»�¹áººÍÂ�Ò§¢Í§¼Ù�»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ·Õè Ṍ ¾Ã�ÍÁ Ù́áÅàÍÒã¨ãÊ�áÅÐ Ñ̈´¡Ô¨¡ÃÃÁà¾×èÍ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµ¢Í§

ªØÁª¹áÅÐÊÑ§¤Á â´Â¹íÒËÅÑ¡¸ÃÃÁÀÔºÒÅÊÔè§áÇ´Å�ÍÁáÅÐÍØµÊÒË¡ÃÃÁÊÕà¢ÕÂÇ µÒÁ¹âÂºÒÂ¢Í§¡ÃÐ·ÃÇ§ÍØµÊÒË¡ÃÃÁÁÒ»ÃÐÂØ¡µ�ãª� �́ÇÂ

¤ÇÒÁÁØ�§ËÇÑ§ãË�ÍØµÊÒË¡ÃÃÁáÅÐªØÁª¹àµÔºâµä» �́ÇÂ¡Ñ¹ÍÂ�Ò§ÂÑè§Â×¹ 

¡ÅØ�Á “ÃÑ¡É�ªØÁª¹” ÁØ�§à¹�¹¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹ã¹ 3 �́Ò¹ËÅÑ¡ä �́á¡� �́Ò¹¡ÒÃµÃÇ¨ÇÑ´¼Å¡ÃÐ·ºµ�ÍÊÔè§áÇ´Å�ÍÁ «Öè§ä �́¹íÒá¹Ç» Ô̄ºÑµÔ �́Ò¹

¡ÒÃ Ù́áÅÃÑ¡ÉÒÊÔè§áÇ´Å�ÍÁ¢Í§ºÃÔÉÑ·ã¹¡ÅØ�ÁÁÒ»ÃÑºãª�ã¹ÀÒ¾ÃÇÁ ÇÒ§á¼¹§Ò¹à¾×èÍµÔ´µÒÁ à½�ÒÃÐÇÑ§áÅÐµÃÇ¨ÇÑ´¤Ø³ÀÒ¾ÊÔè§áÇ´Å�ÍÁ ·Ñé§

ÀÒÂã¹Ê¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ ¾×é¹·Õèâ´ÂÃÍºáÅÐªØÁª¹ÍÂ�Ò§¨ÃÔ§ Ñ̈§ÊÁèíÒàÊÁÍ à¾×èÍãË�ÊÍ´¤Å�Í§¡Ñº¡®ËÁÒÂáÅÐ¢�Í¡íÒË¹´ �́Ò¹ÊÔè§áÇ´Å�ÍÁ¢Í§·Ò§

ÃÒª¡ÒÃ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé ÂÑ§µÃÇ¨ÇÔà¤ÃÒÐË�¤Ø³ÀÒ¾ÍÒ¡ÒÈ ÃÐ Ñ́ºàÊÕÂ§ ¤Ø³ÀÒ¾¹éíÒ¼ÔÇ Ố¹áÅÐ¹éíÒãµ� Ố¹ áÅÐ¹íÒ¼Å·Õèä �́ÁÒ¾Ñ²¹Ò»ÃÑº»ÃØ§ ¾Ã�ÍÁ

ÊÃ�Ò§ÁÒµÃ°Ò¹·Õè Ṍã¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ �́Ò¹ÊÔè§áÇ´Å�ÍÁ ¹Í¡¨Ò¡¡ÒÃµÃÇ¨ÇÑ´¼Å¡ÃÐ·ºµ�ÍÊÔè§áÇ´Å�ÍÁáÅ�Ç ¡ÅØ�Á “ÃÑ¡É�ªØÁª¹” ÂÑ§ÁØ�§à¹�¹

¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹ �́Ò¹¡ÒÃµÃÇ¨»ÃÐàÁÔ¹áÅÐµÔ´µÒÁ·�ÒàÃ×Í â´ÂÇÒ§á¼¹µÃÇ¨»ÃÐàÁÔ¹áÅÐµÔ´µÒÁ·�ÒàÃ×Í¢Í§ºÃÔÉÑ·ã¹¡ÅØ�Á “ÃÑ¡É� ªØÁª¹” 

¡íÒË¹´¹âÂºÒÂ¤Ø³ÀÒ¾ ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ ÍÒªÕÇÍ¹ÒÁÑÂáÅÐÊÔè§áÇ´Å�ÍÁ·�ÒàÃ×ÍãË�ÁÕÁÒµÃ°Ò¹à ṌÂÇ¡Ñ¹ «Öè§·Õè¼�Ò¹ÁÒàÃÒä �́ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃµÃÇ¨

»ÃÐàÁÔ¹ä»áÅ�Ç 2 ¤ÃÑé§ áÅÐ¾º¼ÅÍÂÙ�ã¹ÃÐ Ñ́º·Õè¹�Ò¾Ö§¾Íã¨ ÃÇÁ¶Ö§ÁÕá¹Ç·Ò§»ÃÑº»ÃØ§áÅÐ¾Ñ²¹ÒãË� ṌÂÔè§¢Öé¹ÍÕ¡ �́ÇÂ áÅÐä �́ÇÒ§á¼¹§Ò¹»ÃÐàÁÔ¹

¤ÇÒÁàÊÕèÂ§·ÕèÍÒ¨à¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃ» Ô̄ºÑµÔ§Ò¹ ¡íÒË¹´á¹Ç·Ò§á¡�ä¢áÅÐ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹ãË� Ṍ¢Öé¹ÍÂ�Ò§µ�Íà¹×èÍ§ à¾×èÍà»�¹áººÍÂ�Ò§·Õè Ṍã¹¡ÒÃ
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ºÃÔËÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ Ø̧Ã¡Ô¨ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ ¨¹ÊÒÁÒÃ¶ÁØ�§á¼¹¡ÒÃ

í́Òà¹Ô¹§Ò¹·Õè Ṍ¡Ç�Ò¡®ËÁÒÂáÅÐÁÒµÃ°Ò¹ÊÒ¡Å¡íÒË¹´ 

µÅÍ´¨¹ �́Ò¹¡Ô¨¡ÃÃÁà¾×è ÍÊÑ§¤Á â´ÂÁØ� § à¹�¹¡Ô¨¡ÃÃÁ

ÊÒ¸ÒÃ³»ÃÐâÂª¹� ¡Ô¨¡ÃÃÁÊ�§àÊÃÔÁ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáÅÐÇÑ²¹¸ÃÃÁ

áÅÐ¡Ô¨¡ÃÃÁà¾×èÍÊÑ§¤Á �́Ò¹ÊÔè§áÇ´Å�ÍÁ  

·Ñé§¹Õé ¡ÅØ�Á “ÃÑ¡É�ªØÁª¹” ä �́ÇÒ§á¼¹ãË�¢�ÍÁÙÅ·Õè à»�¹

»ÃÐâÂª¹�ÍÂ�Ò§à»�´à¼Â â»Ã�§ãÊ à¾×èÍáÊ´§¶Ö§¤ÇÒÁ¨ÃÔ§ã¨·Õè¨Ðà¢�Ò

ÁÒà»�¹Ê�Ç¹Ë¹Öè§¢Í§ªØÁª¹  ·Ñé§¹Õé ºÃÔÉÑ·ä �́ àªÔµÑÇá·¹ àª�¹ 

µÑÇá·¹¨Ò¡¡ÃÁâÃ§§Ò¹ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ ¤³ÐªÁÃÁ¼Ù�ÊÙ§ÍÒÂØ 

»ÃÐ í̈ÒµíÒºÅºÒ§¾ÃÐ¤ÃÙ  ¹Ñ¡ÇÔà¤ÃÒÐË� ¼Ù�¶×ÍËØ�¹áÅÐ¹Ñ¡Å§·Ø¹ 

ÃÇÁ¶Ö§Ê×èÍÁÇÅª¹ä �́à¢�ÒÁÒàÂÕèÂÁªÁ¤ÅÑ§ÊÔ¹¤�ÒáÅÐ·�ÒàÃ×Í ÍíÒàÀÍ¹¤ÃËÅÇ§ Ñ̈§ËÇÑ´¾ÃÐ¹¤ÃÈÃÕÍÂØ¸ÂÒ à¾×èÍÊÃ�Ò§¤ÇÒÁà¢�Òã¨à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ

í́Òà¹Ô¹§Ò¹ ¾Ã�ÍÁÃÑº¿�§¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹ËÃ×Í¢�ÍàÊ¹Íá¹Ð¢Í§·Ø¡ÀÒ¤Ê�Ç¹ à¾×èÍ¹íÒÁÒ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹¤Çº¤Ù�ä»¡Ñº¡ÒÃ Ù́áÅªØÁª¹ãË�ÍÂÙ�

Ã�ÇÁ¡Ñ¹ÍÂ�Ò§à¡×éÍ¡ÙÅ 

¡Ô¨¡ÃÃÁÊ¹ÑºÊ¹Ø¹´�Ò¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 
¡ÒÃÈÖ¡ÉÒà»�¹à¤Ã×èÍ§Á×ÍÊíÒ¤Ñã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤ÇÒÁÃÙ� ¤ÇÒÁ¤Ô´ ¤Ø³¸ÃÃÁ¢Í§à ḉ¡áÅÐàÂÒÇª¹ãË�à»�¹¾ÅàÁ×Í§·Õè ṌÁÕ¤Ø³ÀÒ¾ ËÒ¡

à ḉ¡áÅÐàÂÒÇª¹ÁÕ¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµ·Õè Ṍ¡ç¶×Íä �́Ç�ÒÁÕµ�¹·Ø¹ªÕÇÔµ·Õè Ṍä» �́ÇÂ «Öè§¹Í¡¨Ò¡¹Õé ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÂÑ§à»�¹¡Øá¨ÊíÒ¤Ñ·Õè¨Ð¹íÒä»ÊÙ�¡ÒÃ»ÃÐ¡ÍºÍÒªÕ¾ 

ÃÒÂä �́ »ÃÐÊÔ· Ô̧ÀÒ¾¢Í§¡ÒÃ·íÒ§Ò¹áÅÐ¡ÒÃ¾Öè§¾Òµ¹àÍ§ä �́ã¹·ÕèÊØ´ ºÃÔÉÑ· Ö̈§Ê�§àÊÃÔÁãË�ÁÕâ¤Ã§¡ÒÃà¾×èÍÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒã¹ÃÍº»� 2556 

Ñ́§¹Õé 

 

 â¤Ã§¡ÒÃ¨ÔµÍÒÊÒ¾Ñ²¹Ò·ÕèÍÂÙ�ÍÒÈÑÂãË�¡Ñºà´ç¡¹Ñ¡àÃÕÂ¹·Õè¢Ò´á¤Å¹·Ø¹·ÃÑ¾Â� 

 ºÃÔÉÑ·ä �́ÁÍºà§Ô¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹â¤Ã§¡ÒÃ Ô̈µÍÒÊÒ¾Ñ²¹Ò·ÕèÍÂÙ�ÍÒÈÑÂ  

à¾×èÍª�ÇÂàËÅ×Í¹Ñ¡àÃÕÂ¹·Õè¢Ò´á¤Å¹·Ø¹·ÃÑ¾Â�·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáÅÐ»ÃÐÊº

»�ËÒ·ÕèÍÂÙ�ÍÒÈÑÂªíÒÃØ´·ÃØ´â·ÃÁãË�¡Ñºà ḉ¡¹Ñ¡àÃÕÂ¹·ÕèÍÒÈÑÂÍÂÙ�ËÁÙ�·Õè1 µíÒºÅ

áÁ�ÅÒ ÍíÒàÀÍ¹¤ÃËÅÇ§ Ñ̈§ËÇÑ´¾ÃÐ¹¤ÃÈÃÕÍÂØ¸ÂÒ «Öè§à»�¹¹Ñ¡àÃÕÂ¹¢Í§

âÃ§àÃÕÂ¹ÇÑ´ÊíÒÁÐ¡Ñ¹ (à»��ÂÁÇÔ·ÂÒÃÒÉ®Ã�ºíÒÃØ§) ·Ñé§¹Õé ºÃÔÉÑ·à¢�Òä» Ù́áÅã¹

Ê�Ç¹¢Í§¡ÒÃ Ñ̈´ËÒª�Ò§¡�ÍÊÃ�Ò§à¾×èÍ«�ÍÁá«Áº�Ò¹ à»�¹¡ÒÃÍíÒ¹ÇÂ¤ÇÒÁ

ÊÐ´Ç¡ãË�¡Ñº¤ÃÍº¤ÃÑÇ¢Í§à ḉ¡¹Ñ¡àÃÕÂ¹ �́ÇÂ 

 

 

 â¤Ã§¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹à¾×èÍ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 

 

 

 

ºÃÔÉÑ·Ã�ÇÁ§Ò¹·Í´¼�Ò»�Òà¾×èÍ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¡ÑºâÃ§àÃÕÂ¹ÇÑ´ÅÒÂ 

(·ÇÕ»�Ò) ³ ÇÑ´ÅÒÂ µíÒºÅºÒ§¾ÃÐ¤ÃÙ ÍíÒàÀÍ¹¤ÃËÅÇ§ Ñ̈§ËÇÑ´

¾ÃÐ¹¤ÃÈÃÕÍÂØ¸ÂÒ â´ÂÁÍºà§Ô¹Ê¹Ñ¹Ê¹Ø¹à¾×èÍãª�ã¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢Í§âÃ§àÃÕÂ¹   
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ºÃÔÉÑ·Ê¹ÑºÊ¹Ø¹ÍÒËÒÃÊíÒËÃÑº¹Ñ¡àÃÕÂ¹·Õèà¢�ÒÃ�ÇÁÊÍº¸ÃÃÁ

ÈÖ¡ÉÒ í̈Ò¹Ç¹ 600 ¤¹ ³ ÇÑ´»ÃÕ´ÒÃÒÁ µíÒºÅáÁ�ÅÒ ÍíÒàÀÍ¹¤ÃËÅÇ§ 

Ñ̈§ËÇÑ´¾ÃÐ¹¤ÃÈÃÕÍÂØ¸ÂÒ â´Â¾ÃÐ¤ÃÙ»�ÂÐ¤Ø³Ò¡Ã³� à �̈Ò¤³ÐÍíÒàÀÍ

¹¤ÃËÅÇ§à»�¹»ÃÐ¸Ò¹ 

 

 

 

 

 

ºÃÔÉÑ·Ê¹ÑºÊ¹Ø¹§Ò¹¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§âÃ§àÃÕÂ¹µ�Ò§æ à¾×èÍÊÃ�Ò§

¤ÇÒÁÊØ¢áÅÐÃÍÂÂÔéÁãË�¡Ñºà ḉ¡æ â´ÂÊ¹ÑºÊ¹Ø¹à»�¹à§Ô¹ ÍØ»¡Ã³�¡ÕÌÒ ¢Í§

ÃÒ§ÇÑÅ ÍÒËÒÃáÅÐà¤Ã×èÍ§ ×́èÁ à»�¹µ�¹  

 

           

 

 

 

 â¤Ã§¡ÒÃÁÍº·Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÃ�ÇÁ¡Ñº¡ÅØ�Á �ÃÑ¡É�ªØÁª¹�  

 

  

ºÃÔÉÑ·Ã�ÇÁ¡Ñº¡ÅØ�Á “ÃÑ¡É�ªØÁª¹” ÁÍº·Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒãË�¡Ñº

âÃ§àÃÕÂ¹ÇÑ´ÃÒÉ¯Ã�ºíÒà¾ç  âÃ§àÃÕÂ¹ÇÑ´àÊ ḉ¨  âÃ§àÃÕÂ¹ÇÑ´â¾ Ô̧ì·Í§ à¾×èÍ

«×éÍÍØ»¡Ã³�à¾×èÍ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ÍØ»¡Ã³�¡ÕÌÒ à»�¹µ�¹ 

 

 

 

 

 

¡Ô¨¡ÃÃÁÊ�§àÊÃÔÁÈÔÅ»ÇÑ²¹¸ÃÃÁ ¢¹º¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ»ÃÐà¾³ÕÍÑ¹´Õ§ÒÁ¢Í§ä·Â   
 ºÃÔÉÑ·µÃÐË¹Ñ¡¶Ö§¤ÇÒÁÊíÒ¤Ñã¹ �́Ò¹¢¹º¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ»ÃÐà¾³Õä·Â Ö̈§Ê�§àÊÃÔÁ¡Ô¨¡ÃÃÁ �́Ò¹ÈÔÅ»ÇÑ²¹¸ÃÃÁ ¢¹º¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ

»ÃÐà¾³Õä·ÂãË�¾¹Ñ¡§Ò¹  ªØÁª¹áÅÐ»ÃÐªÒª¹·ÑèÇä» ãË�ä �́àËç¹¤Ø³¤�ÒáÅÐµÃÐË¹Ñ¡¶Ö§¤ÇÒÁÊíÒ¤Ñ¢Í§¡ÒÃÊ×ºÊÒ¹»ÃÐà¾³ÕáÅÐÇÑ²¹¸ÃÃÁä·Â  

ÍÕ¡·Ñé§ãË�ÁÕ¤ÇÒÁÀÒ¤ÀÙÁÔã¨ã¹¡ÒÃà¢�ÒÃ�ÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁáÅÐ»ÃÐ¾ÄµÔ» Ô̄ºÑµÔµÒÁáººá¼¹ÇÑ²¹¸ÃÃÁÍÑ¹ Ṍ§ÒÁ¢Í§ªÒµÔ ¾Ã�ÍÁ·Ñé§Ã�ÇÁÁ×Í¡Ñ¹Í¹ØÃÑ¡É�

ÈÔÅ»ÇÑ²¹¸ÃÃÁä·Âà¾×èÍãË�¤§ÍÂÙ�µ�Íä»  
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 â¤Ã§¡ÒÃ·íÒ¹ØºíÒÃØ§¾ÃÐ¾Ø·¸ÈÒÊ¹ÒãË�¤§ÍÂÙ�¤Ù�¤¹ä·Â 

 

    ºÃÔÉÑ·áÅÐ¾¹Ñ¡§Ò¹à¢�ÒÃ�ÇÁ§Ò¹¾Ô Õ̧·Í´¡°Ô¹ÊÒÁÑ¤¤Õ ³ ÇÑ´

Ñ̈¹·Ã� ÍíÒàÀÍ¹¤ÃËÅÇ§ Ñ̈§ËÇÑ´¾ÃÐ¹¤ÃÈÃÕÍÂØ¸ÂÒ ·Ñé§¹Õé à»�¹¤ÇÒÁ

Ã�ÇÁÁ×ÍÃÐËÇ�Ò§ºÃÔÉÑ·  ºÃÔÉÑ·Í×è¹æ ã¹¾×é¹·ÕèáÅÐªØÁª¹ à¾×èÍ¹íÒ»�¨ Ñ̈ÂÊÃ�Ò§

¾ÃÐÍØâºÊ¶à©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂÃµÔÊÁà ḉ¨¾ÃÐà·¾ÃÑµ¹ÃÒªÊØ´Ò Ï ÊÂÒÁºÃÁÃÒª

¡ØÁÒÃÕ  

 

 

 

 
   

 ºÃÔÉÑ·¶ÇÒÂ¹éíÒ»Ò¹Ðá �́¾ÃÐÀÔ¡ÉØÊ§¦�à¹×èÍ§ã¹ÇÑ¹ÊíÒ¤Ñµ�Ò§æ àª�¹ ÇÑ¹§Ò¹»ÃÐªØÁ¾ÃÐÊÑ§¦Ò Ô̧¡ÒÃ §Ò¹»ÃÐªØÁ¾ÃÐ¹Ç¡Ð ÇÑ¹

¡µÑ�Ù¡µàÇ·ÔµÒ¤Ø³  à»�¹µ�¹ ·Ñé§¹Õé à¾×èÍà»�¹¡ÒÃÍíÒ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡ã¹àÃ×èÍ§¹éíÒ ×́èÁ¢Í§¤³ÐÊ§¦� ³ ÇÑ´ Ñ̈¹·Ã� ÇÑ´»ÃÕ´ÒÃÒÁ ÇÑ´µÐâË¹´ 

áÅÐÇÑ´¡Ø®Õ¡ÃØ Ñ̈§ËÇÑ´¾ÃÐ¹¤ÃÈÃÕÍÂØ¸ÂÒ 

 

 
 

 ºÃÔÉÑ·Ã�ÇÁ¡Ñº¡ÅØ�Á “ÃÑ¡É�ªØÁª¹” ·Í´¼�Ò»�ÒÊÒÁÑ¤¤Õâ´ÂÃ�ÇÁ¡Ñ¹¶ÇÒÂà§Ô¹ à¤Ã×èÍ§ÍÑ°ºÃÔ¢ÒÃ à¾×èÍãË�ÇÑ´ä �́¹íÒä»·íÒ¹ØºíÒÃØ§¡Ô¨¡ÃÃÁ

·Ò§ �́Ò¹ÈÒÊ¹ÒáÅÐ¢¹º¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ»ÃÐà¾³Õ·Õè ṌÊ×ºµ�Íä» ³ ÇÑ´ÃÒÉ®Ã�ºíÒà¾ç ÇÑ´»ÃÕ´ÒÃÒÁ ÇÑ´ÃÒªºÃÃ·Á ÇÑ´·Í§·Ã§¸ÃÃÁ ÇÑ´ÅÒÂ 

ÇÑ´µÐâË¹´ ÇÑ´ºÑ¹ä´ ÇÑ´ºÒ§ÃÐ¡íÒ ÇÑ´ Ñ̈¹·Ã� áÅÐÇÑ´â¾ Ô̧ì·Í§ Ñ̈§ËÇÑ´¾ÃÐ¹¤ÃÈÃÕÍÂØ¸ÂÒ 
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 â¤Ã§¡ÒÃÊ�§àÊÃÔÁáÅÐÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ÇÑ¹ÊíÒ¤Ñµ�Ò§æ 

 
 

 ºÃÔÉÑ·à¢�ÒÃ�ÇÁ§Ò¹ÊíÒ¤Ñµ�Ò§æ àª�¹ §Ò¹ÇÑ¹¾�ÍáË�§ªÒµÔ §Ò¹ÇÑ¹áÁ�áË�§ªÒµÔ §Ò¹áË�à·ÕÂ¹¾ÃÃÉÒ à»�¹µ�¹ â´Â¡ÒÃª�ÇÂÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ã¹

¡ÒÃ Ñ̈´¡Ô̈ ¡ÃÃÁ¢Í§Ë¹�ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ° âÃ§àÃÕÂ¹ ÇÑ´ áÅÐªØÁª¹ à¾×èÍÊÃ�Ò§¤ÇÒÁà¢�Òã¨ÍÑ¹ ṌáÅÐà¾ÔèÁ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹ �̧¡Ñ¹ÃÐËÇ�Ò§ºÃÔÉÑ·Ë¹�ÇÂ§Ò¹

áÅÐªØÁª¹   

 

¡Ô¨¡ÃÃÁà¾×èÍÊ�§àÊÃÔÁÊÑÁÁÒÍÒªÕ¾   
�́ÇÂ¡ÒÃ·ÕèºÃÔÉÑ·ÁÕÊÒ¢Ò·ÕèµÑé§ÍÂÙ�ã¹à¢µªØÁª¹ «Öè§ä �́·íÒ§Ò¹ÍÂ�Ò§ã¡Å�ªÔ´¡ÑºªÒÇº�Ò¹áÅÐªØÁª¹ ·íÒãË�àÅç§àËç¹¶Ö§¤ÇÒÁÊíÒ¤Ñã¹àÃ×èÍ§

ÃÒÂÃÑºÃÒÂ �̈ÒÂã¹¤ÃÑÇàÃ×Í¹ ¡ÒÃÊÃ�Ò§ÍÒªÕ¾áÅÐ¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµ¢Í§¤¹ã¹ªØÁª¹ ¹Í¡àË¹×Í¨Ò¡¡ÒÃãÊ�ã¨ã¹Ã×èÍ§ÊÔè§áÇ´Å�ÍÁà·�Ò¹Ñé¹ ºÃÔÉÑ· Ö̈§ÁÕ

¹âÂºÒÂ·Õè à»�´âÍ¡ÒÊã¹¡ÒÃ �̈Ò§§Ò¹ �́ÇÂ¡ÒÃÃÑº¤¹ã¹¾×é¹·ÕèªØÁª¹ã¡Å�à¤ÕÂ§à¢�Ò·íÒ§Ò¹ã¹·Ø¡ÃÐ Ñ́ºµíÒáË¹�§ ·Ñé§¹Õé ÊÒ¢Ò¢Í§ºÃÔÉÑ·ÁÕ Ñ́§¹Õé 

¤ÅÑ§ÊÔ¹¤�ÒáÅÐâÃ§¤Ñ´áÂ¡¶�Ò¹ËÔ¹ µíÒºÅ¹Ò Ṍ Ñ̈§ËÇÑ´ÊÁØ·ÃÊÒ¤Ã ¤ÅÑ§ÊÔ¹¤�ÒáÅÐâÃ§¤Ñ´áÂ¡ ÍíÒàÀÍà¢ÒÂ�ÍÂ Ñ̈§ËÇÑ´à¾ªÃºØÃÕ áÅÐ¤ÅÑ§ÊÔ¹¤�Ò

áÅÐ·�ÒàÃ×Í ÍíÒàÀÍ¹¤ÃËÅÇ§ Ñ̈§ËÇÑ´¾ÃÐ¹¤ÃÈÃÕÍÂØ¸ÂÒ ÁÕ¾¹Ñ¡§Ò¹·Õèà»�¹¤¹ã¹ªØÁª¹ ·íÒ§Ò¹ÍÂÙ�·Ñé§ÊÔé¹ 32 ¤¹ áÅÐÊíÒËÃÑºâ¤Ã§¡ÒÃÍ×è¹æ ã¹

»� 2556 ÁÕ Ñ́§¹Õé 

 â¤Ã§¡ÒÃÊÃ�Ò§á»Å§à¡ÉµÃÊÒ¸Ôµ 

 
 

 ºÃÔÉÑ·ÁÕâ¤Ã§¡ÒÃÊÃ�Ò§á»Å§à¡ÉµÃÊÒ Ô̧µ ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�à¾×èÍ¡ÒÃà»�¹ÈÙ¹Â�ÃÇÁ¢Í§ªØÁª¹ã¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ·´ÅÍ§»ÅÙ¡¾×ª¼Ñ¡ÊíÒËÃÑº

ºÃÔâÀ¤ã¹¤ÃÑÇàÃ×Í¹  ÍÕ¡·Ñé§ÂÑ§¾Ã�ÍÁà»�¹Ë¹�ÇÂ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹ Ñ̈´ËÒàÁÅç´¾Ñ¹ Ø̧�¾×ª·Õèãª�»ÅÙ¡ÍÕ¡ �́ÇÂ ·Ñé§¹Õé ã¹»� 2556 ºÃÔÉÑ·àÃÔèÁµ�¹â¤Ã§¡ÒÃâ´Â

¡ÒÃÊ�§¾¹Ñ¡§§Ò¹à¢�ÒÃ�ÇÁÍºÃÁ·Õè Ñ̈´â´ÂÈÙ¹Â�¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¹Í¡âÃ§àÃÕÂ¹ ÍíÒàÀÍ¹¤ÃËÅÇ§ Ñ̈§ËÇÑ´¾ÃÐ¹¤ÃÈÃÕÍÂØ¸ÂÒ â´ÂÍºÃÁãË�¤ÇÒÁÃÙ�ã¹

ËÑÇ¢�Í “¼ÅÔµ¾×ª¼Ñ¡à¾×èÍºÃÔâÀ¤ã¹¤ÃÑÇàÃ×Í¹” ³ ÈÙ¹Â�Ê�§àÊÃÔÁáÅÐ¾Ñ²¹ÒÍÒªÕ¾¡ÒÃà¡ÉµÃ Ñ̈§ËÇÑ´ÊØ¾ÃÃ³ºØÃÕ (¾Ñ¹ Ø̧�¾×ªà¾ÒÐàÅÕéÂ§) â´ÂÁÕ

¼Ù�à¢�ÒÃ�ÇÁ¡ÒÃÍºÃÁ¤×Í à �̈ÒË¹�Ò·ÕèªØÁª¹ÊÑÁ¾Ñ¹ �̧¢Í§ºÃÔÉÑ· ¾Ã�ÍÁ·Ñé§ªÁÃÁ¼Ù�ÊÙ§ÍÒÂØµíÒºÅºÒ§¾ÃÐ¤ÃÙ áÅÐªÁÃÁ¼Ù�ÊÙ§ÍÒÂØµíÒºÅáÁ�ÅÒ Ñ̈§ËÇÑ´

¾ÃÐ¹¤ÃÈÃÕÍÂØ¸ÂÒ  ¨Ò¡¡ÒÃÍºÃÁ¤ÃÑé§¹Õé·íÒãË�ä �́·ÃÒº¶Ö§¢Ñé¹µÍ¹ ¡ÒÃàµÃÕÂÁ¡ÒÃã¹ �́Ò¹¡ÒÃ»ÅÙ¡¾×ª¼Ñ¡à¾×èÍºÃÔâÀ¤ã¹¢Ñé¹µ�¹ ·Ñé§¹Õéã¹»� 

2557 ºÃÔÉÑ·ÂÑ§¤§µ�Í§ÈÖ¡ÉÒà¾ÔèÁàµÔÁáÅÐ Ñ̈´àµÃÕÂÁà¹×éÍ·Õè ÃÇÁ¶Ö§ÇÑÊ ǾÍØ»¡Ã³� àÁÅç´ÊíÒËÃÑºà¾ÒÐ»ÅÙ¡·ÕèàËÁÒÐÊÁ¡Ñº¾×é¹·Õè·Õè¨Ðà¾ÒÐ»ÅÙ¡ã¹

¤ÅÑ§ÊÔ¹¤�ÒáÅÐ·�ÒàÃ×ÍÍíÒàÀÍ¹¤ÃËÅÇ§ Ñ̈§ËÇÑ´¾ÃÐ¹¤ÃÈÃÕÍÂØ¸ÂÒµ�Íä» 
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 â¤Ã§¡ÒÃµ�¹äÁ�¹ÕéÁÕáµ�ãË� 

à¹×èÍ§¨Ò¡¡ÒÃ¡�ÍÊÃ�Ò§¤ÅÑ§ÊÔ¹¤�Ò âÃ§¤Ñ´áÂ¡áÅÐ·�ÒàÃ×Í¹Ñé¹ ºÃÔÉÑ·ÁÕ¹âÂºÒÂ»ÅÙ¡µ�¹äÁ� í̈Ò¹Ç¹ÁÒ¡Å�ÍÁÃÍºâÃ§§Ò¹·Ñé§ 3 ÊÒ¢Ò  

·Ñé§¹Õé ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�â´ÂµÃ§¤×Í à¾×èÍ»�Í§¡Ñ¹áÅÐ Ù́´«ÑºÁÅ¾ÔÉ àª�¹ ½Ø�¹ÅÐÍÍ§ à»�¹µ�¹ ºÃÔÉÑ· Ö̈§ä �́ Ñ̈´·íÒâ¤Ã§¡ÒÃµ�¹äÁ�¹ÕéÁÕáµ�ãË� â´ÂÁÕ

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤� Ñ́§¹Õé 

1. àÅ×Í¡»ÅÙ¡µ�¹äÁ�·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊÙ§à¾ÕÂ§¾Íã¹¡ÒÃª�ÇÂ»�Í§¡Ñ¹½Ø�¹ÅÐÍÍ§ áÅÐµ�¹äÁ�·ÕèÁÕ´Í¡¼Å·ÕèÊÒÁÒÃ¶à¡çºÃÑº»ÃÐ·Ò¹ä �́ à¾×èÍ

»ÃÐâÂª¹�ÃÍº �́Ò¹ 

2. Í¹ØÒµãË�¾¹Ñ¡§Ò¹ÊÒÁÒÃ¶à¡çº´Í¡¼Åä»ÃÑº»ÃÐ·Ò¹ ÁÔãª�à¾×èÍ¡ÒÃ Ñ̈´ í̈ÒË¹�ÒÂ 

3. ÊÃ�Ò§ Ô̈µÊíÒ¹Ö¡ãË�¡Ñº¾¹Ñ¡§Ò¹ã¹¡ÒÃª�ÇÂ¡Ñ¹ Ù́áÅµ�¹äÁ�áÅÐÊÔè§áÇ´Å�ÍÁ 

¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹â¤Ã§¡ÒÃ 

ÊÒ¢ÒÍíÒàÀÍà¢ÒÂ�ÍÂà»�́ í́Òà¹Ô¹§Ò¹ÁÒà»�¹ÃÐÂÐàÇÅÒ 3 »� ÁÕ¡ÒÃ»ÅÙ¡µ�¹äÁ�Å�ÍÁÃÍº¤ÅÑ§ÊÔ¹¤�Ò»ÃÐÁÒ³ 1,500 µ�¹ ÊÒ¢ÒµíÒºÅ

¹Ò Ṍà»�´ í́Òà¹Ô¹§Ò¹ÁÒà»�¹ÃÐÂÐàÇÅÒ 3 »� ÁÕ¡ÒÃ»ÅÙ¡µ�¹äÁ�Å�ÍÁÃÍº¤ÅÑ§ÊÔ¹¤�Ò»ÃÐÁÒ³ 3,000 µ�¹ áÅÐÊÒ¢ÒÍíÒàÀÍ¹¤ÃËÅÇ§à»�´

í́Òà¹Ô¹§Ò¹ÁÒà»�¹ÃÐÂÐàÇÅÒ 2 »� ÁÕ¡ÒÃ»ÅÙ¡µ�¹äÁ�Å�ÍÁÃÍº¤ÅÑ§ÊÔ¹¤�Ò»ÃÐÁÒ³ 20,000 µ�¹   

     

 
 

 µ�¹äÁ�·Õè»ÅÙ¡â´ÂÃÍº¤ÅÑ§ÊÔ¹¤�Ò âÃ§¤Ñ´áÂ¡ áÅÐ·�ÒàÃ×Í àª�¹ ¨ÒÁ Ø̈ÃÕ ä·Ãà¡ÒËÅÕ µ�¹Ê¹ ¾ÒÊÑµºÃÃ³ ÁÐÁ�Ç§ ÊÐà´Ò ÁÐà¢×Í ¾ÃÔ¡ 

ÁÐÅÐ¡Í ¡Å�ÇÂ à»�¹µ�¹ àÁ×èÍµ�¹äÁ�àÃÔèÁÍÍ¡´Í¡¼Å ¨ÐÁÕ¡ÒÃà¡çº´Í¡¼ÅÁÒáº�§¡Ñ¹ à¾×èÍÃÑº»ÃÐ·Ò¹ÊíÒËÃÑº¾¹Ñ¡§Ò¹ºÃÔÉÑ··ÕèÍÂÙ�µÒÁÊÒ¢Ò¹Ñé¹æ  

â´ÂÊ�Ç¹ÁÒ¡¾¹Ñ¡§§Ò¹¨Ðáº�§ÊÑ¹»�¹Ê�Ç¹ãË�¡Ñº¾¹Ñ¡§Ò¹·Õèà§Ô¹à ×́Í¹äÁ�ÊÙ§ «Öè§·íÒãË�ÊÒÁÒÃ¶ª�ÇÂàËÅ×Íä �́ã¹ÃÐ Ñ́ºË¹Öè§ áÅÐÂÑ§·íÒãË�à¡Ô´ÁÔµÃÀÒ¾

ÃÐËÇ�Ò§¾¹Ñ¡§Ò¹à¾ÔèÁ¢Öé¹  áÅÐã¹Í¹Ò¤µËÒ¡ÊÒÁÒÃ¶à¡çº¼Å¼ÅÔµä �́ÁÒ¡ ¨Ð Ñ̈´ãË�ÁÕ¹âÂºÒÂ¹íÒä»á¨¡ �̈ÒÂãË�¡ÑºªØÁª¹·ÕèÍÂÙ�ã¡Å�à¤ÕÂ§ÍÕ¡ �́ÇÂ 

 

¡Ô̈ ¡ÃÃÁÊ�§àÊÃÔÁÊÑ§¤Á áÅÐÊÒ¸ÒÃ³»ÃÐâÂª¹�  
 ºÃÔÉÑ·ÁÕ¹âÂºÒÂ·ÕèãË�¤ÇÒÁÊíÒ¤Ñã¹àÃ×èÍ§¢Í§ªØÁª¹à»�¹ÍÂ�Ò§ÁÒ¡ ·Ñé§¡ÒÃÃ�ÇÁÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡Ô¨¡ÃÃÁËÃ×Íâ¤Ã§¡ÒÃµ�Ò§æ ¢Í§ªØÁª¹ 

Ë¹�ÇÂ§Ò¹ÃÒª¡ÒÃ ÇÑ´ âÃ§¾ÂÒºÒÅ à»�¹µ�¹ â´ÂºÃÔÉÑ·ãË�¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ �́Ò¹µ�Ò§æ ·Ñé§§º»ÃÐÁÒ³ÃÇÁ¶Ö§¡ÒÃ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹áÅÐÊÃ�Ò§

Ã�ÇÁÁ×ÍÃÐËÇ�Ò§ºÃÔÉÑ· Í§¤�¡ÃÍ×è¹æ áÅÐªØÁª¹ à¾×èÍ¹íÒä»ÊÙ�¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒªØÁª¹ÍÂ�Ò§µ�Íà¹×èÍ§áÅÐÂÑè§Â×¹ â´Â¡Ô¨¡ÃÃÁã¹»� 2556 ÁÕ Ñ́§¹Õé 

 â¤Ã§¡ÒÃ �AGE à¾×èÍ¹ÍØ�¹ã¨� 

 ºÃÔÉÑ·ä �́ Ñ̈´·íÒâ¤Ã§¡ÒÃ¹Õé à¹×èÍ§¨Ò¡à �̈ÒË¹�Ò·ÕèªØÁª¹ÊÑÁ¾Ñ¹ �̧¢Í§ºÃÔÉÑ·ä �́à¢�Ò¤ÅØ¡¤ÅÕ¡ÑºªÒÇº�Ò¹ã¹¾×é¹·ÕèÍíÒàÀÍ¹¤ÃËÅÇ§ µíÒºÅáÁ�

ÅÒ áÅÐµíÒºÅºÒ§¾ÃÐ¤ÃÙ Ñ̈§ËÇÑ´¾ÃÐ¹¤ÃÈÃÕÍÂØ¸ÂÒ ·íÒãË�¾ºÇ�ÒÊ�Ç¹ÁÒ¡¤¹á¡�¨ÐÍÂÙ�à½�Òº�Ò¹¡Ñ¹µÒÁÅíÒ¾Ñ§à¹×èÍ§¨Ò¡ÅÙ¡ËÅÒ¹µ�Í§ÍÍ¡ä»

·íÒ§Ò¹ «Öè§ÁÑ¡à¡Ô´»�ËÒàÁ×èÍÂÒÁà¡Ô´à ç̈º»�ÇÂËÃ×Íà¡Ô´àËµØ©Ø¡à©Ô¹ äÁ�ÁÕã¤Ã¹íÒÊ�§âÃ§¾ÂÒºÒÅä �́ÍÂ�Ò§·Ñ¹·�Ç§·Õ ºÃÔÉÑ· Ö̈§ä �́à»�´ºÃÔ¡ÒÃÊÒÂ

�́Ç¹ ÊÒÁÒÃ¶µỐ µ�Íà �̈ÒË¹�Ò·ÕèªØÁª¹ÊÑÁ¾Ñ¹ �̧¢Í§ºÃÔÉÑ·ä �́µÅÍ´àÇÅÒ ¾Ã�ÍÁÃ¶ºÃÔ¡ÒÃ “AGE à¾×èÍ¹ÍØ�¹ã¨” ª�ÇÂàËÅ×Í¤¹ªÃÒ ¼Ù�»�ÇÂ©Ø¡à©Ô¹ ä»

Ê�§·ÕèâÃ§¾ÂÒºÒÅ»ÃÐ í̈ÒµíÒºÅËÃ×ÍâÃ§¾ÂÒºÒÅã¹à¢µµÑÇàÁ×Í§µÒÁÍÒ¡ÒÃ·Õè»ÃÐàÁÔ¹ã¹àº×éÍ§µ�¹ ·Ñé§¹Õé ºÃÔÉÑ·àÃÔèÁ·íÒâ¤Ã§¡ÒÃ¹ÕéµÑé§áµ�à ×́Í¹ÁÔ¶Ø

ÂÒÂ¹»� 2556 à»�¹µ�¹ÁÒ ÁÕ¡ÒÃª�ÇÂàËÅ×Í¤¹ªÃÒáÅÐ¼Ù�»�ÇÂã¹µíÒºÅáÁ�ÅÒáÅÐµíÒºÅºÒ§¾ÃÐ¤ÃÙ í̈Ò¹Ç¹¡Ç�Ò 20 ¤ÃÑé§ «Öè§¨Ò¡â¤Ã§¡ÒÃ¹Õéä �́

ÃÑº¤íÒªÁ¨Ò¡ªÒÇº�Ò¹ã¹ªØÁª¹à»�¹ÍÂ�Ò§ÁÒ¡ ÍÕ¡·Ñé§ÂÑ§ãË�¡íÒÅÑ§ã¨ã¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹¢Í§à �̈ÒË¹�Ò·ÕèªØÁª¹ÊÑÁ¾Ñ¹ �̧¢Í§ºÃÔÉÑ·à¾ÔèÁÁÒ¡¢Öé¹ ¡�ÍãË�à¡Ô´

¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹ �̧·Õè ṌÃÐËÇ�Ò§ºÃÔÉÑ·áÅÐªØÁª¹ 
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 â¤Ã§¡ÒÃÃ�ÇÁÊÃ�Ò§ÊØ¢¡ÑºªÁÃÁ¼Ù�ÊÙ§ÍÒÂØ 

 
 

 ºÃÔÉÑ·ä �́à¢�ÒÃ�ÇÁÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡Ô¨ÃÃÁ¢Í§ªÁÃÁ¼Ù�ÊÙ§ÍÒÂØ»ÃÐ í̈ÒµíÒºÅáÁ�ÅÒáÅÐµíÒºÅºÒ§¾ÃÐ¤ÃÙ·ÕèâÃ§¾ÂÒºÒÅÊ�§àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾»ÃÐ í̈Ò

µíÒºÅà»�¹¼Ù� Ñ̈´µÑé§ªÁÃÁ¢Öé¹ â´ÂÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ã¹Ê�Ç¹¢Í§§º»ÃÐÁÒ³ ÍÒËÒÃ à¤Ã×èÍ§ ×́èÁáÅÐ¡ÒÃ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹µ�Ò§æ à¾×èÍãË�à¡Ô´¤ÇÒÁÃÒºÃ×è¹  

ÊíÒËÃÑº¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§ªÁÃÁ¼Ù�ÊÙ§ÍÒÂØ»ÃÐ í̈ÒµíÒºÅ¹Ñé¹ ¨Ðà»�¹¡ÒÃãË�¼Ù�ÊÙ§ÍÒÂØã¹à¢µµíÒºÅáÁ�ÅÒáÅÐµíÒºÅºÒ§¾ÃÐ¤ÃÙä �́ÁÒ¾º»Ð¾Ù´¤ØÂ Ã�Í§ÃíÒ

·íÒà¾Å§ ÃÇÁ¶Ö§¡ÒÃÊÇ´Á¹µ� à¾×èÍÊÃ�Ò§¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹ �̧ÍÑ¹ Ṍ  ¾Ã�ÍÁ¡Ñ¹¹ÕéÂÑ§ÁÕ¡ÒÃµÃÇ¨ÊØ¢ÀÒ¾ãË�¡Ñº¼Ù�à¢�ÒÃ�ÇÁªÁÃÁÍÕ¡ �́ÇÂ 

 

 
 

 ºÃÔÉÑ·ä �́à¢�ÒÃ�ÇÁÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§ªÁÃÁ¼Ù�ÊÙ§ÍÒÂØµíÒºÅË¹Í§ªØÁ¾ÅàË¹×Í ÍíÒàÀÍà¢ÒÂ�ÍÂ Ñ̈§ËÇÑ´à¾ªÃºØÃÕ ·Õè Ñ̈´µÑé§ªÁÃÁâ´Â

¹ÒÂ¡ Íºµ. µíÒºÅË¹Í§ªØÁ¾ÅàË¹×Í â´ÂºÃÔÉÑ·ä �́Ê¹ÑºÊ¹Ø¹ã¹Ê�Ç¹¢Í§§º»ÃÐÁÒ³¡ÒÃ Ñ́̈ §Ò¹ ÍÒËÒÃ áÅÐà¤Ã×èÍ§ ×́èÁ ÊíÒËÃÑº¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§

ªÁÃÁ¼Ù�ÊÙ§ÍÒÂØ»ÃÐ í̈ÒµíÒºÅ¹Ñé¹à»�¹»ÃÐ í̈Ò·Ø¡à ×́Í¹ ¨Ðà»�¹¡ÒÃãË�¼Ù�ÊÙ§ÍÒÂØä �́ÁÒ¾º»Ð¾Ù´¤ØÂ Ã�Í§ÃíÒ·íÒà¾Å§·ÕèºÃÃàÅ§â´ÂàËÅ�Ò·ËÒÃ à¾×èÍ

ÊÃ�Ò§¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹ �̧ÍÑ¹ ṌãË�à¡Ô´¢Öé¹   

 â¤Ã§¡ÒÃÃ�ÇÁ´�ÇÂª�ÇÂ¡Ñ¹ 

 ÊíÒËÃÑºÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢Í§â¤Ã§¡ÒÃ¹Õé Ñ̈´·íÒ¢Öé¹à¾×èÍ¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ª�ÇÂàËÅ×Íã¹ �́Ò¹¡ÒÃª�ÇÂ Ù́áÅ «�ÍÁá«Á¾Ã�ÍÁ ºíÒÃØ§ÃÑ¡ÉÒ¾×é¹·Õè

ÊÒ¸Ò³Ð»ÃÐâÂª¹�¢Í§ªØÁª¹ àª�¹ ¶¹¹ ¤ÅÍ§ ÊÇ¹ÊÒ¸ÒÃ³Ð ÍÒ¤ÒÃ¢Í§ÇÑ´ âÃ§àÃÕÂ¹ à»�¹µ�¹ â´ÂºÃÔÉÑ·¨ÐÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ã¹Ê�Ç¹¢Í§
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§º»ÃÐÁÒ³ à¤Ã×èÍ§Á×Í à �̈ÒË¹�Ò·Õè ÃÇÁ¶Ö§¤ÇÒÁª�ÇÂàËÅ×Í �́Ò¹Í×è¹·Õè í̈Òà»�¹ à¾×èÍãË�ªØÁª¹à¡Ô´¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡ËÃ×Í¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂã¹ªÕÇÔµ»ÃÐ í̈ÒÇÑ¹

à¾ÔèÁÁÒ¡¢Öé¹  

 

  

ºÃÔÉÑ·Ã�ÇÁ»ÃÑº»ÃØ§¶¹¹·Ò§à¢�ÒËÁÙ�º�Ò¹ ËÁÙ�·Õè 1 µíÒºÅáÁ�ÅÒ 

ÍíÒàÀÍ¹¤ÃËÅÇ§ Ñ̈§ËÇÑ´¾ÃÐ¹¤ÃÈÃÕÍÂØ¸ÂÒ à¾×èÍãË�ªÒÇº�Ò¹ÊÑ¨Ãä»ÁÒ

ÍÂ�Ò§ÊÐ´Ç¡ÊºÒÂáÅÐäÁ�à¡Ô´ÍÑ¹µÃÒÂ  

 

  

 

 

 

 ÊíÒËÃÑºÀÒ¾ÃÇÁã¹»� 2556 â¤Ã§¡ÒÃáÅÐ¡Ô¨¡ÃÃÁ·ÕèºÃÔÉÑ·ä �́ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃÁÒ¹Ñé¹ ä �́ÃÑº¤ÇÒÁÃ�ÇÁÁ×Í·Ñé§¨Ò¡¾¹Ñ¡§Ò¹ºÃÔÉÑ· 

ªÒÇº�Ò¹ ªØÁª¹ ÃÇÁ¶Ö§Ë¹�ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ°áÅÐÀÒ¤àÍ¡ª¹ à»�¹ÍÂ�Ò§ Ṍ  ºÃÔÉÑ·ÂÑ§¤§ÁØ�§ÁÑè¹à Ố¹Ë¹�ÒÊÃ�Ò§â¤Ã§¡ÒÃáÅÐ¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè Ù́áÅã¹àÃ×èÍ§

¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº·Ò§ÊÑ§¤Áµ�Íä» à¾×èÍà»�¹ÍÕ¡Ë¹Öè§¾ÅÑ§ã¹¡ÒÃª�ÇÂÊÃ�Ò§ÊÃÃ¤�ÊÑ§¤ÁãË�ÁÕ¤ÇÒÁ¹�ÒÍÂÙ�áÅÐÂÑè§Â×¹µ�Íä»ã¹Í¹Ò¤µ 
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°Ò¹Ð·Ò§¡ÒÃà§Ô¹áÅÐ¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ 

¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�áÅÐ¤íÒÍ¸ÔºÒÂ¢Í§½�ÒÂ¨Ñ´¡ÒÃ 
(1) ÀÒ¾ÃÇÁ¢Í§¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ 

¼Å¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹ã¹ª�Ç§àÇÅÒ·Õè¼�Ò¹ÁÒ ºÃÔÉÑ·ÁÕÃÒÂä �́áÅÐ¼Å¡íÒäÃÊØ· Ô̧à¾ÔèÁ¢Öé¹¨Ò¡»�¡�Í¹ »�¨ Ñ̈Â·ÕèÊ�§¼Åµ�Í¡ÒÃàµÔºâµ¢Í§ÃÒÂä �́

ã¹ª�Ç§»�·Õè¼�Ò¹ÁÒ¤×Í »ÃÔÁÒ³¡ÒÃ¢ÒÂ¶�Ò¹ËÔ¹ã¹»ÃÐà·ÈÊÙ§¢Öé¹µ�Íà¹×èÍ§ áÅÐ¡ÒÃÊ�§ÍÍ¡¢Í§ºÃÔÉÑ·¢ÂÒÂµÑÇÁÒ¡¢Öé¹àÁ×èÍà·ÕÂº¡Ñº»�¡�Í¹ã¹

ª�Ç§àÇÅÒà ṌÂÇ¡Ñ¹ â´ÂºÃÔÉÑ·Ê�§ÍÍ¡ä»ÂÑ§»ÃÐà·ÈÍÔ¹à ṌÂ¤ÃÑé§áÃ¡ã¹à ×́Í¹ ¾ÄÉÀÒ¤Á 2556 áÅÐÊíÒËÃÑº¡ÒÃ¢ÒÂã¹»ÃÐà·ÈÁÕâÃ§§Ò¹

ÍØµÊÒË¡ÃÃÁËÅÒÂáË�§ÂÑ§ÁÕ¤ÇÒÁµ�Í§¡ÒÃµ�Í§ãª�¶�Ò¹ËÔ¹à»�¹àª×éÍà¾ÅÔ§·´á·¹ à»�¹âÍ¡ÒÊ·Ò§ Ø̧Ã¡Ô¨·ÕèÊíÒ¤Ñã¹¡ÒÃà»�¹¼Ù�¹íÒà¢�ÒáÅÐ Ñ̈´

í̈ÒË¹�ÒÂ¶�Ò¹ËÔ¹¤Ø³ÀÒ¾ ṌãË�¡ÑººÃÔÉÑ·ã¹»ÃÐà·È ·íÒãË�ºÃÔÉÑ·à¾ÔèÁ í̈Ò¹Ç¹ÅÙ¡¤�ÒÃÒÂãËÁ�ã¹»ÃÐà·Èä �́µ�Íä» 

 

(2) ¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹·Õè¼�Ò¹ÁÒ 

¡. ÃÒÂä´�̈ Ò¡¡ÒÃ¢ÒÂáÅÐºÃÔ¡ÒÃ 

 

ÃÒÂä´�̈ Ò¡¡ÒÃ¢ÒÂáÅÐºÃÔ¡ÒÃ 2556 2555 à¾ÔèÁ¢Öé¹ (Å´Å§) 

Å�Ò¹ºÒ· Ã�ÍÂÅÐ Å�Ò¹ºÒ· Ã�ÍÂÅÐ Å�Ò¹ºÒ· Ã�ÍÂÅÐ 

ÃÒÂä´�¨Ò¡¡ÒÃ¢ÒÂ¶�Ò¹ËÔ¹ã¹»ÃÐà·È 3,347.78 66.32 3,366.68  77.01  (18.90) (0.56) 

ÃÒÂä´�¨Ò¡¡ÒÃ¢ÒÂ¶�Ò¹ËÔ¹µ�Ò§»ÃÐà·È 1,698.02 33.64 1,002.65  22.94  695.37 69.35 

ÃÒÂä´�¨Ò¡¡ÒÃãË�ºÃÔ¡ÒÃ 2.21 0.04  2.30  0.05  (0.09) (3.91) 

ÃÇÁÃÒÂä´�¨Ò¡¡ÒÃ¢ÒÂáÅÐºÃÔ¡ÒÃ 5,048.01 100.00 4,371.63 100.00  676.38 15.47 

 

ã¹»� 2556 ºÃÔÉÑ·ÁÕÃÒÂä �́ÃÇÁ 5,048.01 Å�Ò¹ºÒ· à¾ÔèÁ¢Öé¹¨Ò¡»� 2555 à·�Ò¡Ñº 676.38 Å�Ò¹ºÒ· ËÃ×Í¤Ô´à»�¹Ã�ÍÂÅÐ 15.47  

à¹×èÍ§¨Ò¡ 

1. ÃÒÂä �́¨Ò¡¡ÒÃ í̈ÒË¹�ÒÂ¶�Ò¹ËÔ¹ã¹»� 2556 à·�Ò¡Ñº 5,045.80 Å�Ò¹ºÒ·  ËÃ×Í¤Ô´à»�¹Ã�ÍÂÅÐ 99.96 ¢Í§ÃÒÂä �́ÃÇÁ à¾ÔèÁ¢Öé¹¨Ò¡

»�¡�Í¹ 676.47Å�Ò¹ºÒ· ËÃ×Íà¾ÔèÁ¢Öé¹Ã�ÍÂÅÐ 15.48 à¹×èÍ§¨Ò¡ºÃÔÉÑ·¼ÅÑ¡ Ñ́¹¡ÒÃ¢ÒÂ·Ñé§ã¹áÅÐµ�Ò§»ÃÐà·È áÁ�ºÃÔÉÑ·¨Ðà¼ªÔ¡Ñº

¤ÇÒÁ¼Ñ¹¼Ç¹¢Í§ÃÒ¤ÒµÅÒ´¶�Ò¹ËÔ¹âÅ¡·Õèµ¡µèíÒÅ§ã¹ÃÐËÇ�Ò§»� 2556 Ê�§¼Åµ�ÍÃÒ¤Ò í̈ÒË¹�ÒÂ¶�Ò¹ËÔ¹Å´Å§·Ñé§µÅÒ´ã¹»ÃÐà·È

áÅÐµ�Ò§»ÃÐà·È ÍÂ�Ò§äÃ¡çµÒÁ ÃÒ¤ÒµÅÒ´¶�Ò¹ËÔ¹¼Ñ¹¼Ç¹ä»ã¹·ÔÈ·Ò§·ÕèäÁ�ÃØ¹áÃ§áÅÐÃÇ´àÃçÇ Ñ́§àª�¹ã¹»� 2554 áÅÐ 2555 ·Õè¼�Ò¹

ÁÒ »ÃÐ¡Íº¡ÑººÃÔÉÑ·ä �́»ÃÑºá¼¹¡ÒÃµÅÒ´ ·íÒãË�ºÃÔÉÑ·ÊÒÁÒÃ¶à¾ÔèÁÅÙ¡¤�ÒÃÒÂãËÁ�ä �́ â´ÂÃÒÂä �́¨Ò¡¡ÒÃ¢ÒÂ¶�Ò¹ËÔ¹ã¹»ÃÐà·ÈÁÕ

»ÃÔÁÒ³à¾ÔèÁ¢Öé¹Ã�ÍÂÅÐ 13 ¨Ò¡»� 2555 áÅÐÃÒÂä �́¨Ò¡¡ÒÃ¢ÒÂ¶�Ò¹ËÔ¹µ�Ò§»ÃÐà·Èà¾ÔèÁ¢Öé¹Ã�ÍÂÅÐ 96 ¨Ò¡»� 2555 ¹Í¡¨Ò¡¹Õé  

ºÃÔÉÑ·ÊÒÁÒÃ¶¢ÂÒÂµÅÒ´µ�Ò§»ÃÐà·Èä»ÂÑ§»ÃÐà·ÈÍÔ¹à ṌÂÅíÒáÃ¡ã¹à ×́Í¹¾ÄÉÀÒ¤Á 2556 

2. ÃÒÂä �́¨Ò¡¡ÒÃãË�ºÃÔ¡ÒÃã¹»� 2556 à·�Ò¡Ñº 2.21 Å�Ò¹ºÒ· ¤Ô´à»�¹Ã�ÍÂÅÐ 0.04 ¢Í§ÃÒÂä �́ÃÇÁ Å´Å§¨Ò¡»�¡�Í¹ 0.09 Å�Ò¹

ºÒ· ËÃ×ÍÅ´Å§Ã�ÍÂÅÐ 3.91 «Öè§à»�¹ÃÒÂä �́¨Ò¡¡ÒÃãË�ºÃÔ¡ÒÃ¢¹Ê�§¢Í§ºÃÔÉÑ·Â�ÍÂ à¹×èÍ§¨Ò¡ºÃÔÉÑ·Â�ÍÂµ�Í§ÃÍ§ÃÑº¡ÒÃ¢¹Ê�§

ãË�¡ÑººÃÔÉÑ··ÕèÁÕ»ÃÔÁÒ³¡ÒÃ¢ÒÂã¹»ÃÐà·È·Õèà¾ÔèÁ¢Öé¹ Ñ́§¡Å�ÒÇ 

 

¢. ÃÒÂä´�Í×è¹  

ÃÒÂä´�Í×è¹ 
2556 2555 Å´Å§ 

Å�Ò¹ºÒ· 

 

ÂÍ´¢ÒÂ 

(Ã�ÍÂÅÐ) 

Å�Ò¹ºÒ· 

 

ÂÍ´¢ÒÂ 

(Ã�ÍÂÅÐ) 

Å�Ò¹ºÒ· 

 

Ã�ÍÂÅÐ 

 

¡íÒäÃ¨Ò¡ÍÑµÃÒáÅ¡à»ÅÕèÂ¹ 9.94 0.20 19.48 0.45 (9.54) (48.97) 

Í×è¹ æ 10.39 0.21 13.17 0.30 (2.78) (21.11) 
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1. ºÃÔÉÑ·ÁÕ¡íÒäÃ¨Ò¡ÍÑµÃÒáÅ¡à»ÅÕèÂ¹ã¹»� 2556 í̈Ò¹Ç¹ 9.94 Å�Ò¹ºÒ· Å´Å§¨Ò¡»�¡�Í¹ 9.54 Å�Ò¹ºÒ· à¹×èÍ§¨Ò¡¤�Òà§Ô¹

ºÒ·ã¹»� 2556 Í�Í¹Å§ÍÂ�Ò§µ�Íà¹×èÍ§µÑé§áµ�äµÃÁÒÊ·Õè 2 »� 2556 à»�¹µ�¹ÁÒ «Öè§Ê�§¼Å¡ÃÐ·ºµ�Íµ�¹·Ø¹ÇÑµ¶Ø Ốº¹íÒà¢�Ò¨Ò¡

»ÃÐà·ÈÍÔ¹â´¹Õà«ÕÂ à¾×èÍ í̈ÒË¹�ÒÂã¹»ÃÐà·Èä·Â ·Ñé§¹Õé ºÃÔÉÑ·ä �́à¢�Ò·íÒÊÑÒ«×éÍà§Ô¹µÃÒµ�Ò§»ÃÐà·ÈÅ�Ç§Ë¹�Ò à¾×èÍ»�Í§¡Ñ¹

¤ÇÒÁàÊÕèÂ§¨Ò¡¤ÇÒÁ¼Ñ¹¼Ç¹¢Í§¤�Òà§Ô¹ºÒ·äÇ�ºÒ§Ê�Ç¹ ·íÒãË�Å´¼Å¡ÃÐ·º¨Ò¡¤�Òà§Ô¹ºÒ··ÕèÍ�Í¹Å§ÍÂ�Ò§µ�Íà¹×èÍ§ä �́ã¹ÃÐ Ñ́º

Ë¹Öè§ áÅÐºÃÔÉÑ·ÂÑ§¤§äÁ�à¡Ô´¼Å¢Ò´·Ø¹¨Ò¡ÍÑµÃÒáÅ¡à»ÅÕèÂ¹¨Ò¡¡ÒÃÇÒ§á¼¹áÅÐºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ Ñ́§¡Å�ÒÇ 

 

 
·ÕèÁÒ :¢�ÍÁÙÅ¨Ò¡¸¹Ò¤ÒÃáË�§»ÃÐà·Èä·Â (Á.¤. 2557) 

2. ÃÒÂä �́Í×è¹ – Í×è¹æ ã¹»� 2556 ÁÕ í̈Ò¹Ç¹ 10.39 Å�Ò¹ºÒ· ËÃ×ÍÅ´Å§ 2.78 Å�Ò¹ºÒ· «Öè§à»�¹ í̈Ò¹Ç¹à§Ô¹äÁ�ÊÒÃÐÊíÒ¤Ñ 

 

¤. µ�¹·Ø¹¢ÒÂáÅÐ¤�Òãª�̈ �ÒÂ 
            2556             2555   à¾ÔèÁ¢Öé¹ 

µ�¹·Ø¹¢ÒÂáÅÐ¤�Òãª�¨�ÒÂ Å�Ò¹ºÒ· 

 

ÂÍ´¢ÒÂ 

(Ã�ÍÂÅÐ) 

Å�Ò¹ºÒ· 

(»ÃÑº»ÃØ§ãËÁ�) 

ÂÍ´¢ÒÂ 

(Ã�ÍÂÅÐ) 

Å�Ò¹ºÒ· 

 

Ã�ÍÂÅÐ 

 

µ�¹·Ø¹¢ÒÂ 4,572.07 90.21 4,063.32 92.25 508.75 12.52 

¤�Òãª�¨�ÒÂã¹¡ÒÃ¢ÒÂ 205.70 4.06 185.68 4.22 20.02 10.78 

¤�Òãª�¨�ÒÂã¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ 121.27 2.39 117.51 2.67 3.76 3.20 

µ�¹·Ø¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ 68.01 1.34 59.21 1.34 8.80 14.86 

ÀÒÉÕà§Ô¹ä´�¹ÔµÔºØ¤¤Å 5.84 0.12 (18.75) (0.43) 24.59 - 

ËÁÒÂàËµØ : §º¡ÒÃà§Ô¹»� 2555 »ÃÑº»ÃØ§ãËÁ�¨Ò¡¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§¹âÂºÒÂ¡ÒÃºÑªÕàÃ×èÍ§ÀÒÉÕà§Ô¹ä �́ «Öè§áÊ´§à»ÃÕÂºà·ÕÂºã¹ÃÒÂ§Ò¹§º¡ÒÃà§Ô¹ »� 2556 ·ÕèµÃÇ¨ÊÍºáÅ�Çâ´Â

¼Ù�ÊÍººÑªÕ 

1. µ�¹·Ø¹¢ÒÂã¹»� 2556 à¾ÔèÁ¢Öé¹¨Ò¡»�¡�Í¹ 508.75 Å�Ò¹ºÒ· ËÃ×Íà¾ÔèÁ¢Öé¹Ã�ÍÂÅÐ 12.52 à¹×èÍ§¨Ò¡ÃÒÂä �́¨Ò¡¡ÒÃ¢ÒÂ·Õèà¾ÔèÁ¢Öé¹ 

ÍÂ�Ò§äÃ¡çµÒÁ ¨Ò¡¹âÂºÒÂÅ´µ�¹·Ø¹ÍÂ�Ò§µ�Íà¹×èÍ§ ·Ñé§¡ÒÃÅ´¨Ò¡â¤Ã§¡ÒÃ·�ÒàÃ×ÍáÅÐâÃ§¤Ñ´áÂ¡µÑé§áµ�äµÃÁÒÊ 3 »� 

2555 à»�¹µ�¹ÁÒ ¤�Òãª� �̈ÒÂã¹¡ÒÃ¹íÒà¢�Ò·Õè¼�Ò¹¢Ñé¹µÍ¹µ�Ò§æ  â´Â¡ÒÃ¡ÃÐ¨ÒÂ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§áÅÐà¾ÔèÁÍíÒ¹Ò¨¡ÒÃµ�ÍÃÍ§¨Ò¡

¡ÒÃµÔ´µ�ÍáÅÐà¨Ã¨Ò¡Ñº¼Ù�ãË�ºÃÔ¡ÒÃã¹¢Ñé¹µÍ¹¹íÒà¢�Òµ�Ò§æ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé ¡ÒÃËÒáËÅ�§ÇÑµ¶Ø Ốº·ÕèËÅÒ¡ËÅÒÂà¾ÔèÁ¢Öé¹ ·íÒãË�ºÃÔÉÑ·

ÊÒÁÒÃ¶¤Ñ´àÅ×Í¡áËÅ�§«×éÍÇÑµ¶Ø Ốº·ÕèÃÒ¤ÒàËÁÒÐÊÁ¡Ñº¤Ø³ÀÒ¾·ÕèÅÙ¡¤�Òµ�Í§¡ÒÃä �́ÁÒ¡¢Öé¹ ·Ñé§¹Õé ºÃÔÉÑ·ÂÑ§¤§¹âÂºÒÂÅ´

µ�¹·Ø¹ÍÂ�Ò§µ�Íà¹×èÍ§áÅÐà¢�Á¢�¹ÁÒ¡¢Öé¹ã¹»�µ�Íä»  

2. ¤�Òãª� �̈ÒÂã¹¡ÒÃ¢ÒÂã¹»� 2556 à¾ÔèÁ¢Öé¹¨Ò¡»�¡�Í¹ 20.20 Å�Ò¹ºÒ· ËÃ×Íà¾ÔèÁ¢Öé¹Ã�ÍÂÅÐ 10.78 â´Â¤�Òãª� �̈ÒÂã¹¡ÒÃ¢ÒÂ·Õè

à¾ÔèÁ¢Öé¹¹Ñé¹ à¡Ô´¨Ò¡¤�Òãª� �̈ÒÂ �̈ÒÂã¹¡ÒÃ¢¹Ê�§ÊÔ¹¤�ÒÍÍ¡áÅÐ¤�Ò¹ÒÂË¹�Ò â´ÂÊÑ´Ê�Ç¹¡ÒÃà¾ÔèÁ¢Öé¹¢Í§¤�Òãª� �̈ÒÂ Ñ́§¡Å�ÒÇ 

ÊÍ´¤Å�Í§¡ÑºÃÒÂä �́¨Ò¡¡ÒÃ¢ÒÂ·Õèà¾ÔèÁ¢Öé¹ 
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3. ¤�Òãª� �̈ÒÂã¹¡ÒÃºÃÔËÒÃã¹»� 2556 à¾ÔèÁ¢Öé¹¨Ò¡»�¡�Í¹ 3.76 Å�Ò¹ºÒ· ËÃ×Íà¾ÔèÁ¢Öé¹Ã�ÍÂÅÐ 3.20 «Öè§à»ÅÕèÂ¹á»Å§äÁ�à»�¹

ÊÒÃÐÊíÒ¤ÑÍÂ�Ò§äÃ¡çµÒÁ ÃÐËÇ�Ò§»� 2556 ºÃÔÉÑ·ä �́à¹�¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò �́Ò¹ºØ¤ÅÒ¡Ãâ´ÂÊ�§àÊÃÔÁãË�¾¹Ñ¡§Ò¹à¢�Ò½�¡ÍºÃÁ

ËÅÑ¡ÊÙµÃµ�Ò§æ à¾×èÍ¾Ñ²¹Ò·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃ» Ô̄ºÑµÔ§Ò¹ãË�ÁÕÈÑ¡ÂÀÒ¾ÁÒ¡¢Öé¹ ·Ñé§¹Õé ¾¹Ñ¡§Ò¹ºÃÔÉÑ·ä �́à¢�ÒÃ�ÇÁÍºÃÁáÅÐÊÑÁ¹Òã¹

ËÅÑ¡ÊÙµÃµ�Ò§æ ·Ñé§à¡Ô´¤�Òãª� �̈ÒÂáÅÐäÁ�ÁÕ¤�Òãª� �̈ÒÂ¨Ò¡¡ÒÃÊ�§àÊÃÔÁ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡Ã¢Í§Ë¹�ÇÂ§Ò¹µ�Ò§æ áÅÐ·Ñé§·Õè Ñ̈´¢Öé¹

ã¹ºÃÔÉÑ·áÅÐÀÒÂ¹Í¡ºÃÔÉÑ· ã¹»� 2556 ºÃÔÉÑ·ÁÕ¤�Òãª� �̈ÒÂà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃÍºÃÁáÅÐÊÑÁÁ¹Ò Ñ́§¡Å�ÒÇÃÇÁ·Ñé§ÊÔé¹»ÃÐÁÒ³ 0.70 

Å�Ò¹ºÒ·  

4. µ�¹·Ø¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ã¹»� 2556 à¾ÔèÁ¢Öé¹¨Ò¡»�¡�Í¹ 8.80 Å�Ò¹ºÒ·ËÃ×Íà¾ÔèÁ¢Öé¹Ã�ÍÂÅÐ 14.86 à¹×èÍ§¨Ò¡à§Ô¹¡Ù�Â×ÁÃÐÂÐÊÑé¹¨Ò¡

Ê¶ÒºÑ¹¡ÒÃà§Ô¹à¾ÔèÁ¢Öé¹à¾×èÍÃÍ§ÃÑº¡ÒÃ¢ÂÒÂ¡ÒÃ¢ÒÂ·Ñé§ã¹áÅÐµ�Ò§»ÃÐà·È ÍÂ�Ò§äÃ¡çµÒÁ ´Í¡àºÕéÂ �̈ÒÂã¹ÃÐËÇ�Ò§»� 2556 

ÊíÒËÃÑºà§Ô¹¡Ù�Â×ÁÃÐÂÐÂÒÇÅ´Å§¨Ò¡»� 2555 ¨Ò¡¡ÒÃ �̈ÒÂ¤×¹à§Ô¹¡Ù�µÒÁ¡íÒË¹´ªíÒÃÐ 

5. ÀÒÉÕà§Ô¹ä �́¹ÔµÔºØ¤¤Åã¹»� 2556 à¾ÔèÁ¢Öé¹¨Ò¡»�¡�Í¹ 24.59 Å�Ò¹ºÒ· à¹×èÍ§¨Ò¡¼Å»ÃÐ¡Íº¢Í§ºÃÔÉÑ·ã¹»� 2556 ÁÕ¡íÒäÃÊØ· Ô̧

·Ò§ÀÒÉÕ ã¹¢³Ð·Õè¢Ò´·Ø¹ÊØ· Ô̧·Ò§ÀÒÉÕáÅÐºÑ¹·Ö¡ÃÒÂä �́ÀÒÉÕà§Ô¹ä �́ÃÍµÑ´ºÑªÕã¹»� 2555 

 

§. ¡íÒäÃ¢Ñé¹µ�¹ 

ÃÒÂ¡ÒÃ 
2556 2555 à¾ÔèÁ¢Öé¹ 

Å�Ò¹ºÒ· Ã�ÍÂÅÐ Å�Ò¹ºÒ· Ã�ÍÂÅÐ Å�Ò¹ºÒ· Ã�ÍÂÅÐ 

ÃÒÂä´�¨Ò¡¡ÒÃ¢ÒÂáÅÐºÃÔ¡ÒÃ 5,048.01     100.00  4,371.63     100.00  676.38 15.47 

ËÑ¡ µ�¹·Ø¹¢ÒÂáÅÐºÃÔ¡ÒÃ 4,572.07 90.57 4,063.32 92.95  508.75 12.52 

¡íÒäÃ¢Ñé¹µ�¹ 475.94 9.43 308.31 7.05  167.63 54.37 

 

ºÃÔÉÑ·ÁÕ¡íÒäÃ¢Ñé¹µ�¹ã¹»� 2556 à·�Ò¡Ñº 475.94 Å�Ò¹ºÒ· ËÃ×Í¤Ô´à»�¹ÍÑµÃÒ¡íÒäÃ¢Ñé¹µ�¹Ã�ÍÂÅÐ 9.43 ¢Í§ÃÒÂä �́¨Ò¡¡ÒÃ¢ÒÂáÅÐ

ºÃÔ¡ÒÃ«Öè§ÊÙ§¢Öé¹àÁ×èÍà»ÃÕÂºà·ÕÂº¡Ñº»�¡�Í¹·ÕèÁÕ¡íÒäÃ¢Ñé¹µ�¹ à·�Ò¡Ñº 308.31 Å�Ò¹ºÒ· ËÃ×Í¤Ô´à»�¹ÍÑµÃÒ¡íÒäÃ¢Ñé¹µ�¹Ã�ÍÂÅÐ 7.05 ÃÒÂä �́¨Ò¡

¡ÒÃ¢ÒÂáÅÐºÃÔ¡ÒÃà»�¹¼ÅÁÒ¨Ò¡¡ÒÃ·ÕèºÃÔÉÑ·ä �́àÃÔèÁÃÑºÃÙ�ÃÒÂä �́¨Ò¡â¤Ã§¡ÒÃÅ´µ�¹·Ø¹ÁÒµÑé§áµ�äµÃÁÒÊ 3 »�2555 áÅÐã¹»� 2556 ºÃÔÉÑ·ä �́

ÇÒ§¹âÂºÒÂ¡ÒÃ Ñ́̈ «×éÍÇÑµ¶Ø Ốºâ´Â¡ÒÃ¡ÃÐ¨ÒÂáËÅ�§«×éÍ¨Ò¡ËÅÒ¡ËÅÒÂ¼Ù�¼ÅÔµ à¾×èÍ¡ÒÃµ�ÍÃÍ§ÃÒ¤ÒáÅÐ¤Ñ´àÅ×Í¡¤Ø³ÀÒ¾ãË�àËÁÒÐÊÁ¡Ñº

¤ÇÒÁµ�Í§¡ÒÃ¢Í§ÅÙ¡¤�Ò  ÃÇÁ·Ñé§¡ÒÃÅ´µ�¹·Ø¹¢Ñé¹µÍ¹µ�Ò§æ ã¹¡ÒÃ¹íÒà¢�Òàª�¹¡Ñ¹ 

 

¨. ¡íÒäÃÊØ·¸Ô 

ÃÒÂ¡ÒÃ 

2556 2555 à¾ÔèÁ¢Öé¹ 

Å�Ò¹ºÒ· 
 
 

 
Ã�ÍÂÅÐµ�Í

ÃÒÂä´�ÃÇÁ 
 

Å�Ò¹ºÒ·  
(»ÃÑº»ÃØ§ãËÁ�) 

 

Ã�ÍÂÅÐµ�Í
ÃÒÂä´�ÃÇÁ 

 

Å�Ò¹ºÒ· 
 
 

Ã�ÍÂÅÐ 
 
 

¡íÒäÃ (¢Ò´·Ø¹) ÊØ·¸ÔÊíÒËÃÑº»� 95.33 1.88 (2.77) (0.06) 98.13 - 

¡íÒäÃµ�ÍËØ�¹¢Ñé¹¾×é¹°Ò¹ 
        - ¡íÒäÃ (¢Ò´·Ø¹ )Ê�Ç¹·Õèà»�¹¢Í§¼Ù�¶×ÍËØ�¹

¢Í§ºÃÔÉÑ· 
    (ºÒ·µ�ÍËØ�¹)      0.0718 (0.0021) 0.0739 

 
 

ËÁÒÂàËµØ : §º¡ÒÃà§Ô¹»� 2555 »ÃÑº»ÃØ§ãËÁ�¨Ò¡¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§¹âÂºÒÂ¡ÒÃºÑªÕàÃ×èÍ§ÀÒÉÕà§Ô¹ä �́ «Öè§áÊ´§à»ÃÕÂºà·ÕÂºã¹ÃÒÂ§Ò¹§º¡ÒÃà§Ô¹ »� 2556 ·ÕèµÃÇ¨ÊÍºáÅ�Çâ´Â
¼Ù�ÊÍººÑªÕ 
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¡íÒäÃÊØ· Ô̧»� 2556 à·�Ò¡Ñº 95.33 Å�Ò¹ºÒ· áÅÐ¢Ò´·Ø¹ÊØ· Ô̧»� 2555 à·�Ò¡Ñº 2.77 Å�Ò¹ºÒ· â´ÂÍÑµÃÒ¡íÒäÃÊØ· Ô̧»ÃÑºµÑÇà¾ÔèÁ¢Öé¹

à»�¹¨Ò¡Ã�ÍÂÅÐ (0.06) ã¹»�2555 à»�¹Ã�ÍÂÅÐ 1.88 ã¹»� 2556 à»�¹¼ÅÁÒ¨Ò¡¡ÒÃ·ÕèºÃÔÉÑ·ÊÒÁÒÃ¶»ÃÑºµÑÇãË�à¢�Ò¡ÑºÊ¶Ò¹¡ÒÃ³�¢Í§

àÈÃÉ°¡Ô¨ã¹»ÃÐà·ÈáÅÐàÈÃÉ°¡Ô¨âÅ¡ä �́ ·Ñé§¡ÒÃÇÒ§á¼¹¡ÒÃÅ´µ�¹·Ø¹ ¡ÒÃ¢ÂÒÂ°Ò¹ÅÙ¡¤�Ò ¡ÒÃà¾ÔèÁáËÅ�§«×éÍÇÑµ¶Ø Ốº «Öè§ºÃÔÉÑ·ÂÑ§¤§ÊÃ�Ò§

¼Å¡íÒäÃ¨Ò¡¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹ãË�µ�Íà¹×èÍ§â´Â¹âÂºÒÂÅ´µ�¹·Ø¹ã¹·Ø¡¢Ñé¹µÍ¹µÑé§áµ�¡ÒÃ«×éÍÇÑµ¶Ø Ốº¨¹¡ÃÐ·Ñè§¡ÒÃÊ�§ÊÔ¹¤�Ò¶Ö§Ê¶Ò¹·Õè Ñ̈´Ê�§¢Í§

ÅÙ¡¤�Ò â´ÂºÃÔÉÑ·¤ÍÂµÔ´µÒÁÊ¶Ò¹¡ÒÃ³�·Ò§¡ÒÃàÁ×Í§áÅÐàÈÃÉ°¡Ô¨·Ñé§ã¹áÅÐµ�Ò§»ÃÐà·ÈÍÂ�Ò§ã¡Å�ªÔ´ à¾×èÍ»ÃÐàÁÔ¹áÅÐ»ÃÑºá¼¹ í́Òà¹Ô¹§Ò¹

ãË�àËÁÒÐÊÁ 

 

¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�°Ò¹Ð¡ÒÃà§Ô¹ 
 

¡. ÊÔ¹·ÃÑ¾Â� 

ÊÃØ»§ºáÊ´§°Ò¹Ð¡ÒÃà§Ô¹ 

Ë¹�ÇÂ : Å�Ò¹ºÒ· à¾ÔèÁ¢Öé¹ 

2556 

 

2555 

(»ÃÑº»ÃØ§ãËÁ�) 

Å�Ò¹ºÒ· 

 

Ã�ÍÂÅÐ 

 

ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�ÃÇÁ        3,762.71 3,268.69 494.02 15.11 

Ë¹ÕéÊÔ¹ÃÇÁ 2,520.40 2,131.45 388.95 18.25 

Ê�Ç¹¢Í§¼Ù�¶×ÍËØ�¹ÃÇÁ 1,242.31 1,137.24 105.07 9.24 

ËÁÒÂàËµØ : §º¡ÒÃà§Ô¹»� 2555 »ÃÑº»ÃØ§ãËÁ�¨Ò¡¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§¹âÂºÒÂ¡ÒÃºÑªÕàÃ×èÍ§ÀÒÉÕà§Ô¹ä �́ «Öè§áÊ´§à»ÃÕÂºà·ÕÂºã¹ÃÒÂ§Ò¹§º¡ÒÃà§Ô¹ »� 2556 ·ÕèµÃÇ¨ÊÍºáÅ�Çâ´Â

¼Ù�ÊÍººÑªÕ 

ºÃÔÉÑ·ÁÕÊÔ¹·ÃÑ¾Â�ÃÇÁ í̈Ò¹Ç¹ 3,762.71 Å�Ò¹ºÒ· à¾ÔèÁ¢Öé¹ 494.02 Å�Ò¹ºÒ· ¤Ô´à»�¹Ã�ÍÂÅÐ15.11 àÁ×èÍà·ÕÂº¡Ñº ³ ÇÑ¹·Õè 31 

Ņ̃¹ÇÒ¤Á 2555 â´ÂÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¢Í§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§·ÕèÁÕÊÒÃÐÊíÒ¤Ñ Ñ́§¹Õé 

1. ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�ËÁØ¹àÇÕÂ¹à¾ÔèÁ¢Öé¹¨Ò¡ÊÔé¹»� 2555 í̈Ò¹Ç¹ 478.97 Å�Ò¹ºÒ· ËÃ×Íà¾ÔèÁ¢Öé¹Ã�ÍÂÅÐ 20.67 à¹×èÍ§¨Ò¡ 

1.1 à§Ô¹Ê´áÅÐÃÒÂ¡ÒÃà·ÕÂºà·�Òà§Ô¹Ê´ Å´Å§¨Ò¡»�2555 í̈Ò¹Ç¹ 6.19 Å�Ò¹ºÒ· ËÃ×ÍÅ´Å§Ã�ÍÂÅÐ 3.38 

1.2 ÅÙ¡Ë¹Õé¡ÒÃ¤�Ò(ÊØ· Ô̧ à¾ÔèÁ¢Öé¹¨Ò¡»� 2555 í̈Ò¹Ç¹ 311.77 Å�Ò¹ºÒ· ËÃ×Íà¾ÔèÁ¢Öé¹Ã�ÍÂÅÐ 47.81 à¹×èÍ§¨Ò¡ÂÍ´¢ÒÂ·Õè

à¾ÔèÁ¢Öé¹ 

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ÅÙ¡Ë¹Õé¡ÒÃ¤�Ò 
Ë¹�ÇÂ : Å�Ò¹ºÒ· Ã�ÍÂÅÐ 

2556 2555 2556 2555 

ÂÑ§äÁ�¶Ö§¡íÒË¹´ªíÒÃÐ 303.27 510.31 31.60 77.86 

à¡Ô¹¡íÒË¹´ªíÒÃÐ 

         äÁ�à¡Ô¹ 3 à´×Í¹ 652.83 115.38 68.02 17.60 

     à¡Ô¹¡Ç�Ò 3 – 6 à´×Í¹ 0.21 24.49 0.02 3.74 

     à¡Ô¹¡Ç�Ò 6 -12 à´×Í¹ 0.73 0.60 0.08 0.09 

     à¡Ô¹¡Ç�Ò 12 à´×Í¹ 2.79 4.63 0.29 0.71 

ÃÇÁ 959.83 655.41 100.00 100.00 

ËÑ¡ ¤�Òà¼×èÍË¹ÕéÊ§ÊÑÂ¨ÐÊÙ (2.78)            (5.16) (0.29) (0.79) 

ÊØ·¸Ô 957.05 650.25 99.71 99.21 
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 ºÃÔÉÑ·ÁÕ¹âÂºÒÂ¡íÒË¹´ÃÐÂÐàÇÅÒ¡ÒÃãË�à¤Ã Ốµà·ÍÁ (Credit Term) á¡�ÅÙ¡¤�Òã¹»ÃÐà·ÈÊ�Ç¹ãË� 30-60 ÇÑ¹ ÊíÒËÃÑºÅÙ¡¤�Ò

µ�Ò§»ÃÐà·ÈÁÕà§×èÍ¹ä¢µÒÁ·ÕèÃÐºØã¹ L/C (Letter Of Credit) ·Ñé§¹Õé¢Öé¹ÍÂÙ�¡Ñº»�¨ Ñ̈ÂËÅÒÂæ »ÃÐ¡ÒÃ·Õè¹íÒÁÒ»ÃÐ¡Íºã¹¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò àª�¹ 

»ÃÐÇÑµÔ¡ÒÃ«×éÍ¢ÒÂ·Õè¼�Ò¹ÁÒã¹Í Ṍµ »ÃÔÁÒ³¡ÒÃÊÑè§«×éÍ  à»�¹µ�¹ 

ÊÑ´Ê�Ç¹ÅÙ¡Ë¹Õé¡ÒÃ¤�Ò·Õèà¡Ô¹¡íÒË¹´ªíÒÃÐäÁ�à¡Ô¹ 3 à ×́Í¹ÁÕÊÑ´Ê�Ç¹ÁÒ¡¢Öé¹¨Ò¡Ã�ÍÂÅÐ 17.60 ã¹»� 2555 à¾ÔèÁ¢Öé¹à»�¹Ã�ÍÂÅÐ 68.02 

ã¹»� 2556 «Öè§ÅÙ¡Ë¹Õé·Õèà¡Ô¹¡íÒË¹´ªíÒÃÐäÁ�à¡Ô¹ 3 à ×́Í¹ ã¹»� 2556 ¹Ñé¹ Ê�Ç¹ãË�à»�¹ÅÙ¡Ë¹ÕéÃÒÂãË�áÅÐà»�¹ÅÙ¡Ë¹Õé·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹ �̧áÅÐ¡ÒÃ¤�Ò

ÁÒ¹Ò¹ ã¹¢³Ð·ÕèÅÙ¡Ë¹Õé·Õè¤�Ò§ªíÒÃÐäÁ�à¡Ô¹ 3-6 à ×́Í¹ÁÕÊÑ´Ê�Ç¹·ÕèÅ´Å§ â´ÂÅ´Å§¨Ò¡Ã�ÍÂÅÐ 3.74 ã¹»� 2555 à»�¹Ã�ÍÂÅÐ 0.02 ã¹»� 2556 

ºÃÔÉÑ·ÁÕ¹âÂºÒÂã¹¡ÒÃµÑé§¤�Òà¼×èÍË¹ÕéÊ§ÊÑÂ¨ÐÊÙ¡ÑºÅÙ¡Ë¹Õé·Õè¤�Ò§ªíÒÃÐÁÒ¡¡Ç�Ò 6-12 à ×́Í¹ áÅÐà¡Ô¹¡Ç�Ò 12 à ×́Í¹¢Öé¹ä» â´Â¨ÐµÑé§ÊíÒÃÍ§Ã�ÍÂ

ÅÐ 50 áÅÐÃ�ÍÂÅÐ 100 µÒÁÅíÒ Ñ́º ¤�Òà¼×èÍË¹ÕéÊ§ÊÑÂ¨ÐÊÙã¹»� 2555 ÁÕ í̈Ò¹Ç¹  5.16 Å�Ò¹ºÒ· áÅÐÅ§Å§à»�¹ 2.78 Å�ÒºÒ·ã¹»� 2556 «Öè§

à¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃµÑé§ÊíÒÃÍ§Ë¹ÕéÊ§ÊÑÂ¨ÐÊÙÊíÒËÃÑºÅÙ¡Ë¹Õé·Õè¤�Ò§ªíÒÃÐ 6-12 à ×́Í¹ áÅÐà¡Ô¹¡Ç�Ò 12 à ×́Í¹ «Öè§Ê�Ç¹ãË�ä �́ÃÑº¡ÒÃªíÒÃÐË¹ÕéÁÒ

ºÒ§Ê�Ç¹ áÅÐºÒ§ÃÒÂÁÕ¡ÒÃ¼�Í¹ªíÒÃÐÁÒà»�¹ÃÒÂà ×́Í¹ÍÂ�Ò§ÊÁèíÒàÊÁÍ  

1.3 ÊÔ¹¤�Ò¤§àËÅ×Í(ÊØ· Ô̧)à¾ÔèÁ¢Öé¹¨Ò¡»� 2555 í̈Ò¹Ç¹ 181.40 Å�Ò¹ºÒ· ËÃ×Íà¾ÔèÁ¢Öé¹Ã�ÍÂÅÐ 12.54 à¹×èÍ§ÊÔ¹¤�ÒÊíÒàÃç¨ÃÙ»

ÃÐËÇ�Ò§·Ò§ áÅÐÊÔ¹¤�ÒÊíÒàÃç¨ÃÙ»¶�Ò¹ËÔ¹ «Öè§ºÃÔÉÑ·¹íÒà¢�ÒÁÒµÍ¹»ÅÒÂ»� 

ã¹ÃÐËÇ�Ò§»� 2556 ºÃÔÉÑ·ä �́¡ÅÑºÃÒÂ¡ÒÃÊíÒÃÍ¤�Òà¼×èÍ¡ÒÃ»ÃÑºÅ´ÁÙÅ¤�Ò¢Í§ÊÔ¹¤�Ò¤§àËÅ×Í·Ñé§ËÁ´ à¹×èÍ§¨Ò¡ ÁÙÅ¤�ÒÊÔ¹¤�Ò

¤§àËÅ×ÍµèíÒ¡Ç�ÒÁÙÅ¤�ÒÊØ· Ô̧·Õè¨Ðä �́ÃÑº ³ ÇÑ¹ÊÔé¹»� 2556 

1.4 ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�ËÁØ¹àÇÕÂ¹Í×è¹Å´Å§¨Ò¡»� 2555 í̈Ò¹Ç¹  8.01 Å�Ò¹ºÒ· ËÃ×ÍÅ´Å§Ã�ÍÂÅÐ 23.12 

¡ÒÃà¾ÔèÁ¢Öé¹¢Í§ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�ËÁØ¹àÇÕÂ¹ã¹ª�Ç§»� 2556 à·ÕÂº¡Ñº»� 2555  ·Õè¼�Ò¹ÁÒà¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃà¾ÔèÁ¢Öé¹¢Í§ÃÒÂ¡ÒÃ·ÕèÊíÒ¤Ñæ àª�¹ 

ÃÒÂ¡ÒÃÅÙ¡Ë¹Õé¡ÒÃ¤�ÒáÅÐÅÙ¡Ë¹ÕéÍ×è¹ ÃÒÂ¡ÒÃÊÔ¹¤�Ò¤§àËÅ×Í «Öè§à¾ÔèÁ¢Öé¹µÒÁÂÍ´¢ÒÂ·Õèà¾ÔèÁ¢Öé¹ áÅÐà¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃà¾ÔèÁ¢Öé¹¢Í§ÃÒÂ¡ÒÃà§Ô¹ �̈ÒÂ

Å�Ç§Ë¹�Ò¤�ÒÊÔ¹¤�Ò 

à§Ô¹ �̈ÒÂÅ�Ç§Ë¹�Ò¤�ÒÊÔ¹¤�Ò í̈Ò¹Ç¹ 14.8 Å�Ò¹ºÒ·ã¹»� 2556 à»�¹ÃÒÂ¡ÒÃ �̈ÒÂÅ�Ç§Ë¹�Ò¤�Ò¶�Ò¹ËÔ¹ãË�¡Ñºà �̈Ò¢Í§àËÁ×Í§¶�Ò¹ËÔ¹·Õè

»ÃÐà·ÈÍÔ¹â´¹Õà«ÕÂ áÅÐàÁ×èÍÁÕ¡ÒÃ¹íÒà¢�Ò¶�Ò¹ËÔ¹ã¹áµ�ÅÐ¤ÃÑé§¨Ð¶Ù¡¹íÒÁÒµÑ´Å´ÂÍ´Å§µÒÁ í̈Ò¹Ç¹à§Ô¹·ÕèÊÑè§«×éÍ¨¹¤Ãº·Ñé§ í̈Ò¹Ç¹ ·Ñé§¹Õé ºÃÔÉÑ·ÁÕ

¤ÇÒÁ í̈Òà»�¹·Õè¨Ðµ�Í§ �̈ÒÂà§Ô¹Å�Ç§Ë¹�Ò¤�Ò¶�Ò¹ËÔ¹ Ñ́§¡Å�ÒÇà¾×èÍ¤ÇÒÁá¹�¹Í¹ �́Ò¹áËÅ�§¶�Ò¹ËÔ¹ 

                  2.   ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�äÁ�ËÁØ¹àÇÕÂ¹à¾ÔèÁ¢Öé¹¨Ò¡ÇÑ¹ÊÔé¹»� 2555 í̈Ò¹Ç¹ 15.05 Å�Ò¹ºÒ· ËÃ×Íà¾ÔèÁ¢Öé¹Ã�ÍÂÅÐ1.58 à¹×èÍ§¨Ò¡ºÃÔÉÑ·Â�ÍÂ

¢Í§ºÃÔÉÑ·Å§·Ø¹à¾ÔèÁ¢Öé¹ÊíÒËÃÑºâÃ§¤Ñ´áÂ¡¶�Ò¹ËÔ¹áÅÐ»ÃÑº»ÃØ§·�ÒàÃ×Í·ÕèÊÒ¢Ò¹¤ÃËÅÇ§ Ñ̈§ËÇÑ´¾ÃÐ¹¤ÃÈÃÕÍÂØ¸ÂÒ ã¹ÃÐËÇ�Ò§»� 2556 à¾×èÍ

ÃÍ§ÃÑº¹âÂºÒÂ¡ÒÃà¾ÔèÁÂÍ´¢ÒÂã¹Í¹Ò¤µáÅÐâ¤Ã§¡ÒÃÅ´µ�¹·Ø¹¢Í§ºÃÔÉÑ· 

 

¢. Ë¹ÕéÊÔ¹ 

            ºÃÔÉÑ·ÁÕË¹ÕéÊÔ¹ÃÇÁ í̈Ò¹Ç¹ 2,520.40 Å�Ò¹ºÒ· à¾ÔèÁ¢Öé¹¨Ò¡»�¡�Í¹ 388.95 Å�Ò¹ºÒ· ËÃ×Í¤Ô´à»�¹Ã�ÍÂÅÐ 18.25 â´Â

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¢Í§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§·ÕèÁÕÊÒÃÐÊíÒ¤Ñ Ñ́§¹Õé 

                   1.  Ë¹ÕéÊÔ¹ËÁØ¹àÇÕÂ¹à¾ÔèÁ¢Öé¹¨Ò¡ÇÑ¹ÊÔé¹»� 2555 í̈Ò¹Ç¹ 444.66 Å�Ò¹ºÒ· ËÃ×Íà¾ÔèÁ¢Öé¹Ã�ÍÂÅÐ 24.63 à¹×èÍ§¨Ò¡ 

                        1.1  à§Ô¹àºÔ¡à¡Ô¹ºÑªÕáÅÐà§Ô¹¡Ù�Â×ÁÃÐÂÐÊÑé¹¨Ò¡Ê¶ÒºÑ¹¡ÒÃà§Ô¹à¾ÔèÁ¢Öé¹¨Ò¡ÇÑ¹ÊÔé¹»� 2555 í̈Ò¹Ç¹ 364.49 Å�Ò¹ºÒ· 

ËÃ×Íà¾ÔèÁ¢Öé¹Ã�ÍÂÅÐ 25.14 à¹×èÍ§¨Ò¡ºÃÔÉÑ·ÁÕà§Ô¹¡Ù�ÃÐÂÐÊÑé¹¨Ò¡Ê¶ÒºÑ¹¡ÒÃà§Ô¹à¾ÔèÁ¢Öé¹ ÃÍ§ÃÑº¡ÒÃ¢ÒÂ·Õèà¾ÔèÁ¢Öé¹ÍÂ�Ò§µ�Íà¹×èÍ§ 

                        1.2  à �̈ÒË¹Õé¡ÒÃ¤�ÒáÅÐà �̈ÒË¹ÕéÍ×è¹à¾ÔèÁ¢Öé¹¨Ò¡»� 2555 í̈Ò¹Ç¹ 82.31 Å�Ò¹ºÒ· ËÃ×Íà¾ÔèÁ¢Öé¹Ã�ÍÂÅÐ 28.99 ¨Ò¡¡ÒÃ«×éÍ

¶�Ò¹ËÔ¹·ÕèÂÑ§äÁ�¶Ö§¡íÒË¹´ªíÒÃÐ 

                        1.3  à§Ô¹¡Ù�Â×ÁÃÐÂÐÂÒÇÊ�Ç¹·Õè¤Ãº¡íÒË¹´ªíÒÃÐÀÒÂã¹Ë¹Öè§»�à¾ÔèÁ¢Öé¹¨Ò¡ÇÑ¹ÊÔé¹»� 2555 í̈Ò¹Ç¹ 0.16 Å�Ò¹ºÒ· ËÃ×Í

à¾ÔèÁ¢Öé¹Ã�ÍÂÅÐ 0.27µÒÁÊÑÒà§Ô¹¡Ù�Â×ÁÃÐÂÐÂÒÇ¡ÑºÊ¶ÒºÑ¹¡ÒÃà§Ô¹ 

                        1.4  Ë¹ÕéÊÔ¹µÒÁÊÑÒàª�Ò¡ÒÃà§Ô¹Ê�Ç¹·Õè¤Ãº¡íÒË¹´ªíÒÃÐã¹Ë¹Öè§»� Å´Å§¢Öé¹¨Ò¡ÇÑ¹ÊÔé¹»� 2555 í̈Ò¹Ç¹ 0.18  Å�Ò¹

ºÒ· ËÃ×ÍÅ´Å§Ã�ÍÂÅÐ 2.09 µÒÁÊÑÒàª�ÒÅÔÊ«Ôè§¡ÑºÊ¶ÒºÑ¹¡ÒÃà§Ô¹ 

                        1.5  ÀÒÉÕà§Ô¹ä �́¤�Ò§ �̈ÒÂã¹»� 2556 à¾ÔèÁ¢Öé¹¨Ò¡»� 2555 í̈Ò¹Ç¹ 0.01 Å�Ò¹ºÒ· à¹×èÍ§¨Ò¡ºÃÔÉÑ·Â�ÍÂ¢Í§ºÃÔÉÑ·áË�§

Ë¹Öè§ÁÕ¼Å»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¡íÒäÃÊØ· Ô̧·Ò§ÀÒÉÕ 

                        1.6  Ë¹ÕéÊÔ¹ËÁØ¹àÇÕÂ¹Í×è¹Å´Å§¨Ò¡ÇÑ¹ÊÔé¹»� 2555 í̈Ò¹Ç¹ 2.14  Å�Ò¹ºÒ· ËÃ×ÍÅ´Å§Ã�ÍÂÅÐ 3.01 
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        ·Ñé§¹Õé Ë¹ÕéÊÔ¹µÒÁÊÑÒàª�Ò·Ò§¡ÒÃà§Ô¹áÅÐà§Ô¹¡Ù�Â×ÁÃÐÂÐÂÒÇÊ�Ç¹·Õè¤Ãº¡íÒË¹´ªíÒÃÐÀÒÂã¹Ë¹Öè§»�Å´Å§à¹×èÍ§¨Ò¡ºÃÔÉÑ·ÁÕ

¡ÒÃ �̈ÒÂªíÒÃÐË¹ÕéÍÂ�Ò§ÊÁèíÒàÊÁÍ 

                   2.  Ë¹ÕéÊÔ¹äÁ�ËÁØ¹àÇÕÂ¹Å´Å§¨Ò¡ÇÑ¹ÊÔé¹»� 2555 í̈Ò¹Ç¹  55.71 Å�Ò¹ºÒ· ËÃ×ÍÅ´Å§Ã�ÍÂÅÐ 17.07 ¨Ò¡¡ÒÃªíÒÃÐ¤×¹à§Ô¹

¡Ù�Â×ÁÃÐÂÐÂÒÇáÅÐÊÑÒàª�Ò·Ò§¡ÒÃà§Ô¹µÒÁ¡íÒË¹´àÇÅÒ¢Í§ÊÑÒ 

 

¤. Ê�Ç¹¢Í§¼Ù�¶×ÍËØ�¹ 

³ ÇÑ¹·Õè 31 Ņ̃¹ÇÒ¤Á 2556 ºÃÔÉÑ·ÁÕÊ�Ç¹¢Í§¼Ù�¶×ÍËØ�¹ à·�Ò¡Ñº 1,242.31 Å�Ò¹ºÒ· à¾ÔèÁ¢Öé¹¨Ò¡ ³ ÇÑ¹·Õè 31 Ņ̃¹ÇÒ¤Á 2555 ·ÕèÁÕ

Ê�Ç¹¢Í§¼Ù�¶×ÍËØ�¹ à·�Ò¡Ñº 1,137.24 Å�Ò¹ºÒ· â´Âà¾ÔèÁ¢Öé¹ 105.07  Å�Ò¹ºÒ· ËÃ×Í¤Ô´à»�¹Ã�ÍÂÅÐ 9.24 

ÊíÒËÃÑºàËµØ¡ÒÃ³�·ÕèÁÕ¼Å¡ÃÐ·ºµ�ÍÊ�Ç¹¼Ù�¶×ÍËØ�¹ã¹»� 2555 áÅÐ 2556 ¤×Í 

1. àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 27 àÁÉÒÂ¹ 2555 ·Õè»ÃÐªØÁÊÒÁÑ¼Ù�¶×ÍËØ�¹¢Í§ºÃÔÉÑ·ä �́ÁÕÁµÔâ´ÂÊÃØ» Ñ́§µ�Íä»¹Õé 

 Í¹ØÁÑµÔ¡ÒÃÅ´·Ø¹¨´·ÐàºÕÂ¹¢Í§ºÃÔÉÑ· í̈Ò¹Ç¹ 313 ËØ�¹ ÁÙÅ¤�Ò·ÕèµÃÒäÇ�ËØ�¹ÅÐ 0.25 ºÒ·áÅÐ¡ÒÃà¾ÔèÁ·Ø¹¨´

·ÐàºÕÂ¹¢Í§ºÃÔÉÑ· í̈Ò¹Ç¹ 284,251,537 ËØ�¹ ÁÙÅ¤�Ò·ÕèµÃÒäÇ�ËØ�¹ÅÐ 0.25 ºÒ· â´Â¡ÒÃ Ñ̈´ÊÃÃËØ�¹ÊÒÁÑ

ãËÁ�¨Ò¡¡ÒÃà¾ÔèÁ·Ø¹ í̈Ò¹Ç¹ 262,263,928 ËØ�¹ÁÙÅ¤�Ò·ÕèµÃÒäÇ�ËØ�¹ÅÐ 0.25 ºÒ· à¾×èÍÃÍ§ÃÑº¡ÒÃ �̈ÒÂËØ�¹

»�¹¼ÅãË�á¡�¼Ù�¶×ÍËØ�¹¢Í§ºÃÔÉÑ·áÅÐ í̈Ò¹Ç¹ 21,987,609 ËØ�¹à¾×èÍÃÍ§ÃÑº¡ÒÃ»ÃÑºÊÔ· Ô̧µÒÁãºÊíÒ¤ÑáÊ´§

ÊÔ· Ô̧·Õè¨Ð«×éÍËØ�¹ÊÒÁÑ¢Í§ºÃÔÉÑ·à¹×èÍ§¨Ò¡¡ÒÃ �̈ÒÂËØ�¹»�¹¼ÅãË�á¡�¼Ù�¶×ÍËØ�¹ 

 Í¹ØÁÑµÔ¡ÒÃ Ñ̈´ÊÃÃà§Ô¹¼Å¡íÒäÃáÅÐ¡ÒÃ �̈ÒÂ»�¹¼Åà»�¹ËØ�¹»�¹¼Å¨Ò¡¼Å¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹»� 2554 í̈Ò¹Ç¹ 

262,263,928 ËØ�¹ÁÙÅ¤�Ò·ÕèµÃÒäÇ�ËØ�¹ÅÐ 0.25 ºÒ·ã¹ÍÑµÃÒ 4 ËØ�¹à ỐÁµ�Í 1 ËØ�¹»�¹¼Å¤Ô´à»�¹ÍÑµÃÒ¡ÒÃ

�̈ÒÂà§Ô¹»�¹¼Åã¹ÍÑµÃÒËØ�¹ÅÐ 0.0625 ºÒ· áÅÐ �̈ÒÂà»�¹à§Ô¹Ê´ã¹ÍÑµÃÒËØ�¹ÅÐ 0.00695 ºÒ·ÃÇÁà»�¹¡ÒÃ

�̈ÒÂà§Ô¹»�¹¼Åà»�¹ËØ�¹»�¹¼ÅáÅÐà§Ô¹Ê´ã¹ÍÑµÃÒËØ�¹ÅÐ 0.06945 ºÒ·¤Ô´à»�¹ í̈Ò¹Ç¹à§Ô¹ÃÇÁ·Ñé§ÊÔé¹ 

72,856,919 ºÒ· 

2. ã¹ÃÐËÇ�Ò§»� 2556 áÅÐ 2555 ä �́ÁÕ¡ÒÃãª�ÊÔ· Ô̧µÒÁãºÊíÒ¤ÑáÊ´§ÊÔ· Ô̧ Ñ́§¹Õé 

 §º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ/§º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô̈ ¡ÒÃ 

 
·Ø¹·ÕèªíÒÃÐáÅ�Ç¢Í§ºÃÔÉÑ··Õè

à¾ÔèÁ¢Öé¹¨Ò¡¡ÒÃãª�ÊÔ·¸ÔµÒÁ

ãºÊíÒ¤ÑáÊ´§ÊÔ·¸Ô 

Ê�Ç¹à¡Ô¹ÁÙÅ¤�ÒËØ�¹ÊÒÁÑ

·Õèà¾ÔèÁ¢Öé¹¨Ò¡¡ÒÃãª�ÊÔ·¸Ô

µÒÁãºÊíÒ¤ÑáÊ´§ÊÔ·¸Ô 

ÇÑ¹·Õè̈ ´·ÐàºÕÂ¹    

à¾ÔèÁ·Ø¹¨Ò¡¡ÒÃ 

ãª�ÊÔ·¸ÔµÒÁãºÊíÒ¤ÑáÊ´§ÊÔ·¸Ô

¡Ñº¡ÃÐ·ÃÇ§¾Ò³ÔªÂ� 

 (¾Ñ¹ºÒ·) (¾Ñ¹ºÒ·)  

ãª�ÊÔ·¸Ôã¹à´×Í¹¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2554 56,400 144,157 10 Á¡ÃÒ¤Á 2555 

ãª�ÊÔ·¸Ôã¹à´×Í¹ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2555 1,484 2,738 17 ¡Ã¡®Ò¤Á 2555 

ÃÇÁ»� 2555 57,884 146,895  

 

ãª�ÊÔ·¸Ôã¹à´×Í¹¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2555 2,355 4,343 11Á¡ÃÒ¤Á 2556 

ãª�ÊÔ·¸Ôã¹à´×Í¹ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2556 604 1,114 10¡Ã¡®Ò¤Á 2556 

ÃÇÁ»� 2556 

 

2,959 5,457  

ãª�ÊÔ·¸Ôã¹à´×Í¹¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2556*                   1,008 1,858 9 Á¡ÃÒ¤Á 2557 

*  ºÃÔÉÑ·ä �́ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃÃÑºà§Ô¹¨Ò¡¡ÒÃãª�ÊÔ· Ô̧«×éÍËØ�¹ÊÒÁÑ à»�¹à§Ô¹ÃÑºÅ�Ç§Ë¹�Ò¤�ÒËØ�¹à¹×èÍ§¨Ò¡ºÃÔÉÑ·Ï ä �́¨´·ÐàºÕÂ¹¡ÒÃà¾ÔèÁ·Ø¹ÊíÒËÃÑºËØ�¹à¾ÔèÁ·Ø¹¨Ò¡¡ÒÃãª�ÊÔ· Ô̧

Ñ́§¡Å�ÒÇ¡Ñº¡ÃÐ·ÃÇ§¾Ò³ÔªÂ�ËÅÑ§¨Ò¡ÇÑ¹ÊÔé¹ÃÍºÃÐÂÐàÇÅÒÃÒÂ§Ò¹ 
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ãºÊíÒ¤ÑáÊ´§ÊÔ·¸Ô/ËØ�¹ÊÒÁÑ 
ºÃÔÉÑ·ä �́ Ñ̈´ÊÃÃãºÊíÒ¤ÑáÊ´§ÊÔ· Ô̧·Õè¨Ð«×éÍËØ�¹ÊÒÁÑãË�á¡�¼Ù�¶×ÍËØ�¹à ỐÁ (AGE-W1) áÅÐãºÊíÒ¤ÑáÊ´§ÊÔ· Ô̧·Õè¨Ð«×éÍËØ�¹ÊÒÁÑãË�á¡�

¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐ¾¹Ñ¡§Ò¹¢Í§ºÃÔÉÑ·ÏáÅÐºÃÔÉÑ·Â�ÍÂ (AGE-ESOP1) â´ÂäÁ�¤Ô´ÁÙÅ¤�Ò â´ÂÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¢Í§ãºÊíÒ¤ÑáÊ´§ÊÔ· Ô̧ÁÕ Ñ́§¹Õé 

 AGE-W1 AGE-ESOP1 

Í¹ØÁÑµÔâ´Â ·Õè»ÃÐªØÁÇÔÊÒÁÑ¼Ù�¶×ÍËØ�¹ 

¤ÃÑé§·Õè 1/2553 

·Õè»ÃÐªØÁÇÔÊÒÁÑ¼Ù�¶×ÍËØ�¹ 

¤ÃÑé§·Õè 1/2553 

ÇÑ¹·ÕèÍÍ¡ 14 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸� 2554 ÍÂÙ�ã¹ÃÐËÇ�Ò§´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ 

¨íÒ¹Ç¹ãºÊíÒ¤ÑáÊ´§ÊÔ·¸Ô·ÕèÍÍ¡ (Ë¹�ÇÂ) 70,000,000 * 5,320,000 

ÍÒÂØ¢Í§ãºÊíÒ¤ÑáÊ´§ÊÔ·¸Ô (»�) 3 »� 5 »�¹ÑºµÑé§áµ�ÇÑ¹·ÕèÍÍ¡ 

áÅÐàÊ¹Í¢ÒÂ 

¡íÒË¹´àÇÅÒ¡ÒÃãª�ÊÔ·¸Ô ·Ø¡ 6 à´×Í¹ - 

ÇÑ¹·Õèãª�ÊÔ·¸Ô¤ÃÑé§áÃ¡ ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2554 - 

ÇÑ¹·Õèãª�ÊÔ·¸Ô¤ÃÑé§ÊØ´·�ÒÂ 13 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸� 2557 - 

ÃÒ¤Òãª�ÊÔ·¸Ôµ�Í 1 ËØ�¹ÊÒÁÑ (ºÒ·) 3.556 ** 1.000 ** 

ÍÑµÃÒÊ�Ç¹¡ÒÃãª�ÊÔ·¸Ô  1 :1.125 ** 1 :1 ** 

*  ̈ íÒ¹Ç¹ãºÊíÒ¤ÑáÊ´§ÊÔ· Ô̧à»ÅÕèÂ¹á»Å§ä»à»�¹ í̈Ò¹Ç¹ 248,036,460 Ë¹�ÇÂ µÒÁÁµÔ·Õè»ÃÐªØÁÇÔÊÒÁÑ¼Ù�¶×ÍËØ�¹¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï¤ÃÑé§·Õè 1/2554 àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 14 

¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2554  

** »ÃÑºÃÒ¤Ò¡ÒÃãª�ÊÔ· Ô̧áÅÐÍÑµÃÒ¡ÒÃãª�ÊÔ· Ô̧µÒÁãºÊíÒ¤ÑáÊ´§ÊÔ· Ô̧·Õè¨Ð«×éÍËØ�¹ÊÒÁÑ¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï â´ÂãºÊíÒ¤ÑáÊ´§ÊÔ· Ô̧·Õè¨Ð«×éÍËØ�¹ÊÒÁÑÁÕÍÑµÃÒ¡ÒÃãª�ÊÔ· Ô̧

¢Í§ãºÊíÒ¤ÑáÊ´§ÊÔ· Ô̧ 1 Ë¹�ÇÂµ�Í 1.406 ËØ�¹ÊÒÁÑã¹ÃÒ¤Ò 0.711 ºÒ· áÅÐãºÊíÒ¤ÑáÊ´§ÊÔ· Ô̧·Õè¨Ð«×éÍËØ�¹ÊÒÁÑ·Õè Ñ̈´ÊÃÃãË�á¡�¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐ¾¹Ñ¡§Ò¹

¢Í§ºÃÔÉÑ·áÅÐºÃÔÉÑ·Â�ÍÂ ÁÕÍÑµÃÒ¡ÒÃãª�ÊÔ· Ô̧¢Í§ãºÊíÒ¤ÑÊÔ· Ô̧ 1 Ë¹�ÇÂµ�Í1.406 ËØ�¹ÊÒÁÑã¹ÃÒ¤Ò 0.25 ºÒ· µÒÁÁµÔ·Õè»ÃÐªØÁÊÒÁÑ¼Ù�¶×ÍËØ�¹¢Í§ºÃÔÉÑ· 

àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 27 àÁÉÒÂ¹ 2555 

 

ºÃÔÉÑ·ä �́¹íÒãºÊíÒ¤ÑáÊ´§ÊÔ· Ô̧·Õè¨Ð«×éÍËØ�¹ÊÒÁÑãË�á¡�¼Ù�¶×ÍËØ�¹à ỐÁ (AGE-W1) à¢�Ò¨´·ÐàºÕÂ¹à»�¹ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�¨´·ÐàºÕÂ¹¡ÑºµÅÒ´

ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â� àÍçÁ àÍ äÍ “MAI” àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 14 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹ �̧ 2554 

¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ã¹ í̈Ò¹Ç¹Ë¹�ÇÂ¢Í§ãºÊíÒ¤ÑáÊ´§ÊÔ· Ô̧áÊ´§ Ñ́§¹Õé 
(Ë¹�ÇÂ: ¾Ñ¹Ë¹�ÇÂ) 

 AGE-W1 

ÂÍ´¤§àËÅ×Í ³ ÇÑ¹·Õè 1 Á¡ÃÒ¤Á 2556 36,581 

ãª�ÊÔ·¸Ôã¹ÃÐËÇ�Ò§»� (4,586) 

ÂÍ´¤§àËÅ×Í ³ ÇÑ¹·Õè 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2556 31,995 
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¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´ 

ÊÃØ»§º¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´ÃÇÁ 

Ë¹�ÇÂ : Å�Ò¹ºÒ· 

       2556 

 

        2555 

(»ÃÑº»ÃØ§ãËÁ�) 

¡íÒäÃ¨Ò¡¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹¡�Í¹¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ã¹ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�áÅÐË¹ÕéÊÔ¹´íÒà¹Ô¹§Ò¹ 

ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�´íÒà¹Ô¹§Ò¹ (à¾ÔèÁ¢Öé¹) Å´Å§ 
167.19 118.42 

ÅÙ¡Ë¹Õé¡ÒÃ¤�ÒáÅÐÅÙ¡Ë¹ÕéÍ×è¹à¾ÔèÁ¢Öé¹ (301.54) (68.63) 

ÊÔ¹¤�Ò¤§àËÅ×ÍÅ´Å§ (à¾ÔèÁ¢Öé¹) (141.27) 16.08 

ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�´íÒà¹Ô¹§Ò¹Í×è¹ æ Å´Å§ 6.82 16.18  

Ë¹ÕéÊÔ¹´íÒà¹Ô¹§Ò¹Í×è¹ æ à¾ÔèÁ¢Öé¹  76.82 27.62 

à§Ô¹Ê´¨Ò¡ (ãª�ä»ã¹) ¡Ô¨¡ÃÃÁ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ (191.98) 109.67 

¨�ÒÂ´Í¡àºÕéÂ (65.75) (61.94) 

¨�ÒÂÀÒÉÕà§Ô¹ä´�áÅÐÀÒÉÕà§Ô¹ä´�ËÑ¡ ³ ·Õè¨�ÒÂ (5.85) (29.78) 

à§Ô¹Ê´ÊØ·¸Ô¨Ò¡ (ãª�ä»ã¹) ¡Ô¨¡ÃÃÁ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ (263.58) 17.96 

ËÁÒÂàËµØ : §º¡ÒÃà§Ô¹»� 2555 »ÃÑº»ÃØ§ãËÁ�¨Ò¡¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§¹âÂºÒÂ¡ÒÃºÑªÕàÃ×èÍ§ÀÒÉÕà§Ô¹ä �́ «Öè§áÊ´§à»ÃÕÂºà·ÕÂºã¹ÃÒÂ§Ò¹§º¡ÒÃà§Ô¹ »� 2556 ·ÕèµÃÇ¨ÊÍºáÅ�Çâ´Â

¼Ù�ÊÍººÑªÕ 

µÑÇàÅ¢ã¹§º¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´·Õè¨Ðãª�¾Ô¨ÒÃ³ÒÊÀÒ¾¤Å�Í§ã¹»� 2555 – 2556 ¢Í§ºÃÔÉÑ·ÁÕ Ñ́§¹Õé 

ÊíÒËÃÑºã¹»� 2556 ºÃÔÉÑ·ÁÕÃÒÂ¡ÒÃÅ§·Ø¹ÊÔ¹·ÃÑ¾Â� í́Òà¹Ô¹§Ò¹à¾ÔèÁ¢Öé¹ 435.99 Å�Ò¹ºÒ· â´ÂÊ�Ç¹ãË�¨Ò¡¡ÒÃà¾ÔèÁ¢Öé¹¢Í§ÅÙ¡Ë¹Õé

¡ÒÃ¤�ÒáÅÐÊÔ¹¤�Ò¤§àËÅ×Í 442.81 Å�Ò¹ºÒ· à»�¹¼ÅÁÒ¨Ò¡¡ÒÃà¾ÔèÁÂÍ´¢ÒÂáÅÐÃÍ§ÃÑº¡ÒÃàµÔºâµ¢Í§ÂÍ´¢ÒÂ·Ñé§ã¹áÅÐµ�Ò§»ÃÐà·È ¹Í¡¨Ò¡¹Õé  

ºÃÔÉÑ·ä �̈́ �ÒÂªíÒÃÐ¤�Ò´Í¡àºÕéÂà§Ô¹¡Ù�·Ñé§ÃÐÂÐÊÑé¹áÅÐÃÐÂÐÂÒÇ áÅÐ´Í¡àºÕéÂµÒÁÊÑÒàª�Ò·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ ÃÇÁ¶Ö§¡ÒÃ �̈ÒÂªíÒÃÐÀÒÉÕÃÐËÇ�Ò§»�

ÃÇÁ 71.6 Å�Ò¹ºÒ· ·íÒãË�ºÃÔÉÑ·ÁÕ à§Ô¹Ê´ÊØ· Ô̧ãª�ä»ã¹¡Ô¨¡ÃÃÁ í́Òà¹Ô¹§Ò¹ÃÇÁ 263.58 Å�Ò¹ºÒ· 

ÊíÒËÃÑºã¹»� 2555 ºÃÔÉÑ·ÁÕÃÒÂ¡ÒÃÅ§·Ø¹ÊÔ¹·ÃÑ¾Â� í́Òà¹Ô¹§Ò¹à¾ÔèÁ¢Öé¹  36.37 Å�Ò¹ºÒ· â´ÂÊ�Ç¹ãË�¨Ò¡¡ÒÃà¾ÔèÁ¢Öé¹¢Í§ÅÙ¡Ë¹Õé

¡ÒÃ¤�ÒáÅÐÊÔ¹¤�Ò¤§àËÅ×Í 52.55 Å�Ò¹ºÒ· Ñ́§¹Ñé¹àÁ×èÍºÃÔÉÑ· ÁÕà§Ô¹Ê´ÃÑº¨Ò¡¡íÒäÃ¡�Í¹¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ã¹ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�áÅÐË¹ÕéÊÔ¹ í́Òà¹Ô¹§Ò¹ 

118.42  Å�Ò¹ºÒ· Ö̈§·íÒãË�»� 2555 ºÃÔÉÑ·ÁÕà§Ô¹Ê´ÃÑº¨Ò¡¡Ô¨¡ÃÃÁ í́Òà¹Ô¹§Ò¹ 109.67 Å�Ò¹ºÒ· áÅÐàÁ×èÍËÑ¡à§Ô¹Ê´·Õè �̈ÒÂ¤�Ò´Í¡àºÕéÂáÅÐ

ÃÒÂ¡ÒÃÀÒÉÕà§Ô¹ä �́áÅ�Ç à§Ô¹Ê´ÊØ· Ô̧ä �́ÁÒ¨Ò¡¡Ô¨¡ÃÃÁ í́Òà¹Ô¹§Ò¹à·�Ò¡Ñº 17.96 Å�Ò¹ºÒ· 

 

¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´¢Í§ºÃÔÉÑ··Õèà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡Ô¨¡ÃÃÁÅ§·Ø¹áÅÐ¡Ô¨¡ÃÃÁ¨Ñ´ËÒà§Ô¹ ã¹»� 2555 - 2556 ÁÕ´Ñ§¹Õé 

ÊÃØ»§º¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´ 

  Ë¹�ÇÂ : Å�Ò¹ºÒ· 

2556 

 

2555 

(»ÃÑº»ÃØ§ãËÁ�) 

à§Ô¹Ê´ÊØ·¸Ô (ãª�ä»ã¹) ¡Ô¨¡ÃÃÁ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ (263.58) 17.96 

à§Ô¹Ê´ÊØ·¸Ôãª�ä»ã¹¡Ô¨¡ÃÃÁÅ§·Ø¹ (49.81) (152.80) 

à§Ô¹Ê´ÊØ·¸Ôä´�ÁÒ¨Ò¡¡Ô¨¡ÃÃÁ¨Ñ´ËÒà§Ô¹ 302.16 67.53 

Ê�Ç¹µ�Ò§¨Ò¡¡ÒÃá»Å§¤�Ò§º¡ÒÃà§Ô¹à¾ÔèÁ¢Öé¹ (Å´Å§) 5.04 (0.33) 

à§Ô¹Ê´áÅÐÃÒÂ¡ÒÃà·ÕÂºà·�Òà§Ô¹Ê´Å´Å§ÊØ·¸Ô (6.19) (67.64) 

à§Ô¹Ê´áÅÐÃÒÂ¡ÒÃà·ÕÂºà·�Òà§Ô¹Ê´ÇÑ¹µ�¹»� 182.93 250.57 

à§Ô¹Ê´áÅÐÃÒÂ¡ÒÃà·ÕÂºà·�Òà§Ô¹Ê´»ÅÒÂ»� 176.74 182.93 

ËÁÒÂàËµØ : §º¡ÒÃà§Ô¹»� 2555 »ÃÑº»ÃØ§ãËÁ�¨Ò¡¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§¹âÂºÒÂ¡ÒÃºÑªÕàÃ×èÍ§ÀÒÉÕà§Ô¹ä �́ «Öè§áÊ´§à»ÃÕÂºà·ÕÂºã¹ÃÒÂ§Ò¹§º¡ÒÃà§Ô¹ »� 2556 ·ÕèµÃÇ¨ÊÍºáÅ�Çâ´Â

¼Ù�ÊÍººÑªÕ 
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ã¹»� 2556 à§Ô¹·Õèãª�ä»¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ 49.81 Å�Ò¹ºÒ· «Öè§ÃÒÂ¡ÒÃËÅÑ¡¤×Íà»�¹¡ÒÃÅ§·Ø¹ã¹ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�¶ÒÇÃ í̈Ò¹Ç¹  56.15 Å�Ò¹

ºÒ· ã¹â¤Ã§¡ÒÃÅ´µ�¹·Ø¹¨Ò¡âÃ§¤Ñ´áÂ¡¶�Ò¹ËÔ¹áÅÐ»ÃÑº»ÃØ§·�ÒàÃ×Í ÊÒ¢Ò¹¤ÃËÅÇ§ Ñ̈§ËÇÑ´¹¤ÃÈÃÕÍÂØ¸ÂÒ Ê�Ç¹¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´·Õèà¾ÔèÁ¢Öé¹¨Ò¡

¡ÒÃ Ñ̈´ËÒà§Ô¹ í̈Ò¹Ç¹ 302.16 Å�Ò¹ºÒ· «Öè§ÃÒÂ¡ÒÃËÅÑ¡¤×Í¡Ù�Â×Áà§Ô¹ÃÐÂÐÊÑé¹¨Ò¡Ê¶ÒºÑ¹¡ÒÃà§Ô¹ÀÒÂã¹»ÃÐà·È 364.50 Å�Ò¹ºÒ· à¾×èÍ

ÃÍ§ÃÑº¡ÒÃ¢ÂÒÂÂÍ´¢ÒÂ·Ñé§ã¹áÅÐµ�Ò§»ÃÐà·È  

 

¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�ÍÑµÃÒÊ�Ç¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ 
¡. ÍÑµÃÒÊ�Ç¹ÊÀÒ¾¤Å�Í§·ÕèÊíÒ¤Ñ 

         1.  ÊÀÒ¾¤Å�Í§ (Current Ratio) ¢Í§ºÃÔÉÑ·¾Ô¨ÒÃ³Òä �́¨Ò¡ÍÑµÃÒÊ�Ç¹ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�ËÁØ¹àÇÕÂ¹µ�ÍË¹ÕéÊÔ¹ËÁØ¹àÇÕÂ¹·ÕèÁÕ¤�Ò

à·�Ò¡Ñº  1.24 à·�ÒáÅÐ 1.28 à·�Òã¹»� 2556 áÅÐ 2555 µÒÁÅíÒ Ñ́º ·Ñé§¹Õé à¹×èÍ§¨Ò¡ã¹»� 2556  ÁÕ¡ÒÃà¾ÔèÁ¢Öé¹¢Í§ÅÙ¡Ë¹Õé¡ÒÃ¤�ÒáÅÐÅÙ¡Ë¹ÕéÍ×è¹ �́ÇÂ

í̈Ò¹Ç¹ÂÍ´¢ÒÂáÅÐÅÙ¡¤�Ò·Õèà¾ÔèÁÁÒ¡¢Öé¹ 

        2.  ÍÑµÃÒÊ�Ç¹·Ø¹ËÁØ¹àÃçÇ (Quick Ratio) ã¹»� 2555 à»�¹ 0.52 à·�ÒáÅÐ 0.48 à·�Òã¹»� 2556 áÅÐ 2555 µÒÁÅíÒ Ñ́º 

â´Â»ÃÑºà¾ÔèÁ¢Öé¹àÅç¡¹�ÍÂ 

        3.  ÃÐÂÐàÇÅÒã¹¡ÒÃà¡çºË¹Õéà©ÅÕèÂ (Number of Days Sale in Receivables) ¢Í§ºÃÔÉÑ·à·�Ò¡Ñº 58 ÇÑ¹ ã¹»� 2556 

ã¹¢³Ð·Õèà·�Ò¡Ñº 50 ÇÑ¹ã¹»� 2555 «Öè§ÊÍ´¤Å�Í§¡ÑºÃÐÂÐàÇÅÒãË�ÊÔ¹àª×èÍ 30-60 ÇÑ¹ 

 

¢. ÍÑµÃÒÊ�Ç¹¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃËÒ¡íÒäÃ·ÕèÊíÒ¤Ñ 

                       1.  ÍÑµÃÒ¡íÒäÃ¢Ñé¹µ�¹ (Gross Margin) »� 2556 à·�Ò¡ÑºÃ�ÍÂÅÐ 9.43 ã¹¢³Ð·Õè»� 2555 à·�Ò¡ÑºÃ�ÍÂÅÐ 7.05  ËÃ×ÍÊÙ§¢Öé¹

Ã�ÍÂÅÐ 2.38 à¹×èÍ§¨Ò¡â¤Ã§¡ÒÃÅ´µ�¹·Ø¹¢Í§ºÃÔÉÑ··ÕèàÃÔèÁµÑé§áµ�äµÃÁÒÊ 3 »� 2555 ÍÕ¡·Ñé§ºÃÔÉÑ·ä �́ÁÕ¹âÂºÒÂÅ´µ�¹·Ø¹ã¹¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃ¹íÒà¢�Ò 

áÅÐ¢ÂÒÂ°Ò¹«×éÍ¨Ò¡¼Ù�¼ÅÔµ¶�Ò¹ËÔ¹ÁÒ¡¢Öé¹ à¾×èÍ¡ÒÃàÅ×Í¡«×éÍ¶�Ò¹ËÔ¹·ÕèÁÕ¤Ø³ÀÒ¾µÃ§µÒÁ¤ÇÒÁµ�Í§¡ÒÃ¢Í§ÅÙ¡¤�Òã¹ÃÒ¤Ò·Õèá¢�§¢Ñ¹ä �́ 

                      2.  ÍÑµÃÒ¡íÒäÃÊØ· Ô̧ (Net Profit) »� 2556 à·�Ò¡ÑºÃ�ÍÂÅÐ 1.89 ã¹¢³Ð·Õè»� 2555 Ã�ÍÂÅÐ (0.06) ¨Ò¡¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶

ÊÃ�Ò§¼Å¡íÒäÃã¹»� 2556 «Öè§à»�¹»�·ÕèÁÕ¤ÇÒÁ¼Ñ¹¼Ç¹¢Í§ÃÒ¤ÒµÅÒ´¶�Ò¹ËÔ¹·Ñé§ã¹áÅÐµ�Ò§»ÃÐà·È ÃÇÁ·Ñé§ÁÕ¤ÇÒÁ¼Ñ¹¼Ç¹¢Í§¤�Òà§Ô¹ºÒ·¨Ò¡

»�¨ Ñ̈Â»�ËÒ¡ÒÃàÁ×Í§áÅÐàÈÃÉ°¡Ô¨·Ñé§ã¹áÅÐµ�Ò§»ÃÐà·È·ÕèÊ�§¼Å¡ÃÐ·ºµ�ÍºÃÔÉÑ· 

                     3.  ÍÑµÃÒ¼ÅµÍºá·¹¼Ù�¶×ÍËØ�¹ (Return on Equity) ã¹»� 2556 à·�Ò¡ÑºÃ�ÍÂÅÐ 8.02 ã¹¢³Ð·Õè»� 2555 Ã�ÍÂÅÐ  (0.24)  

¨Ò¡¼Å¢Í§¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹ Ñ́§·Õè¡Å�ÒÇ¢�Ò§µ�¹ 

 

¤. ÍÑµÃÒÊ�Ç¹áÊ´§»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ã¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ 

                       1.  ºÃÔÉÑ·ÁÕÍÑµÃÒÊ�Ç¹¼ÅµÍºá·¹ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�ÃÇÁ (Return on Total Assets) ã¹»� 2556 à·�Ò¡ÑºÃ�ÍÂÅÐ 4.82  ã¹¢³Ð

·Õèã¹»� 2555 à·�Ò¡ÑºÃ�ÍÂÅÐ 1.17 

                      2.  ºÃÔÉÑ·ÁÕÍÑµÃÒÊ�Ç¹¼ÅµÍºá·¹ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�¶ÒÇÃ (Return on Fixed  Assets) ã¹»� 2556 à·�Ò¡ÑºÃ�ÍÂÅÐ 16.82 

ã¹¢³Ð·Õèã¹»� 2555 à·�Ò¡ÑºÃ�ÍÂÅÐ 4.21 

          ·Ñé§¹Õé ÍÑµÃÒÊ�Ç¹¼ÅµÍºá·¹ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�ÃÇÁã¹»� 2556 ́ Ñ§¡Å�ÒÇ ÂÑ§ÍÂÙ�ã¹ÃÐ Ñ́ºäÁ�ÊÙ§àÁ×èÍà·ÕÂº¡ÑºÍÑµÃÒ¼ÅµÍºá·¹¨Ò¡¡ÒÃ

Å§·Ø¹ã¹¾Ñ¹¸ºÑµÃÃÑ°ºÒÅ ÍÂ�Ò§äÃ¡çµÒÁ ºÃÔÉÑ·ÁÕÍÑµÃÒÊ�Ç¹¼ÅµÍºá·¹ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�¶ÒÇÃ «Öè§¶×Íà»�¹ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�ÃÐÂÐÂÒÇ ã¹ÍÑµÃÒ·ÕèÊÙ§ ·Ñé§¹Õé 

ºÃÔÉÑ·ä �́µÃÐË¹Ñ¡ Ṍ¶Ö§¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Òá¹Ç·Ò§ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃãË�ÊÒÁÒÃ¶ÊÃ�Ò§¼Å¡íÒäÃ¨Ò¡¡ÒÃãª�ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�·ÕèÁÕ¢Í§ºÃÔÉÑ·ãË�ÁÕ»ÃÐÊÔ· Ô̧ÀÒ¾ÁÒ¡¢Öé¹ 

â´Â¡ÒÃÅ´µ�¹·Ø¹áÅÐà¾ÔèÁ¼Å¡íÒäÃ·Ñé§ã¹ÃÐÂÐÊÑé¹áÅÐÃÐÂÐÂÒÇ 

 

§. ÍÑµÃÒÊ�Ç¹ÇÔà¤ÃÒÐË�¹âÂºÒÂ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹áÅÐ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃ¡Ù�Â×ÁáÅÐªíÒÃÐË¹Õé 

                       1.  ºÃÔÉÑ·ÁÕÍÑµÃÒÊ�Ç¹Ë¹ÕéÊÔ¹µ�ÍÊ�Ç¹¢Í§¼Ù�¶×ÍËØ�¹ (Debt to Equity Ratio) ÁÕ¤�Òà·�Ò¡Ñº2.03 à·�ÒáÅÐ 1.91 à·�Ò ã¹»� 

2556 áÅÐ 2555 µÒÁÅíÒ Ñ́ºâ´Âà¾ÔèÁ¢Öé¹àÅç¡¹�ÍÂ ¨Ò¡¡ÒÃà¾ÔèÁ¢Öé¹¢Í§à§Ô¹¡Ù�Â×ÁÃÐÂÐÊÑé¹¨Ò¡Ê¶ÒºÑ¹¡ÒÃà§Ô¹ à¾×èÍÃÍ§ÃÑº Ø̧Ã¡ÃÃÁ«×éÍÇÑµ¶Ø Ốº

ÊíÒËÃÑº¡ÒÃ í̈ÒË¹�ÒÂ·Ñé§ã¹áÅÐµ�Ò§»ÃÐà·È·ÕèÁÒ¡¢Öé¹µÒÁÅíÒ Ñ́º 
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                      2.  ÍÑµÃÒÊ�Ç¹¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃ �̈ÒÂ´Í¡àºÕéÂ (Interest Coverage Ratio) ã¹»� 2556  à·�Ò¡Ñº 2.49  à·�Ò áÅÐã¹»� 

2555 ÁÕ¤�Òà·�Ò¡Ñº (0.64) à·�Ò   ·Ñé§¹ÕéáÊ´§ãË�àËç¹Ç�Òã¹»� 2556 ºÃÔÉÑ·ÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶à¾ÕÂ§¾Í·Õè¨ÐªíÒÃÐ´Í¡àºÕéÂä �́ Ṍ 

          ºÃÔÉÑ·¨Ðµ�Í§» Ô̄ºÑµÔµÒÁà§×èÍ¹ä¢¢Í§ÊÑÒà§Ô¹¡Ù�Â×ÁÃÐÂÐÂÒÇ¡ÑºÊ¶ÒºÑ¹¡ÒÃà§Ô¹ã¹»ÃÐà·ÈËÅÒÂáË�§ ã¹¡ÒÃ¤§ÍÑµÃÒÊ�Ç¹

·Ò§à§Ô¹µÒÁ·Õè¡íÒË¹´ã¹ÊÑÒà§Ô¹¡Ù� «Öè§ã¹»� 2556 ºÃÔÉÑ·ÊÒÁÒÃ¶ÃÑ¡ÉÒáÅÐ¤§ÊÑ´Ê�Ç¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹·Õè¡íÒË¹´äÇ�ã¹ÊÑÒà§Ô¹¡Ù� Ñ́§¡Å�ÒÇä �́

·Ñé§ËÁ´ ·Ñé§¹Õé à¹×èÍ§¨Ò¡ºÃÔÉÑ·ÁÕ¡íÒäÃÊØ· Ô̧áÅÐÇÒ§á¼¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ãË�ÊÍ´¤Å�Í§¡Ñº¢�Í¡íÒË¹´ Ñ́§¡Å�ÒÇÍÂ�Ò§à¤Ã�§¤ÃÑ´áÅÐã¡Å�ªÔ´ 
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ºÃÔÉÑ· àÍàªÕÂ ¡ÃÕ¹ àÍ¹à¹Í¨Õ ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) áÅÐºÃÔÉÑ·Â�ÍÂ 

ÃÒÂ§Ò¹¢Í§¼Ù�ÊÍººÑªÕÃÑºÍ¹ØÒµ áÅÐ§º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ 

31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2556 
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ÃÒÂ§Ò¹¢Í§¼Ù�ÊÍººÑªÕÃÑºÍ¹ØÒµáÅÐ§º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ 
ÃÒÂ§Ò¹¢Í§¼Ù�ÊÍººÑªÕÃÑºÍ¹ØÒµ 
àÊ¹Íµ�Í¼Ù�¶×ÍËØ�¹¢Í§ºÃÔÉÑ· àÍàªÕÂ ¡ÃÕ¹ àÍ¹à¹Í Ṏ í̈Ò¡Ñ´ (ÁËÒª¹) 

¢�Ò¾à �̈Òä �́µÃÇ¨ÊÍº§º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ¢Í§ºÃÔÉÑ· àÍàªÕÂ ¡ÃÕ¹ àÍ¹à¹Í Ṏ í̈Ò¡Ñ´ (ÁËÒª¹) áÅÐºÃÔÉÑ·Â�ÍÂ «Öè§»ÃÐ¡Íº �́ÇÂ§ºáÊ´§°Ò¹Ð¡ÒÃà§Ô¹

ÃÇÁ ³ ÇÑ¹·Õè 31 Ņ̃¹ÇÒ¤Á 2556 §º¡íÒäÃ¢Ò´·Ø¹àºç´àÊÃç¨ÃÇÁ§ºáÊ´§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§Ê�Ç¹¢Í§¼Ù�¶×ÍËØ�¹ÃÇÁáÅÐ§º¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´ÃÇÁ 

ÊíÒËÃÑº»�ÊÔé¹ÊØ´ÇÑ¹à ṌÂÇ¡Ñ¹ ÃÇÁ¶Ö§ ËÁÒÂàËµØÊÃØ»¹âÂºÒÂ¡ÒÃºÑªÕ·ÕèÊíÒ¤ÑáÅÐËÁÒÂàËµØàÃ×èÍ§Í×è¹æ áÅÐä �́µÃÇ¨ÊÍº§º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô̈ ¡ÒÃ

¢Í§ºÃÔÉÑ· àÍàªÕÂ ¡ÃÕ¹ àÍ¹à¹Í Ṏ í̈Ò¡Ñ´ (ÁËÒª¹) �́ÇÂàª�¹¡Ñ¹  

 

¤ÇÒÁÃÑº¼Ố ªÍº¢Í§¼Ù�ºÃÔËÒÃµ�Í§º¡ÒÃà§Ô¹ 

¼Ù�ºÃÔËÒÃà»�¹¼Ù�ÃÑº¼Ô´ªÍºã¹¡ÒÃ Ñ̈´·íÒáÅÐ¡ÒÃ¹íÒàÊ¹Í§º¡ÒÃà§Ô¹àËÅ�Ò¹Õéâ´Â¶Ù¡µ�Í§µÒÁ·Õè¤ÇÃµÒÁÁÒµÃ°Ò¹¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹áÅÐ

ÃÑº¼Ô´ªÍºà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹·Õè¼Ù�ºÃÔËÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒÇ�Ò í̈Òà»�¹à¾×èÍãË�ÊÒÁÒÃ¶ Ñ̈´·íÒ§º¡ÒÃà§Ô¹·Õè»ÃÒÈ¨Ò¡¡ÒÃáÊ´§¢�ÍÁÙÅ·Õè¢Ñ´µ�Í

¢�Íà·ç¨¨ÃÔ§ÍÑ¹à»�¹ÊÒÃÐÊíÒ¤ÑäÁ�Ç�Ò¨Ðà¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃ·Ø¨ÃÔµËÃ×Í¢�Í¼Ô´¾ÅÒ´ 

 

¤ÇÒÁÃÑº¼Ố ªÍº¢Í§¼Ù�ÊÍººÑªÕ 

¢�Ò¾à �̈Òà»�¹¼Ù�ÃÑº¼Ô´ªÍºã¹¡ÒÃáÊ´§¤ÇÒÁàËç¹µ�Í§º¡ÒÃà§Ô¹ Ñ́§¡Å�ÒÇ¨Ò¡¼Å¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº¢Í§¢�Ò¾à �̈Ò ¢�Ò¾à �̈Òä �́» Ô̄ºÑµÔ§Ò¹µÃÇ¨ÊÍºµÒÁ

ÁÒµÃ°Ò¹¡ÒÃÊÍººÑªÕ «Öè§¡íÒË¹´ãË�¢�Ò¾à �̈Ò» Ô̄ºÑµÔµÒÁ¢�Í¡íÒË¹´ �́Ò¹¨ÃÃÂÒºÃÃ³ ÃÇÁ¶Ö§ÇÒ§á¼¹áÅÐ» Ô̄ºÑµÔ§Ò¹µÃÇ¨ÊÍºà¾×èÍãË�ä �́

¤ÇÒÁàª×èÍÁÑè¹ÍÂ�Ò§ÊÁàËµØÊÁ¼ÅÇ�Ò §º¡ÒÃà§Ô¹»ÃÒÈ¨Ò¡¡ÒÃáÊ´§¢�ÍÁÙÅ·Õè¢Ñ´µ�Í¢�Íà·ç¨¨ÃÔ§ÍÑ¹à»�¹ÊÒÃÐÊíÒ¤ÑËÃ×ÍäÁ� 

¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºÃÇÁ¶Ö§¡ÒÃãª�ÇÔ Õ̧¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºà¾×èÍãË�ä �́ÁÒ«Öè§ËÅÑ¡°Ò¹¡ÒÃÊÍººÑªÕà¡ÕèÂÇ¡Ñº í̈Ò¹Ç¹à§Ô¹áÅÐ¡ÒÃà»�´à¼Â¢�ÍÁÙÅã¹§º¡ÒÃà§Ô¹ 

ÇÔ Õ̧¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº·ÕèàÅ×Í¡ãª�¢Öé¹ÍÂÙ�¡Ñº ǾÅÂ¾Ô¹Ô¨¢Í§¼Ù�ÊÍººÑªÕ «Öè§ÃÇÁ¶Ö§¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤ÇÒÁàÊÕèÂ§¨Ò¡¡ÒÃáÊ´§¢�ÍÁÙÅ·Õè¢Ñ´µ�Í¢�Íà·ç¨¨ÃÔ§ÍÑ¹

à»�¹ÊÒÃÐÊíÒ¤Ñ¢Í§§º¡ÒÃà§Ô¹äÁ�Ç�Ò¨Ðà¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃ·Ø¨ÃÔµËÃ×Í¢�Í¼Ô´¾ÅÒ´ ã¹¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ Ñ́§¡Å�ÒÇ ¼Ù�ÊÍººÑªÕ¾Ô¨ÒÃ³Ò¡ÒÃ

¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢�Í§¡Ñº¡ÒÃ Ñ̈´·íÒáÅÐ¡ÒÃ¹íÒàÊ¹Í§º¡ÒÃà§Ô¹â´Â¶Ù¡µ�Í§µÒÁ·Õè¤ÇÃ¢Í§¡Ô¨¡ÒÃ à¾×èÍÍÍ¡áººÇÔ Õ̧¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº·Õè

àËÁÒÐÊÁ¡ÑºÊ¶Ò¹¡ÒÃ³� áµ�äÁ�ãª�à¾×èÍÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�ã¹¡ÒÃáÊ´§¤ÇÒÁàËç¹µ�Í»ÃÐÊÔ· Ô̧¼Å¢Í§¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹¢Í§¡Ô¨¡ÒÃ ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº

ÃÇÁ¶Ö§¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ¢Í§¹âÂºÒÂ¡ÒÃºÑªÕ·Õè¼Ù�ºÃÔËÒÃãª�áÅÐ¤ÇÒÁÊÁàËµØÊÁ¼Å¢Í§»ÃÐÁÒ³¡ÒÃ·Ò§ºÑªÕ·Õè¨Ñ´·íÒ¢Öé¹â´Â

¼Ù�ºÃÔËÒÃ ÃÇÁ·Ñé§¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¡ÒÃ¹íÒàÊ¹Í§º¡ÒÃà§Ô¹â´ÂÃÇÁ  

¢�Ò¾à �̈Òàª×èÍÇ�ÒËÅÑ¡°Ò¹¡ÒÃÊÍººÑªÕ·Õè¢�Ò¾à �̈Òä �́ÃÑºà¾ÕÂ§¾ÍáÅÐàËÁÒÐÊÁà¾×èÍãª�à»�¹à¡³±�ã¹¡ÒÃáÊ´§¤ÇÒÁàËç¹¢Í§¢�Ò¾à �̈Ò 

 

¤ÇÒÁàËç¹ 

¢�Ò¾à �̈ÒàËç¹Ç�Ò §º¡ÒÃà§Ô¹¢�Ò§µ�¹¹ÕéáÊ´§°Ò¹Ð¡ÒÃà§Ô¹ ³ ÇÑ¹·Õè 31 Ņ̃¹ÇÒ¤Á 2556 ¼Å¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹áÅÐ¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´ ÊíÒËÃÑº»�ÊÔé¹ÊØ´ÇÑ¹

à ṌÂÇ¡Ñ¹¢Í§ºÃÔÉÑ· àÍàªÕÂ ¡ÃÕ¹ àÍ¹à¹Í Ṏ í̈Ò¡Ñ´ (ÁËÒª¹) áÅÐºÃÔÉÑ·Â�ÍÂáÅÐà©¾ÒÐ¢Í§ºÃÔÉÑ· àÍàªÕÂ ¡ÃÕ¹ àÍ¹à¹Í Ṏ í̈Ò¡Ñ´ (ÁËÒª¹) â´Â

¶Ù¡µ�Í§µÒÁ·Õè¤ÇÃã¹ÊÒÃÐÊíÒ¤ÑµÒÁÁÒµÃ°Ò¹¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ 

 

¢�ÍÁÙÅáÅÐàËµØ¡ÒÃ³�·Õèà¹�¹ 

¢�Ò¾à �̈Ò¢ÍãË�ÊÑ§à¡µËÁÒÂàËµØ»ÃÐ¡Íº§º¡ÒÃà§Ô¹¢�Í 4 à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§¹âÂºÒÂ¡ÒÃºÑªÕ à¹×èÍ§¨Ò¡¡ÒÃ¹íÒÁÒµÃ°Ò¹¡ÒÃºÑªÕ 

©ºÑº·Õè 12 àÃ×èÍ§ ÀÒÉÕà§Ô¹ä �́ ÁÒ¶×Í» Ô̄ºÑµÔ ºÃÔÉÑ·Ïä �́»ÃÑºÂ�Í¹ËÅÑ§§º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁáÅÐ§º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃÊíÒËÃÑº»�ÊÔé¹ÊØ´ÇÑ¹·Õè 31 

Ņ̃¹ÇÒ¤Á 2555 ·ÕèáÊ´§à»�¹¢�ÍÁÙÅà»ÃÕÂºà·ÕÂº à¾×èÍÊÐ·�Í¹ÃÒÂ¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§¨Ò¡¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§¹âÂºÒÂºÑªÕ Ñ́§¡Å�ÒÇ áÅÐ¹íÒàÊ¹Í§º

áÊ´§°Ò¹Ð¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁáÅÐ§ºáÊ´§°Ò¹Ð¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃ ³ ÇÑ¹·Õè 1 Á¡ÃÒ¤Á 2555 à¾×èÍà»�¹¢�ÍÁÙÅà»ÃÕÂºà·ÕÂº â´Âãª�¹âÂºÒÂ¡ÒÃ

ºÑªÕà¡ÕèÂÇ¡ÑºÀÒÉÕà§Ô¹ä �́ Ñ́§¡Å�ÒÇ �́ÇÂàª�¹¡Ñ¹ ·Ñé§¹Õé ¢�Ò¾à �̈ÒÁÔä �́áÊ´§¤ÇÒÁàËç¹ÍÂ�Ò§ÁÕà§×èÍ¹ä¢µ�Í¡Ã³Õ¹Õéáµ�ÍÂ�Ò§ã´ 
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àÃ×èÍ§Í×è¹ 

§ºáÊ´§°Ò¹Ð¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ¢Í§ ºÃÔÉÑ· àÍàªÕÂ ¡ÃÕ¹ àÍ¹à¹Í Ṏ í̈Ò¡Ñ´ (ÁËÒª¹)  áÅÐºÃÔÉÑ·Â�ÍÂ áÅÐ§ºáÊ´§°Ò¹Ð¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃ¢Í§ºÃÔÉÑ· 

àÍàªÕÂ ¡ÃÕ¹ àÍ¹à¹Í Ṏ í̈Ò¡Ñ´ (ÁËÒª¹) ³ ÇÑ¹·Õè 31 Ņ̃¹ÇÒ¤Á 2554 («Öè§¹íÒÁÒãª�à¾×èÍ Ñ̈´·íÒ §ºáÊ´§°Ò¹Ð¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁáÅÐ§ºáÊ´§°Ò¹Ð

¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃ ³ ÇÑ¹·Õè 1 Á¡ÃÒ¤Á 2555 µÒÁ·Õè¡Å�ÒÇã¹ÇÃÃ¤¡�Í¹) µÃÇ¨ÊÍºâ´Â¼Ù�ÊÍººÑªÕÍ×è¹ «Öè§áÊ´§¤ÇÒÁàËç¹äÇ�ÍÂ�Ò§äÁ�ÁÕ

à§×èÍ¹ä¢µÒÁÃÒÂ§Ò¹Å§ÇÑ¹·Õè 27 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹ �̧ 2555 

 

 

¡ÄÉ´Ò àÅÔÈÇ¹Ò 

¼Ù�ÊÍººÑªÕÃÑºÍ¹ØÒµ àÅ¢·ÐàºÕÂ¹ 4958 

ºÃÔÉÑ· ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ àÍÔ¹Ê�· áÍ¹´� ÂÑ§ ¨íÒ¡Ñ́  

¡ÃØ§à·¾Ï : 19 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸� 2557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 176,739,056    182,933,361      250,564,845    71,320,521        89,634,611        240,777,682     

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 9 963,934,583    652,162,033      584,551,982    977,977,028      658,100,470      587,282,582     

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 7 -                       -                         -                       11,000,000        10,700,000        38,700,000       

สินคา้คงเหลือ 10 1,628,448,103 1,447,051,347   1,503,262,254 1,628,448,103   1,446,344,646   1,502,792,692  

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ 14,831,284      -                         -                       14,831,284        -                         -                        

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 11,806,775      34,648,090        41,638,117      8,642,497          17,479,129        28,992,446       

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,795,759,801 2,316,794,831   2,380,017,198 2,712,219,433   2,222,258,856   2,398,545,402  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 11 94,132,062      92,115,656        78,247,680      94,132,062        92,115,656        78,247,680       

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                       -                         -                       174,599,145      174,599,145      90,989,700       

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 13 -                       -                         -                       207,860,500      207,860,500      202,643,000     

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 846,381,957    831,624,361      699,411,068    312,367,898      326,075,052      332,998,684     

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าท่ีดิน -                       -                         4,175,812        -                         -                         4,175,812         

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 598,745           1,149,538          1,937,389        598,745             1,149,538          1,937,389         

เงินมดัจ าและเงินประกนั 2,739,614        1,323,062          11,952,974      2,056,799          1,294,637          11,860,574       

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 4 21,348,440      23,861,764        2,316,584        21,303,739        23,823,286        2,283,820         

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,746,644        1,820,488          1,049,588        -                         -                         -                        

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 966,947,462    951,894,869      799,091,095    812,918,888      826,917,814      725,136,659     

รวมสินทรัพย์ 3,762,707,263 3,268,689,700   3,179,108,293 3,525,138,321   3,049,176,670   3,123,682,061  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2556

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร



บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 15 1,814,448,433 1,449,957,663   1,481,694,370 1,814,448,433   1,449,957,663   1,481,694,370  

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 16 366,230,433    283,919,577      256,851,473    380,256,233      299,182,526      250,051,187     

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 7 -                       -                         -                       -                         20,000,000        -                        

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระ

   ภายในหน่ึงปี 17 8,508,462        8,690,203          6,298,613        5,497,642          6,220,438          3,855,118         

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 18 58,055,442      57,898,958        25,829,954      38,403,690        36,609,560        24,771,053       

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 73,959             -                         26,477,226      -                         -                         26,134,099       

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2,362,356        4,552,497          2,345,603        1,304,371          1,796,424          2,164,521         

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,249,679,085 1,805,018,898   1,799,497,239 2,239,910,369   1,813,766,611   1,788,670,348  

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด

   ช าระภายในหน่ึงปี 17 10,821,828      14,384,677        5,824,817        5,584,386          7,404,189          5,824,817         

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด

   ช าระภายในหน่ึงปี 18 246,749,909    302,007,705      230,314,387    151,766,456      189,010,146      201,724,069     

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 4 443,495           -                         -                       443,495             -                         -                        

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 12,705,559      10,036,779        7,580,332        12,482,051        9,844,388          7,416,514         

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 270,720,791    326,429,161      243,719,536    170,276,388      206,258,723      214,965,400     

รวมหนีสิ้น 2,520,399,876 2,131,448,059   2,043,216,775 2,410,186,757   2,020,025,334   2,003,635,748  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(หน่วย: บาท)
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2556



บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 19

   ทุนจดทะเบียน

      หุ้นสามญั 1,408,031,224 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท 352,007,806    352,007,806      280,945,000    352,007,806      352,007,806      280,945,000     

   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้

      หุ้นสามญั 1,329,096,119 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท

         (31 ธนัวาคม 2555: หุ้นสามญั 1,317,258,644 หุ้น 

            มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท) 332,274,030    329,314,661      205,864,419    332,274,030      329,314,661      205,864,419     

เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้น 19 2,865,687        6,698,125          200,557,444    2,865,687          6,698,125          200,557,444     

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 19 461,039,180    455,582,099      308,687,062    461,039,180      455,582,099      308,687,062     

ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 30,512,584      26,451,773        20,586,442      30,512,584        26,451,773        20,586,442       

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 409,807,641    318,536,386      400,024,849    288,260,083      211,104,678      384,350,946     

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 4,663,125        (326,878)            -                       -                         -                         -                        

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1,241,162,247 1,136,256,166   1,135,720,216 1,114,951,564   1,029,151,336   1,120,046,313  

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 1,145,140        985,475             171,302           -                         -                         -                    

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,242,307,387 1,137,241,641   1,135,891,518 1,114,951,564   1,029,151,336   1,120,046,313  

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,762,707,263 3,268,689,700   3,179,108,293 3,525,138,321   3,049,176,670   3,123,682,061  

-                   -                         -                       -                         -                         -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(หน่วย: บาท)
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2556



บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2556

(หน่วย: บาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

รำยได้ (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

รายไดจ้ากการขายและบริการ 5,048,005,618     4,371,628,867     5,045,799,410     4,369,320,393     

รายไดอ่ื้น

   ก  าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 9,937,957            19,481,590          9,920,731            19,481,591          

   รายไดเ้งินปันผล 12 -                           -                           78,999,661          -                           

   อ่ืน ๆ 10,388,329          13,171,877          16,744,852          14,547,095          

รวมรำยได้ 5,068,331,904     4,404,282,334     5,151,464,654     4,403,349,079     

ค่ำใช้จ่ำย

ตน้ทุนขายและบริการ 4,572,072,870     4,063,324,177     4,674,864,942     4,151,842,883     

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ 205,695,779        185,680,745        214,095,779        197,680,545        

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 121,272,089        117,513,828        117,049,644        111,844,759        

รวมค่ำใช้จ่ำย 4,899,040,738     4,366,518,750     5,006,010,365     4,461,368,187     

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 169,291,166        37,763,584          145,454,289        (58,019,108)         

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (68,009,611)         (59,210,615)         (61,275,030)         (58,044,372)         

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 101,281,555        (21,447,031)         84,179,259          (116,063,480)       

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 22 (5,843,563)           18,759,817          (2,963,043)           21,539,466          

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี 95,437,992          (2,687,214)           81,216,216          (94,524,014)         

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 5,043,742            (330,180)              -                           -                           

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส ำหรับปี 5,043,742            (330,180)              -                           -                           

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 100,481,734        (3,017,394)           81,216,216          (94,524,014)         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2556

(หน่วย: บาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 95,332,066          (2,766,209)           81,216,216          (94,524,014)         

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 105,926               78,995                 

95,437,992          (2,687,214)           

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 100,322,069        (3,093,087)           81,216,216          (94,524,014)         

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 159,665               75,693                 

100,481,734        (3,017,394)           

ก ำไรต่อหุ้น 23

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน

   ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.0718                 (0.0021)                0.0612                 (0.0723)                

ก าไรต่อหุ้นปรับลด

   ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.0701                 (0.0021)                0.0598                 (0.0723)                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2556

(หน่วย: บาท)  

องคป์ระกอบอ่ืน

ของส่วนของผูถื้อหุ้น

ผลต่างจากการ ส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น แปลงค่างบการเงิน รวม ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ี

ท่ีออกและ เงินรับล่วงหนา้ ส่วนเกินมูลค่า ท่ีเป็นเงินตรา ส่วนของผูถื้อหุ้น ไม่มีอ านาจควบคุม รวม

ช าระเตม็มูลค่าแลว้ ค่าหุ้น หุ้นสามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ต่างประเทศ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2554 - ตำมทีร่ำยงำนไว้เดมิ 205,864,419        200,557,444        308,687,062        20,586,442          397,708,265        -                           1,133,403,632     171,302               1,133,574,934     

ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบั

  ภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 4) -                           -                           -                           -                           2,316,584            -                           2,316,584            -                           2,316,584            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2554 - หลังกำรปรับปรุง 205,864,419        200,557,444        308,687,062        20,586,442          400,024,849        -                           1,135,720,216     171,302               1,135,891,518     

ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 57,884,266          (200,557,444)       146,895,037        -                           -                           -                           4,221,859            -                           4,221,859            

เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้น -                           6,698,125            -                           -                           -                           -                           6,698,125            -                           6,698,125            

หุ้นปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26) 65,565,976          -                           -                           -                           (65,565,976)         -                           -                           -                           -                           

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26) -                           -                           -                           -                           (7,290,947)           -                           (7,290,947)           -                           (7,290,947)           

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (ปรับปรุงใหม)่ -                           -                           -                           -                           (2,766,209)           (326,878)              (3,093,087)           75,693                 (3,017,394)           

โอนไปก าไรสะสม - จดัสรร -                           -                           -                           5,865,331            (5,865,331)           -                           -                           -                           -                           

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           738,480               738,480               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2555 - หลังกำรปรับปรุง 329,314,661        6,698,125            455,582,099        26,451,773          318,536,386        (326,878)              1,136,256,166     985,475               1,137,241,641     

-                           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2555  - ตำมทีร่ำยงำนไว้เดมิ 329,314,661        6,698,125            455,582,099        26,451,773          294,674,622        (326,878)              1,112,394,402     985,475               1,113,379,877     

ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบั

  ภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 4) -                           -                           -                           -                           23,861,764          -                           23,861,764          -                           23,861,764          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2555 - หลังกำรปรับปรุง 329,314,661        6,698,125            455,582,099        26,451,773          318,536,386        (326,878)              1,136,256,166     985,475               1,137,241,641     

ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน (หมายเหตุ 19) 2,959,369            (6,698,125)           5,457,081            -                           -                           -                           1,718,325            -                           1,718,325            

เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้น (หมายเหตุ 19) -                           2,865,687            -                           -                           -                           -                           2,865,687            -                           2,865,687            

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                           -                           -                           -                           95,332,066          4,990,003            100,322,069        159,665               100,481,734        

โอนไปก าไรสะสม - จดัสรร -                           -                           -                           4,060,811            (4,060,811)           -                           -                           -                           -                           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2556 332,274,030        2,865,687            461,039,180        30,512,584          409,807,641        4,663,125            1,241,162,247     1,145,140            1,242,307,387     

-                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินรวม

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ

ก าไรสะสม



บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2556

(หน่วย: บาท)  

ทุนเรือนหุ้น รวม

ท่ีออกและ เงินรับล่วงหนา้ ส่วนเกินมูลค่า ส่วนของ

ช าระเตม็มูลค่าแลว้ ค่าหุ้น หุ้นสามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2554 - ตำมทีร่ำยงำนไว้เดมิ 205,864,419            200,557,444            308,687,062            20,586,442              382,067,126            1,117,762,493         

ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี

   เก่ียวกบัภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 4 ) -                           -                           -                           -                           2,283,820                2,283,820                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2554 - หลังกำรปรับปรุง 205,864,419            200,557,444            308,687,062            20,586,442              384,350,946            1,120,046,313         

ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 57,884,266              (200,557,444)           146,895,037            -                               -                               4,221,859                

เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้น -                               6,698,125                -                               -                               -                               6,698,125                

หุ้นปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26) 65,565,976              -                               -                               -                               (65,565,976)             -                               

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26) -                               -                               -                               -                               (7,290,947)               (7,290,947)               

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (ปรับปรุงใหม)่ -                               -                               -                               -                               (94,524,014)             (94,524,014)             

โอนไปก าไรสะสม - จดัสรร -                               -                               -                               5,865,331                (5,865,331)               -                               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2555 - หลังกำรปรับปรุง 329,314,661            6,698,125                455,582,099            26,451,773              211,104,678            1,029,151,336         

-                               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2555  - ตำมทีร่ำยงำนไว้เดมิ 329,314,661            6,698,125                455,582,099            26,451,773              187,281,392            1,005,328,050         

ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบั

  ภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 4) -                               -                               -                               -                               23,823,286              23,823,286              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2555 - หลังกำรปรับปรุง 329,314,661            6,698,125                455,582,099            26,451,773              211,104,678            1,029,151,336         

ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน (หมายเหตุ 19) 2,959,369                (6,698,125)               5,457,081                -                               -                               1,718,325                

เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้น (หมายเหตุ  19) -                               2,865,687                -                               -                               -                               2,865,687                

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                               -                               -                               -                               81,216,216              81,216,216              

โอนไปก าไรสะสม - จดัสรร -                               -                               -                               4,060,811                (4,060,811)               -                               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2556 332,274,030            2,865,687                461,039,180            30,512,584              288,260,083            1,114,951,564         

-                               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ก าไรสะสม



บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2556

(หน่วย: บาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี 101,281,555        (21,447,031)         84,179,259          (116,063,480)       

รายการปรับกระทบยอดก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี

   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน

   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 45,672,177          34,879,844          25,011,712          27,267,050          

   ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ/หน้ีสูญ (กลบัรายการ) (2,339,106)           948,672               (2,339,106)           948,672               

   การปรับลด (ปรับเพ่ิม) สินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 10 (40,131,464)         40,131,464          (40,131,464)         40,131,464          

   ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ (3,973,443)           1,034,524            (853,527)              2,256,390            

   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,668,780            2,456,447            2,637,663            2,427,874            

   ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (4,000,122)           26,088                 (4,000,122)           26,088                 

   เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                           -                           (78,999,661)         -                           

   ตดัจ  าหน่ายภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย -                           1,178,361            -                           -                           

   ดอกเบ้ียรับ -                           -                           (1,500,885)           (1,564,780)           

   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 68,009,611          59,210,615          61,275,030          58,044,372          

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

   และหน้ีสินด าเนินงาน 167,187,988        118,418,984        45,278,899          13,473,650          

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (301,538,766)       (68,629,864)         (310,212,659)       (70,498,222)         

   สินคา้คงเหลือ (141,265,291)       16,079,443          (141,971,992)       16,316,582          

   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 22,996,112          6,326,068            8,990,046            11,672,288          

   เงินมดัจ าและเงินประกนั (1,416,552)           10,629,912          (762,162)              10,565,937          

   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ (14,831,284)         -                           (14,831,284)         -                           

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 73,844                 (770,900)              -                           -                           

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 78,416,300          26,253,388          74,858,958          49,378,029          

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (1,600,380)           1,367,849            (492,051)              (911,735)              

เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (191,978,029)       109,674,880        (339,142,245)       29,996,529          

   จ่ายดอกเบ้ีย (65,750,818)         (61,936,634)         (58,954,839)         (57,702,372)         

   จ่ายภาษีเงินไดแ้ละภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย (5,854,327)           (29,776,990)         (153,414)              (26,293,069)         

เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน (263,583,174)       17,961,256          (398,250,498)       (53,998,912)         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2556

(หน่วย: บาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2556 2555 2556 2555

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน

รับช าระเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย -                           -                           49,700,000          78,000,000          

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -                           -                           (50,000,000)         (50,000,000)         

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (2,016,406)           (13,867,976)         (2,016,406)           (13,867,976)         

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -                           -                           -                           (83,609,445)         

ดอกเบ้ียรับจากเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย -                           -                           2,070,769            225,301               

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                           -                           78,999,661          -                           

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (56,152,042)         (154,919,618)       (6,836,148)           (25,510,733)         

ซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -                           -                           -                           (1,041,688)           

ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (160,600)              -                           (160,600)              -                           

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 8,516,913            15,247,663          3,556,913            12,247,663          

เงินสดรับจากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                           738,480               -                           -                           

เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (49,812,135)         (152,801,451)       75,314,189          (83,556,878)         

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก

   สถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 364,490,770        (31,736,707)         364,490,770        (31,736,707)         

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน(ลดลง) -                           -                           (20,000,000)         20,000,000          

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว -                           131,714,655        -                           23,801,625          

ช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (55,101,312)         (27,952,333)         (35,449,560)         (24,677,041)         

ช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (11,816,209)         (8,115,761)           (9,003,003)           (4,604,195)           

เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน 1,718,325            4,221,859            1,718,325            4,221,859            

เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้น 2,865,687            6,698,125            2,865,687            6,698,125            

เงินปันผลจ่าย -                           (7,290,947)           -                           (7,290,947)           

เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน 302,157,261        67,538,891          304,622,219        (13,587,281)         

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินเพิ่มขึน้ (ลดลง) 5,043,743            (330,180)              -                           -                           

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลงสุทธิ (6,194,305)           (67,631,484)         (18,314,090)         (151,143,071)       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 182,933,361        250,564,845        89,634,611          240,777,682        

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยปี 176,739,056        182,933,361        71,320,521          89,634,611          

-                           -                           -                           -                           

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการท่ีมิใช่เงินสด

   รายการซ้ืออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าซ้ือ 8,071,619            19,067,211          6,460,404            8,548,887            

   โอนเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือท่ีดินเป็นสินทรัพย์ -                           4,175,812            -                           4,175,812            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 

 1

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจ ีจาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวม 
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2556 

1. ข้อมูลทัวไป 

บริษทั เอเชีย กรีน เอนเนอจี จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซึงจดัตงัและมีภูมิลาํเนา

ในประเทศไทย โดยมีกลุ่มตระกลูควรสถาพรเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการจาํหน่าย

ถ่านหินเพือใชใ้นโรงงานอุตสาหกรรม ทีอยู่ตามทีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ที 273/1 ถนนพระรามที 2 

แขวงแสมดาํ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ปัจจุบนับริษทัฯ มีสํานักงานสาขา 3 แห่งใน 3 

จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัสมุทรสาคร จงัหวดัเพชรบุรี และจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  

2. เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงนิ 

2.1 งบการเงินนีจดัทาํขึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี 

พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัที 

28 กนัยายน 2554 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัทีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั

ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี 

งบการเงินนีไดจ้ดัทาํขึนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอืนในนโยบายการ

บญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมนีได้จัดทําขึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จาํกัด 

(มหาชน) (ซึงต่อไปนีเรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษทัย่อย (ซึงต่อไปนีเรียกว่า “บริษทัย่อย”) 

ดงัต่อไปนี 

  จดัตงัขึนใน อตัราร้อยละ 

ชือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุน้ 

   2556 2555 

   ร้อยละ ร้อยละ 

บริษทั เอ.จี.อี. ทรานสปอร์ต จาํกดั บริการรับจา้งขนส่งสินคา้และบริหารจดัการ ไทย 99 99 

บริษทั เอจีอี เทอร์มินอล จาํกดั บริการขนส่งทางนํา บริการท่าเทียบเรือขนส่ง

สินคา้ บริการขนถ่ายสินคา้และคดัแยกถ่านหิน 

ไทย 100 100 

PT. AGE RESOURCES ยงัไม่ไดป้ระกอบกิจการ อินโดนีเซีย 99 99 
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ข) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตงัแต่วนัทีบริษทัฯมี

อาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัทีบริษทัฯสินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนนั   

ค) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทาํขึนโดยใช้นโยบายการบัญชีทีสาํคญัเช่นเดียวกันกับของ

บริษทัฯ 

ง) สินทรัพยแ์ละหนีสินตามงบการเงินของบริษทัยอ่ยซึงจดัตงัในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท

โดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายแปลงค่าเป็น

เงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียนถวัเฉลียรายเดือน ผลต่างซึงเกิดขึนจากการแปลงค่าดงักล่าวได้

แสดงไวเ้ป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินทีเป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดง

การเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้  

จ) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัยอ่ย รายการคา้ระหว่างกนัทีมีสาระสาํคญัไดถู้กตดัออก

จากงบการเงินรวมนีแลว้  

ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิ

ของบริษัทย่อยส่วนทีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของ

กาํไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯ จดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการเพือประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัย่อย 

ตามวิธีราคาทุน 

3. มาตรฐานการบัญชีใหม่ 

 มาตรฐานการบญัชีทีเริมมีผลบงัคบัในปีบญัชีปัจจุบนัและทีจะมีผลบงัคบัในอนาคตมีรายละเอียดดงันี 

 ก.  มาตรฐานการบัญชีทีเริมมผีลบังคบัในปีบัญชีปัจจุบัน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที 12  

 
 ภาษีเงินได ้

ฉบบัที 20 (ปรับปรุง 2552) การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยขอ้มลู 

เกียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
ฉบบัที 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอตัราแลกเปลียนเงินตรา 

ต่างประเทศ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที 8 ส่วนงานดาํเนินงาน 
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การตีความมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัที 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีทีไม่มีความเกียวขอ้งอยา่ง 

เฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 
ฉบบัที 21 ภาษีเงินได ้- การไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยที์ไม่ไดคิ้ด           

ค่าเสือมราคาทีตีราคาใหม่ 

           ฉบบัที 25 ภาษีเงินได ้– การเปลียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ 

หรือของผูถื้อหุน้ 

 แนวปฏิบติัทางบญัชีเกียวกบัการโอนและการรับโอนสินทรัพยท์างการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนว

ปฏิบติัทางบญัชีขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินนี ยกเวน้มาตรฐานการ

บญัชีดงัต่อไปนี  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 12 เรือง ภาษีเงินได้ 

 มาตรฐานฉบบันีกาํหนดใหกิ้จการระบุผลแตกต่างชวัคราวทีเกิดจากความแตกต่างระหว่างมูลค่า

สินทรัพยแ์ละหนีสินทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินกบัฐานภาษี และรับรู้ผลกระทบทางภาษี

เป็นสินทรัพยห์รือหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตามหลกัเกณฑ์ทีกาํหนด บริษทัฯและบริษทั

ย่อยไดเ้ปลียนแปลงนโยบายการบัญชีดงักล่าวในปีปัจจุบนัและปรับยอ้นหลงังบการเงินของปี

ก่อนทีแสดงเป็นขอ้มลูเปรียบเทียบเสมือนหนึงว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ผลกระทบทางภาษี

เป็นสินทรัพยห์รือหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาโดยตลอด ผลสะสมจากการเปลียนแปลง

นโยบายบญัชีดงักล่าวแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 

 ข. มาตรฐานการบัญชีทีจะมผีลบังคบัในอนาคต 

  วนัทีมีผลบงัคบัใช ้

มาตรฐานการบญัชี  

ฉบบัที 1 (ปรับปรุง 2555) การนาํเสนองบการเงิน 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได ้ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที 17 (ปรับปรุง 2555) สญัญาเช่า 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที 18 (ปรับปรุง 2555) รายได ้ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนกังาน 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลียนอตัราแลกเปลียน 

ของอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 

1 มกราคม 2557 
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  วนัทีมีผลบงัคบัใช ้

ฉบบัที 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยขอ้มลูเกียวกบับุคคลหรือ 

กิจการทีเกียวขอ้งกนั 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัที 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหว่างกาล 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1 มกราคม 2557 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบบัที 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัที 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัที 4 สญัญาประกนัภยั 1 มกราคม 2559 
ฉบบัที 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนทีถือไม่เพือขาย 

และการดาํเนินงานทียกเลิก 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัที 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานดาํเนินงาน 1 มกราคม 2557 
การตีความมาตรฐานการบญัชี   

ฉบบัที 15 สญัญาเช่าดาํเนินงาน – สิงจูงใจทีใหแ้ก่ผู ้

เช่า 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัที 27 การประเมินเนือหาสญัญาเช่าทีทาํขึนตาม 

รูปแบบกฎหมาย 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัที 29 การเปิดเผยขอ้มลูของขอ้ตกลงสมัปทาน 

บริการ 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัที 32 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์ 1 มกราคม 2557 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบบัที 1 การเปลียนแปลงในหนีสินทีเกิดขึนจาก 

การรือถอน การบูรณะ และหนีสินทีมี 

ลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัที 4 การประเมินว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ย 

สญัญาเช่าหรือไม่ 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัที 5 สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการ                

รือถอน การบูรณะและการปรับปรุง 

สภาพแวดลอ้ม 

1 มกราคม 2557 
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  วนัทีมีผลบงัคบัใช ้

ฉบบัที 7 การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการ 

บญัชี ฉบบัที 29 เรือง การรายงานทาง 

การเงินในสภาพเศรษฐกิจทีมีภาวะเงินเฟ้อ 

รุนแรง 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัที 10 งบการเงินระหว่างกาลและการดอ้ยค่า 1 มกราคม 2557 
ฉบบัที 12 ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัที 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูคา้ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัที 17 การจ่ายสินทรัพยที์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัที 18 การโอนสินทรัพยจ์ากลกูคา้ 1 มกราคม 2557 

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเชือว่ามาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้จะไม่มี

ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินเมือนาํมาถือปฏิบติั 

4.  ผลสะสมจากการเปลยีนแปลงนโยบายการบัญชีเนืองจากการนํามาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัต ิ 

 ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ปลียนแปลงนโยบายการบญัชีทีสาํคญัตามทีกล่าวใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 เนืองจากบริษทัฯนาํมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 12 เรืองภาษีเงิน

ได้ มาถือปฏิบัติ ผลสะสมของการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีดังกล่าวแสดงเป็นรายการแยก

ต่างหากในงบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้  

 จาํนวนเงินของรายการปรับปรุงทีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีดงันี  

  (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2555 ณ วนัที 1 มกราคม 2555 

 งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

งบแสดงฐานะการเงิน        

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

เพิมขึน 21,348 21,304 23,862 23,823 2,317 2,284 

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

เพิมขึน (444) (444) - - - - 

กาํไรสะสมทียงัไม่ไดจ้ดัสรรเพิมขึน 20,904 20,860 23,862 23,823 2,317 2,284 
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  (หน่วย: พนับาท) 

 

สาํหรับปีสิ นสุดวนัที  

31 ธนัวาคม 2556 

สาํหรับปีสิ นสุดวนัที  

31 ธนัวาคม 2555 

 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     

กําไรหรือขาดทุน:     

ภาษีเงินไดเ้พิมขึน (ลดลง) 2,958 2,963 (21,545) (21,539) 

กาํไรส่วนทีเป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษทัใหญ่เพิมขึน 

(ลดลง) (2,958) (2,963) 21,545 21,539 

กาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐานเพิมขึน (ลดลง) (บาท) (0.002) (0.002) 0.016 0.016 

5. นโยบายการบัญชีทีสําคญั 

5.1 การรับรู้รายได้ 

 ขายสินค้า 

 รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เมือบริษทัฯไดโ้อนความเสียงและผลตอบแทนทีมีนัยสาํคญัของความ

เป็นเจา้ของสินคา้ให้กบัผูซื้อแลว้ รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกาํกบัสินคา้โดยไม่

รวมภาษีมลูค่าเพิม สาํหรับสินคา้ทีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

 รายได้ค่าบริการ 

 รายไดค่้าบริการรับรู้เมือไดใ้หบ้ริการแลว้โดยพิจารณาถึงขนัความสาํเร็จของงาน  

 ดอกเบียรับ 

 ดอกเบียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนทีแทจ้ริง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้มือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสันทีมี

สภาพคล่องสูง ซึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัทีไดม้าและไม่มี

ขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้
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5.3 ลูกหนีการค้าและลูกหนีอนื 

 ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืนแสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิทีจะได้รับ บริษทัฯบนัทึกค่าเผือหนี

สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณทีอาจเกิดขึนจากการเก็บเงินจากลูกหนีไม่ได้ ซึง

โดยทวัไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายหุนี  

5.4 สินค้าคงเหลอื 

 สินคา้สาํเร็จรูปแสดงมูลค่าตามราคาทุนถวัเฉลียหรือมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตาํกว่า 

ราคาทุนดงักล่าวหมายถึงตน้ทุนในการผลิตทงัหมดรวมทงัค่าโสหุย้โรงงานดว้ย 

 วตัถุดิบ สารเคมี อะไหล่และวสัดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนถวัเฉลียหรือมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ

แลว้แต่ราคาใดจะตาํกว่า และจะถือเป็นส่วนหนึงของตน้ทุนการผลิตเมือมีการเบิกใช ้

5.5 เงินลงทุน 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยทีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมลูค่าตามวิธีราคาทุน  

5.6 อสังหาริมทรัพย์เพอืการลงทุน 

บริษัทฯ บันทึกมูลค่าเริมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนในราคาทุนซึงรวมตน้ทุนการทาํ

รายการ หลงัจากนัน บริษทัฯจะบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนดว้ยราคาทุนหักค่าเสือมราคา

สะสมและค่าเผอืการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

บริษทัฯรับรู้ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินทีไดรั้บสุทธิจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์

ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงวดทีตดัรายการอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนออกจากบญัชี 

5.7 ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ และค่าเสือมราคา 

 ทีดินแสดงมลูค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมลูค่าตามราคาทุนหกัค่าเสือมราคาสะสม และ

ค่าเผอืการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

 ค่าเสือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเสน้ตรงตามอายุการให้

ประโยชน์โดยประมาณดงันี 

  ส่วนปรับปรุงทีดิน - 10  ปี 

  อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร - 5 - 20 ปี 

  เครืองจกัรและอุปกรณ์ - 5 - 10  ปี 

  เครืองตกแต่งและเครืองใชส้าํนกังาน - 5  ปี 

  ยานพาหนะ - 5 - 10  ปี 

 ค่าเสือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 
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 ไม่มีการคิดค่าเสือมราคาสาํหรับทีดินและสินทรัพยร์ะหว่างติดตงัและก่อสร้าง 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรายการทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เมือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือ

คาดว่าจะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการ

ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเมือบริษทัฯและ

บริษทัยอ่ยตดัรายการสินทรัพยน์นัออกจากบญัชี 

5.8 ต้นทุนการกู้ยมื 

 ตน้ทุนการกูย้มืของเงินกูที้ใชใ้นการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยที์ตอ้งใชร้ะยะเวลานาน

ในการแปลงสภาพใหพ้ร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กนาํไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกว่าสินทรัพย์

นนัจะอยูใ่นสภาพพร้อมทีจะใชไ้ดต้ามทีมุ่งประสงค ์ส่วนตน้ทุนการกูย้มือืนถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดที

เกิดรายการ ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบียและตน้ทุนอืนทีเกิดขึนจากการกูย้มืนนั 

5.9 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมลูค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผอืการดอ้ยค่า (ถา้มี) ของ

สินทรัพยน์นั 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัอย่างมีระบบ

ตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ัน และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย์

ดงักล่าวเมือมีขอ้บ่งชีว่าสินทรัพยน์นัเกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนระยะเวลาการ

ตดัจาํหน่ายและวิธีการตัดจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนดงักล่าวทุกสินปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัด

จาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนทีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกัดของบริษัทฯและบริษัทย่อย คือ คอมพิวเตอร์

ซอฟทแ์วร์ มีอายกุารใหป้ระโยชน์ 5 ปี 

5.10 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเกยีวข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกันกับบริษัทฯและบริษัทย่อย หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีมีอาํนาจ

ควบคุมบริษทัฯและบริษทัยอ่ย หรือถูกบริษทัฯและบริษทัย่อยควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือ

ทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 นอกจากนีบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลทีมีสิทธิออกเสียงโดย

ทางตรงหรือทางออ้มซึงทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญต่อบริษทัฯและบริษทัย่อย ผูบ้ริหาร

สาํคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯและบริษทัย่อยทีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 



 

 9

5.11 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สญัญาเช่าอุปกรณ์ทีความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่า

ถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพยที์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะตาํ

กว่า ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าหักค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหนีสินระยะยาว ส่วนดอกเบีย

จ่ายจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพยที์ไดม้าตามสัญญาเช่า

การเงินจะคิดค่าเสือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยที์เช่า 

 สญัญาเช่าทีดินและอุปกรณ์ทีความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไป

ใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินทีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย

ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า 

5.12 เงินตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึงเป็นสกุลเงินทีใชใ้นการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการทีรวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมลูค่าดว้ยสกุลเงิน

ทีใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนนั 

 รายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัทีเกิดรายการ 

สินทรัพยแ์ละหนีสินทีเป็นตวัเงินซึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้

อตัราแลกเปลียน ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน  

 กาํไรและขาดทุนทีเกิดจากการเปลียนแปลงในอตัราแลกเปลียนได้รวมอยู่ในการคาํนวณผลการ

ดาํเนินงาน 

5.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของทีดิน อาคาร

และอุปกรณ์หรือสินทรัพยที์ไม่มีตัวตนอืนของบริษทัฯและบริษัทย่อยหากมีข้อบ่งชีว่าสินทรัพย์

ดงักล่าวอาจดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเมือมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืน

ของสินทรัพยมี์มลูค่าตาํกว่ามลูค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์นั ทงันีมลูค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึง

มลูค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมลูค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูง

กว่า 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  
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 หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์มีขอ้บ่งชีทีแสดงใหเ้ห็นว่าผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ

สินทรัพยที์รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมาณมลูค่าทีคาดว่าจะ

ไดรั้บคืนของสินทรัพยน์นั และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าทีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมือมี

การเปลียนแปลงประมาณการทีใชก้าํหนดมลูค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่าครังล่าสุด โดยมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพยที์เพิมขึนจากการกลบัรายการผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่าตอ้งไม่สูงกว่ามูลค่าตามบญัชีทีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงวดก่อนๆ บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัที  

5.14 ผลประโยชน์ของพนกังาน 

 ผลประโยชน์ระยะสันของพนกังาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่าใชจ่้าย

เมือเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน  

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตังกองทุนสํารองเลียงชีพ ซึงประกอบด้วยเงินที

พนกังานจ่ายสะสมและเงินทีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุน

สาํรองเลียงชีพได้แยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัย่อย เงินทีบริษทัฯและบริษทัย่อย            

จ่ายสมทบกองทุนสาํรองเลียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีทีเกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยทีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมือออกจากงานตาม

กฎหมายแรงงาน ซึงบริษทัฯและบริษทัย่อยถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงั

ออกจากงานสาํหรับพนกังาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคาํนวณหนีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน โดย

ใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ชียวชาญอิสระไดท้าํ

การประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 หนีสินของโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน ประกอบดว้ย มูลค่าปัจจุบนัของ

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ หักดว้ย ตน้ทุนบริการในอดีตทียงัไม่ไดรั้บรู้ และผลกาํไร

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทียงัไม่ไดรั้บรู้ 
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5.15 ประมาณการหนีสิน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบันทึกประมาณการหนีสินไวใ้นบญัชีเมือภาระผกูพนัซึงเป็นผลมาจาก

เหตุการณ์ในอดีตไดเ้กิดขึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยจะ

เสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพือปลดเปลืองภาระผกูพนันัน และบริษทัฯและบริษทัย่อยสามารถ

ประมาณมลูค่าภาระผกูพนันนัไดอ้ยา่งน่าเชือถือ  

5.16 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนทีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บ

ภาษีของรัฐ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑที์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชวัคราวระหว่างราคาตาม

บญัชีของสินทรัพยแ์ละหนีสิน ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนีสินที

เกียวขอ้งนนั โดยใชอ้ตัราภาษีทีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชวัคราวทีตอ้งเสียภาษีทุก

รายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชวัคราวทีใชห้กัภาษี รวมทงัผล

ขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าทีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ทีบริษทัฯและบริษทัย่อยจะ

มีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชวัคราวทีใช้หักภาษีและผล

ขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ชน้นั 

 บริษทัฯและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตัดบัญชีทุกสิน        

รอบระยะเวลารายงานและจะทาํการปรับลดมลูค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่

ว่าบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

ทงัหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน ์

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีที

เกิดขึนเกียวขอ้งกบัรายการทีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

5.17 สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 สญัญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้แสดงไวใ้นงบการเงินตามมลูค่ายติุธรรม กาํไรขาดทุนทียงั

ไม่เกิดขึนจริงจากสญัญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้จะถกูบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน 
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6. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีสําคญั 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ

การประมาณการในเรืองทีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวนี

ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินทีแสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลทีแสดงในหมายเหตุประกอบงบ

การเงิน ผลทีเกิดขึนจริงอาจแตกต่างไปจากจํานวนทีประมาณการไว ้การใช้ดุลยพินิจและการ

ประมาณการทีสาํคญัมีดงันี 

 สัญญาเช่า  

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่าย

บริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินเงือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพือพิจารณาว่าบริษทัฯและ

บริษทัยอ่ยไดโ้อนหรือรับโอนความเสียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยที์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

 ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญของลกูหน ี

 ในการประมาณค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญของลกูหนี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณ

การผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึนจากลกูหนีแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต 

อายขุองหนีทีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจทีเป็นอยูใ่นขณะนนั เป็นตน้ 

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชวัคราวทีใชห้ัก

ภาษีและขาดทุนทางภาษีทีไม่ไดใ้ชเ้มือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยจะมี

กาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชวัคราวและขาดทุนนัน ในการนี

ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการว่าบริษทัฯและบริษทัยอ่ยควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อ

การตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีทีคาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละ

ช่วงเวลา 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

 หนีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึนตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั ซึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนัน เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึน

เงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปลียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 
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7. รายการธุรกจิกบักจิการทีเกยีวข้องกนั 

 ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจทีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั รายการ

ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเงือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามทีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อยและ

บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัเหล่านนั ซึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2556 2555 2556 2555  

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย      

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

รายไดค้า่เช่า - - 5.7 2.4 ราคาตามสัญญา 

ดอกเบียรับ - - 1.5 1.6 อตัราร้อยละ 6.0 และ 6.2 ต่อปี            

(2555: อตัราร้อยละ 2.5 และ 6.2 ต่อปี) 

เงินปันผลรับ - - 79.0 - ตามทีประกาศจ่าย 

คา่ขนส่ง - - 454.6 397.5 ราคาตลาด  

ดอกเบียจ่าย - - 0.1 0.1 อตัราร้อยละ 2.5 ต่อปี 

คา่จดัการจ่าย - - 8.4 12.0 ราคาตามสัญญา 

คา่ทีปรึกษา - - 3.4 - ราคาตามสัญญา 

รายการธุรกิจกับกิจการทีเกียวข้องกัน      

รายไดค้า่บริการ 2.2 2.3 - - ตามเกณฑที์ตกลงร่วมกนั 

คา่ขนส่ง 10.3 4.2 - - ราคาตลาด 

คา่สาธารณูปโภคจ่าย 0.9 0.8 0.9 0.8 ราคาทุน 

คา่เช่าจ่าย 4.3 4.0 4.3 4.0 ราคาตามสัญญา 

คา่บริการอืน 0.2 - - - ราคาตลาด 

ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มี

รายละเอียดดงันี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน - กิจการทีเกียวข้องกัน (หมายเหตุ 9)     

ลูกหนีการค้า     

กิจการทีเกียวขอ้งกนั (มีกรรมการและผูถ้ือหุน้ร่วมกนั) 505 488 - - 

รวมลูกหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 505 488 - - 

     

ลูกหนีอืน     

บริษทัยอ่ย - - 14,850 6,732 

รวมลูกหนีอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั - - 14,850 6,732 

รวมลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 505 488 14,850 6,732 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

เงินให้กู้ยืมระยะสันแก่บริษัทย่อย      

บริษทัยอ่ย - - 11,000 10,700 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่บริษทัยอ่ย - - 11,000 10,700 

     

เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน - กิจการทีเกียวข้องกัน (หมายเหตุ 16)      

เจ้าหนีการค้า     

บริษทัยอ่ย - - 15,006 33,307 

กิจการทีเกียวขอ้งกนั (มีกรรมการและผูถ้ือหุน้ร่วมกนั) 838 942 - - 

รวมเจา้หนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 838 942 15,006 33,307 

     

เจ้าหนีอืน     

บริษทัยอ่ย - - 30,410 30,888 

กิจการทีเกียวขอ้งกนั (มีกรรมการและผูถ้ือหุน้ร่วมกนั) 318 306 269 288 

รวมเจา้หนีอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 318 306 30,679 31,176 

รวมเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 1,156 1,248 45,685 64,483 

     

เงินกู้ยมืระยะสันจากบริษัทย่อย     

บริษทัยอ่ย - - - 20,000 

รวมเงินกูย้มืระยะสันจากบริษทัยอ่ย - - - 20,000 

เงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บริษทัยอ่ยและเงินกูย้มืระยะสนัจากบริษทัยอ่ย 

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระยะสันและเงินกูย้ืมระยะสันระหว่างบริษัทฯและบริษทัย่อย ณ วนัที            

31 ธันวาคม 2556 และ 2555 และการเคลือนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะสันและเงินกู้ยืมระยะสัน 

ดงักล่าวมีรายละเอียดดงันี  

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 

ลกัษณะ 

ความสัมพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัที 

31 ธนัวาคม 

2555 

 

 

เพิมขึน 

ระหว่างปี 

 

 

ลดลง 

ระหว่างปี 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัที 

31 ธนัวาคม 

2556 

 

 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสันแก่บริษทัยอ่ย 

บริษทั เอ.จี.อี. ทรานสปอร์ต จาํกดั  บริษทัยอ่ย 10,700 - (10,700) - 

บริษทั เอจีอี เทอร์มินอลจาํกดั บริษทัยอ่ย - 50,000 (39,000) 11,000 

รวม  10,700 50,000 (49,700) 11,000 
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เงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บริษทัยอ่ยคิดอตัราดอกเบียร้อยละ 6.0 และ 6.2 ต่อปี (2555: อตัราร้อยละ 2.5 

และ 6.2 ต่อปี) โดยมีกาํหนดชาํระคืนเมือทวงถาม 

(หน่วย: พนับาท) 

 

ลกัษณะ 

ความสัมพนัธ์ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัที  

31 ธนัวาคม 

2555 

 

 

เพิมขึน 

ระหว่างปี 

 

 

ลดลง 

ระหว่างปี 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัที  

31 ธนัวาคม 

2556 

 

เงินกูย้ืมระยะสันจากบริษทัยอ่ย 

บริษทั เอจีอี เทอร์มินอลจาํกดั บริษทัยอ่ย 20,000 - (20,000) - 

รวม  20,000 - (20,000) - 

เงินกูย้มืระยะสนัจากบริษทัยอ่ยคิดอตัราดอกเบียร้อยละ 2.5 ต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระคืนเมือทวงถาม 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์

พนกังานระยะสนัและผลประโยชน์หลงัออกจากงานทีให้แก่กรรมการและผูบ้ริหารเป็นจาํนวนเงิน 

18 ลา้นบาทและ 19 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

เงินสด 295 298 227 228 

เงินฝากธนาคาร 176,444 182,635 71,094 89,407 

รวม 176,739 182,933 71,321 89,635 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบียระหว่างร้อยละ 0.6 ถึง 0.8 ต่อปี (2555: 

ร้อยละ 0.6 ถึง 0.7 ต่อปี) 
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9. ลูกหนีการค้าและลูกหนีอนื  

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ลูกหนีการค้า - กิจการทีเกียวข้องกัน (หมายเหตุ 7)     

อายหุนีคงคา้งนบัจากวนัทีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 505 488 - - 

รวมลูกหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 505 488 - - 

ลูกหนีการค้า - กิจการทไีม่เกียวข้องกัน     

อายหุนีคงคา้งนบัจากวนัทีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 302,761 509,821 302,761 509,719 

คา้งชาํระ     

   ไม่เกิน 3 เดือน  652,832 115,380 652,832 115,380 

   3 - 6 เดือน 211 24,493 211 24,493 

   6 - 12 เดือน 730 596 730 596 

   มากกวา่ 12 เดือน 2,788 4,628 2,788 4,628 

รวม 959,322 654,918 959,322 654,816 

หกั: ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ (2,778) (5,156) (2,778) (5,156) 

รวมลูกหนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั, สุทธิ 956,544 649,762 956,544 649,660 

รวมลูกหนีการคา้ - สุทธิ 957,049 650,250 956,544 649,660 

ลูกหนีอืน     

ลูกหนีอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 7) - - 10,550 - 

ลูกหนีอืน - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 5,815 916 5,815 915 

เงินทดรองจ่าย - กิจการทีเกียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 7) - - 2,928 1,788 

เงินทดรองจ่าย - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 683 520 380 317 

ดอกเบียคา้งรับ- กิจการทีเกียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 7) - - 1,372 4,944 

ดอกเบียคา้งรับ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 427 476 427 476 

หกั: ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ (39) - (39) - 

รวมลูกหนีอืน 6,886 1,912 21,433 8,440 

รวมลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - สุทธิ 963,935 652,162 977,977 658,100 
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10. สินค้าคงเหลอื 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

  

ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทุนใหเ้ป็น

มูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

สินคา้สาํเร็จรูป 1,059,423 641,070 - (40,131) 1,059,423 600,939 

วตัถุดิบ 521,622 718,784 - - 521,622 718,784 

วตัถุดิบ - ระหว่างทาง 46,984 125,578 - - 46,984 125,578 

อะไหล่และวสัดุโรงงาน 419 1,750 - - 419 1,750 

รวม 1,628,448 1,487,182 - (40,131) 1,628,448 1,447,051 

       

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  

ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทุนใหเ้ป็น

มูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

สินคา้สาํเร็จรูป 1,059,423 641,070 - (40,131) 1,059,423 600,939 

วตัถุดิบ 521,622 718,784 - - 521,622 718,784 

วตัถุดิบ - ระหว่างทาง 46,984 125,578 - - 46,984 125,578 

อะไหล่และวสัดุโรงงาน 419 1,044 - - 419 1,044 

รวม 1,628,448 1,486,476 - (40,131) 1,628,448 1,446,345 

11. เงินฝากธนาคารทีมภีาระคาํประกนั 

ยอดคงเหลือนี คือ เงินฝากประจาํซึงบริษัทฯไดน้าํไปคาํประกนัวงเงินสินเชือจากสถาบนัการเงิน

ตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 15 และขอ้ 18 

 



 

 18

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามทีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

    (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ 

 

สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

เงินปันผลทีบริษทัฯ          

รับระหว่างปี 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั เอ.จี.อี.               

ทรานสปอร์ต จาํกดั 

1 ลา้นบาท 1 ลา้นบาท 99 99 990 990 - - 

บริษทั เอจีอี 

เทอร์มินอล จาํกดั 

100 ลา้นบาท 100 ลา้นบาท 100 100 100,500 100,500 79,000 - 

PT. AGE 

RESOURCES 

2 ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 

2 ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 

99 99 73,109 73,109 - - 

รวม  174,599 174,599 79,000 - 

13. อสังหาริมทรัพย์เพอืการลงทุน 

 อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนของบริษทัฯ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 แสดงมลูค่าตามบญัชี

ของทีดินของบริษัทฯทีถือครองไวเ้พือหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าทีดินโดยทีดินดงักล่าวไดใ้ห้

บริษทัยอ่ยแห่งหนึงเช่าเพือดาํเนินงาน 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 

มูลค่าตามบญัชีต้นปี 207,861 202,643 

ซือเพิมระหว่างปี - ราคาทุน - 5,218 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีปลายปี 207,861 207,861 

 มลูค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนซึงประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใชเ้กณฑ์

ราคาตลาด ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 เป็นจาํนวนเงิน 210 ลา้นบาท (2555: 210 ลา้นบาท) 

 บริษทัฯไดน้าํอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน จาํนวนประมาณ 201 ลา้นบาท (2555: 201 ลา้นบาท) ไป

คาํประกนัวงเงินสินเชือทีไดรั้บจากสถาบนัการเงิน ตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 

15 และ ขอ้ 18 
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14. ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ทีดินและส่วน

ปรับปรุงทีดิน 

อาคารและ              

ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

เครืองจกัร

และอุปกรณ ์

เครืองตกแต่ง

และเครืองใช้

สาํนกังาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์

ระหว่างติดตงั

และกอ่สร้าง รวม 

ราคาทนุ         

ณ วนัที 1 มกราคม 2555 430,236 68,173 69,887 12,865 93,632 134,462 809,255 

ซือเพิม 25,384 2,045 908 2,387 16,448 130,991 178,163 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (2,500) (12,967) (31) (9,303) (1,057) (25,858) 

โอน 32,277 125,985 18,200 203 - (176,665) - 

ดอกเบียจ่ายทีถือเป็นตน้ทุน - - - - - 4,424 4,424 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2555 487,897 193,703 76,028 15,424 100,777 92,155 965,984 

ซือเพิม 3,227 846 2,874 1,497 9,774 46,006 64,224 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (244) (910) (220) (9,894) (22) (11,290) 

โอน - 39,341 738 - 5,960 (46,039) - 

ดอกเบียจ่ายทีถือเป็นตน้ทุน - - - - - 38 38 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - - - 37 - - 37 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2556 491,124 233,646 78,730 16,738 106,617 92,138 1,018,993 

ค่าเสือมราคาสะสม        

ณ วนัที 1 มกราคม 2555 19,912 21,586 26,118 6,848 35,380 - 109,844 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี 3,751 7,812 7,730 2,529 12,270 - 34,092 

ค่าเสือมราคาสาํหรับส่วนทีจาํหน่าย/

ตดัจาํหน่าย - (1,543) (3,558) - (4,475) - (9,576) 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2555 23,663 27,855 30,290 9,377 43,175 - 134,360 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี 3,899 16,578 8,294 2,453 13,768 - 44,992 

ค่าเสือมราคาสาํหรับส่วนทีจาํหน่าย/

ตดัจาํหน่าย - (180) (472) (220) (5,874) - (6,746) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - - - 5 - - 5 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2556 27,562 44,253 38,112 11,615 51,069 - 172,611 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี        

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2555 464,234 165,848 45,738 6,047 57,602 92,155 831,624 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2556 463,562 189,393 40,618 5,123 55,548 92,138 846,382 

ค่าเสือมราคาสําหรับปี      

 2555 (จาํนวน 28 ลา้นบาท รวมอยู่ในตน้ทุนการผลิต ส่วนทีเหลือรวมอยู่ในค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 34,092 

 2556 (จาํนวน 38 ลา้นบาท รวมอยู่ในตน้ทุนการผลิต ส่วนทีเหลือรวมอยู่ในค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 44,992 
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   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 

ทีดินและส่วน

ปรับปรุงทีดิน 

อาคารและ              

ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

เครืองจกัร

และอุปกรณ ์

เครืองตกแต่ง

และเครืองใช้

สาํนกังาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์

ระหว่างติดตงั

และกอ่สร้าง รวม 

ราคาทนุ         

ณ วนัที 1 มกราคม 2555 227,593 68,122 69,708 12,352 47,325 1,035 426,135 

ซือเพิม 20,166 987 788 1,553 10,566 - 34,060 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (2,500) (12,967) - (6,103) (1,035) (22,605) 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2555 247,759 66,609 57,529 13,905 51,788 - 437,590 

ซือเพิม 3,227 741 1,644 1,219 6,466 - 13,297 

จาํหน่าย - (244) (910) (220) (6,244) - (7,618) 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2556 250,986 67,106 58,263 14,904 52,010 - 443,269 

ค่าเสือมราคาสะสม        

ณ วนัที 1 มกราคม 2555 19,912 21,564 26,024 6,603 19,033 - 93,136 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี 3,751 6,032 7,335 2,348 7,014 - 26,480 

ค่าเสือมราคาสาํหรับส่วนทีจาํหน่าย/

ตดัจาํหน่าย - (1,543) (3,558) - (3,000) - (8,101) 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2555 23,663 26,053 29,801 8,951 23,047 - 111,515 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี 3,899 4,385 5,969 2,120 7,927 - 24,300 

ค่าเสือมราคาสาํหรับส่วนทีจาํหน่าย - (180) (472) (220) (4,042) - (4,914) 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2556 27,562 30,258 35,298 10,851 26,932 - 130,901 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี        

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2555 224,096 40,556 27,728 4,954 28,741 - 326,075 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2556 223,424 36,848 22,965 4,053 25,078 - 312,368 

ค่าเสือมราคาสําหรับปี      

 2555 (จาํนวน 20 ลา้นบาท รวมอยู่ในตน้ทุนการผลิต ส่วนทีเหลือรวมอยู่ในค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 26,480 

 2556 (จาํนวน 17 ลา้นบาท รวมอยู่ในตน้ทุนการผลิต ส่วนทีเหลือรวมอยู่ในค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 24,300 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของงานระหว่างก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่จาํนวน

ประมาณ 21 ลา้นบาท ซึงบริษทัยอ่ยไดใ้ชเ้งินกูย้มืจากสถาบนัการเงินแห่งหนึงเพือใชใ้นการก่อสร้าง

โรงงานดงักล่าว ในระหว่างปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัยอ่ยไดร้วมตน้ทุนการกูย้มืเขา้เป็น

ราคาทุนของโครงการ จาํนวน 4 ลา้นบาท โดยคาํนวณจากอตัราการตงัขึนเป็นทุนในอตัราร้อยละ 5 
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 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2556 บริษทัฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของยานพาหนะซึงได้มาภายใต้

สญัญาเช่าทางการเงิน โดยมีมลูค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 28 ลา้นบาท (2555: 20 ลา้นบาท) 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหนึงซึงตดัค่าเสือม

ราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเสือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมี

จาํนวนเงินประมาณ 33 ลา้นบาท (2555: 20 ลา้นบาท)  

 บริษทัฯไดจ้ดจาํนองทีดินจาํนวน 376 ลา้นบาท (2555: 376 ลา้นบาท) ซึงประกอบดว้ยทีดินทีใชใ้น

การดาํเนินงานของบริษทัฯจาํนวน 175 ลา้นบาท (2555: 175 ลา้นบาท) และอสังหาริมทรัพยเ์พือการ

ลงทุน (ตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13) จาํนวน 201 ลา้นบาท (2555: 201            

ลา้นบาท) ไวเ้ป็นหลกัทรัพยค์าํประกนัวงเงินสินเชือจากสถาบนัการเงิน ตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ้ 15 และ ขอ้ 18 

15. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยมืระยะสันจากสถาบันการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 

  

อตัราดอกเบีย 

งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)   

เจา้หนีทรัสตรี์ซีท 0.7 - 3.2 0.8 - 3.4 1,484,448 1,179,958 

เงินกูย้ืมระยะสัน 3.4 - 4.4 3.5 - 3.9 330,000 270,000 

รวม   1,814,448 1,449,958 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯและบริษัทย่อยมีวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสันจาก

สถาบนัการเงินจาํนวน 4,020 ลา้นบาท (2555: 4,020 ลา้นบาท)  

 วงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงินของบริษทัฯและบริษทัย่อยคาํประกนั

โดยเงินฝากประจาํและการจดจาํนองทีดินของบริษทัฯ 
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16. เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอนื 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

เจา้หนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 7) 838 942 15,006 33,307 

เจา้หนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 335,934 250,745 318,867 218,346 

เจา้หนีอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 7) 277 306 25,167 24,822 

เจา้หนีอืน - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 6,418 6,487 2,155 79 

ดอกเบียคา้งจ่าย - กิจการทีเกียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 7) - - 215 101 

ดอกเบียคา้งจ่าย - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 4,855 2,558 4,375 1,954 

เงินรับล่วงหนา้ 853 709 484 355 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการทีเกียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 7) 41 - 5,297 6,253 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 17,014 22,173 8,690 13,966 

รวมเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 366,230 283,920 380,256 299,183 

17. หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 20,829 25,407 11,842 14,959 

หกั: ดอกเบียรอการตดัจาํหน่าย (1,499) (2,332) (760) (1,335) 

รวม 19,330 23,075 11,082 13,624 

หกั: ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (8,508) (8,690) (5,498) (6,220) 

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิจากส่วนทีถึง

กาํหนดชาํระภายในหนึงปี 10,822 14,385 5,584 7,404 

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ทําสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิงเพือเช่ายานพาหนะใช้ในการ

ดาํเนินงานของกิจการโดยมีกาํหนดการชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายขุองสญัญามีระยะเวลาโดยเฉลีย

ประมาณ 3 ถึง 5 ปี 
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บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัทีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขนัตาํตามสญัญาเช่าการเงินดงันี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

ผลรวมของจาํนวนเงินขนัตาํทีตอ้งจ่ายทงัสิ น

ตามสัญญาเช่า 9,358 10,007 11,471 15,400 20,829 25,407 

ดอกเบียตามสัญญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                                                                                                   (850) (1,317) (649) (1,015) (1,499) (2,332) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขนัตาํทีตอ้งจ่าย

ทงัสิ น ตามสัญญาเช่า 8,508 8,690 10,822 14,385 19,330 23,075 

       

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

ผลรวมของจาํนวนเงินขนัตาํทีตอ้งจ่ายทงัสิ น

ตามสัญญาเช่า 5,933 7,062 5,909 7,897 11,842 14,959 

ดอกเบียตามสัญญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                                                                                                (435) (842) (325) (493) (760) (1,335) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขนัตาํทีตอ้งจ่าย

ทงัสิ น ตามสัญญาเช่า 5,498 6,220 5,584 7,404 11,082 13,624 

18. เงินกู้ยมืระยะยาว 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีสญัญาเงินกูย้มืระยะยาวกบัธนาคารพาณิชยด์งันี 

(หน่วย: พนับาท) 

เงินกู ้

อตัราดอกเบีย                          

(ร้อยละต่อปี) การชาํระคืน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   2556 2555 2556 2555 

วงเงินที 1  MLR-1.0 ชาํระคืนเป็นงวดทุกเดือน เริมตงัแต่

เดือนมกราคม 2555 และงวดสุดทา้ย          

ในเดือนธันวาคม 2561 

69,963 83,884 69,963 83,884 

วงเงินที 2 MLR-2.5 ชาํระคืนเป็นงวดทุกเดือน เริมตงัแต่

เดือนกรกฎาคม 2555 และงวดสุดทา้ย

ในเดือนมิถุนายน 2562 

120,207 141,736 120,207 141,736 

วงเงินที 3 

(บริษทัย่อย) 

MLR-2.5 ชาํระคืนเป็นงวดทุกเดือน เริมตงัแต่

เดือนพฤศจิกายน 2555 และงวดสุดทา้ย

ในเดือนตุลาคม 2562 

114,635 134,287 - - 

รวม   304,805 359,907 190,170 225,620 

หกั: ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (58,055) (57,899) (38,404) (36,610) 

รวมเงินกูยื้มระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 246,750 302,008 151,766 189,010 
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การเปลียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2556 มีรายละเอียดดงันี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2556 359,907 225,620 

หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (55,102) (35,450) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 304,805 190,170 

เงินกูย้มืดงักล่าวของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยคาํประกนัโดยเงินฝากประจาํและการจดจาํนองทีดินและ

อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนของบริษทัฯ 

สญัญาเงินกูย้ืมดงักล่าวไดร้ะบุขอ้ปฏิบติัและขอ้กาํหนดบางประการ เช่น อตัราส่วนการถือหุ้นของ      

ผูถื้อหุ้นหลกั ข้อจ ํากัดเกียวกับการจํานอง จ ํานําหรือสิทธิเรียกร้องต่อสินทรัพย ์และการดาํรง

อตัราส่วนทางการเงินบางประการ เป็นตน้ 

19. ทุนเรือนหุ้น/ใบสําคญัแสดงสิทธิ 

 AGE-W1 AGE-ESOP1 

อนุมติัโดย ทีประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้ 

ครังที 1/2553 

ทีประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้ 

ครังที 1/2553 

วนัทีออก 14 กุมภาพนัธ์ 2554 อยูใ่นระหว่างดาํเนินการ 

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิทีออก (หน่วย) 70,000,000 * 5,320,000 

อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ (ปี) 3 5 ปีนบัตงัแต่วนัทีออก 

และเสนอขาย 

กาํหนดเวลาการใชสิ้ทธิ ทุก 6 เดือน - 

วนัทีใชสิ้ทธิครังแรก มิถุนายน 2554 - 

วนัทีใชสิ้ทธิครังสุดทา้ย 13 กุมภาพนัธ์ 2557 - 

ราคาใชสิ้ทธิต่อ 1 หุน้สามญั (บาท) 3.556 ** 1.000 ** 

อตัราส่วนการใชสิ้ทธิ  1:1.125 ** 1:1 ** 

*  จาํนวนใบสําคญัแสดงสิทธิเปลียนแปลงไปเป็นจาํนวน 248,036,460 หน่วย ตามมติทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯครังที 1/2554 

เมือวนัที 14 กนัยายน 2554  

** ปรับราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญัของบริษทัฯ โดยใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้น

สามญัมีอตัราการใชสิ้ทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1.406 หุน้สามญัในราคา 0.711 บาท และใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้น

สามญัทีจดัสรรใหแ้กก่รรมการและพนกังานของบริษทัฯและบริษทัย่อย มีอตัราการใช้สิทธิของใบสําคญัสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1.406 หุ้น

สามญัในราคา 0.25 บาท ตามมติทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ เมือวนัที 27 เมษายน 2555 

บริษทัฯไดน้าํใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (AGE-W1) เขา้จดทะเบียน

เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ “MAI” เมือวนัที 14 กุมภาพนัธ ์2554 

 



 

 25

ในระหว่างปี 2556 และ 2555 ไดมี้การใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิดงันี 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ทุนทีชาํระแลว้ของ

บริษทัฯทีเพิมขึนจาก

การใชสิ้ทธิตาม

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้

สามญัทีเพิมขึนจาก

การใชสิ้ทธิตาม

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

วนัทีจดทะเบียน    

เพิมทุนจากการ 

ใชสิ้ทธิตามใบสาํคญั

แสดงสิทธิกบั

กระทรวงพาณิชย ์

 (พนับาท) (พนับาท)  

ใชสิ้ทธิในเดือนธนัวาคม 2554 56,400 144,157 10 มกราคม 2555 

ใชสิ้ทธิในเดือนมิถุนายน 2555 1,484 2,738 17 กรกฎาคม 2555 

รวมปี 2555 57,884 146,895  

    

ใชสิ้ทธิในเดือนธนัวาคม 2555 2,355 4,343 11 มกราคม 2556 

ใชสิ้ทธิในเดือนมิถุนายน 2556 604 1,114 10 กรกฎาคม 2556 

รวมปี 2556 2,959 5,457  

    

ใชสิ้ทธิในเดือนธนัวาคม 2556* 1,008 1,858 9 มกราคม 2557 

 

* บริษทัฯ ไดบ้นัทึกการรับเงินจากการใชสิ้ทธิซือหุน้สามญั เป็นเงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้เนืองจากบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนการเพิมทุนสําหรับหุน้เพิมทุน

จากการใชสิ้ทธิดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยห์ลงัจากวนัสินรอบระยะเวลารายงาน 

การเปลียนแปลงในจาํนวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิแสดงดงันี 

 จาํนวน (พนัหน่วย) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2556 36,581 

ใชสิ้ทธิในระหว่างปี (4,586) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 31,995 

20. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง

จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่น้อยกว่าร้อยละ5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหัก

ดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองนีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด

ทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้ 
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21. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายทีสาํคญัดงัต่อไปนี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อืนของพนกังาน 93,343 85,847 72,952 72,818 

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 45,672 34,880 25,012 27,267 

ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน 21,036 38,928 7,438 26,351 

วตัถุดิบและวสัดุสิ นเปลืองใชไ้ป 4,482,320 4,052,351 4,482,320 4,052,351 

การเปลียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูป (418,353) (32,351) (418,353) (32,351) 

22. ภาษีเงินได้  

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 สรุปไดด้งันี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 2,886 2,785 - - 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชวัคราว

และการกลบัรายการผลแตกต่างชวัคราว 2,958 (21,545) 2,963 (21,539) 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ทีแสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ 5,844 (18,760) 2,963 (21,539) 

 

 



 

 27

รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหว่างค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีที

ใชส้าํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 สามารถแสดงไดด้งันี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 101,282 (21,447) 84,179 (116,063) 

     

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 23% 20% 23% 

กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณ

อตัราภาษ ี 20,256 (4,933) 16,836 (26,694) 

ผลกระทบต่อภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการ

เปลียนแปลงอตัราภาษ ี - 3,232 - 3,231 

ผลกระทบจากความแตกต่างของอตัราภาษีของบริษทั

ยอ่ยในต่างประเทศ 41 (15) - - 

ผลกระทบทางภาษีทีเคยรับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินได ้ 

รอตดับญัชีทีไม่ถูกใชป้ระโยชน์ในปีปัจจุบนั 356 - 356 - 

ขาดทุนสุทธิทางภาษีสาํหรับงวด 123 1,764 - - 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:     

การส่งเสริมการลงทุน (17,395) (21,006) - - 

รายไดเ้งินปันผลซึงไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได ้ - - (15,800) - 

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 2,463 2,198 1,571 1,924 

รวม (14,932) (18,808) (14,229) 1,924 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดที้แสดงอยูใ่นงบกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จ 5,844 (18,760) 2,963 (21,539) 

อตัราภาษีทีมีผลบังคับใช ้ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ในช่วง

ระหว่างร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 25 (2555: ร้อยละ 23 ถึงร้อยละ 25) 
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบแสดงฐานะการเงิน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที 

 31 ธนัวาคม 

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

1 มกราคม 

2555 

31 ธนัวาคม 

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

1 มกราคม 

2555 

  (ปรับปรุง

ใหม่) 

  (ปรับปรุง

ใหม่) 

 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี       

ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ 563 1,031 842 563 1,031 842 

ค่าเผือการลดลงของมูลค่าสินคา้

คงเหลือ 

- 8,026 - - 8,026 - 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของ

พนกังาน 

2,500 1,966 1,475 2,456 1,928 1,442 

ขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ช ้ 18,285 12,839 - 18,285 12,838 - 

รวม 21,348 23,862 2,317 21,304 23,823 2,284 

หนีสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี       

มูลค่ายติุธรรมของสัญญาชือขาย

เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 

 

444 

 

- 

 

- 

 

444 

 

- 

 

- 

รวม 444 - - 444 - - 

 ในเดือนตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรีไดมี้มติใหป้รับลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากอตัราร้อยละ 30 

เป็นร้อยละ 23 ในปี 2555 และเป็นร้อยละ 20 ตงัแต่ปี 2556 เป็นตน้ไป และในเดือนธนัวาคม 2554 ได้

มีพระราชกฤษฎีกาประกาศลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเพือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดงักล่าว

สําหรับปี 2555 - 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยในประเทศไทยได้สะท้อนผลกระทบของการ

เปลียนแปลงอตัราภาษีดงักล่าวในการคาํนวณภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตามทีแสดงไวข้า้งตน้แลว้  

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2556 บริษัทย่อยสองแห่งมีขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ได้ใช้จาํนวน 8 ลา้นบาท 

(2555: 8 ลา้นบาท) ทีบริษทัยอ่ยไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  เนืองจากบริษทัย่อย

ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและบริษทัย่อยพิจารณาแลว้เห็นว่า

บริษทัยอ่ยอาจไม่มีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะนาํขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ชข้า้งตน้มาใช้

ประโยชน์ได ้

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของบริษัทย่อยในต่างประเทศคาํนวณขึนตามเกณฑ์ทีระบุไวใ้นมาตรฐานการ

บญัชีและ/หรือกฎหมายภาษีอากรของประเทศนนั 
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23. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไร (ขาดทุน) สําหรับปีทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ                  

(ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของหุน้สามญัทีออกอยูใ่นระหวา่งปี  

 กาํไรต่อหุน้ปรับลดคาํนวณโดยหารกาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปีทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวม

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน) ดว้ยผลรวมของจาํนวนถวัเฉลียถ่วงนาํหนักของหุ้นสามญัทีออกอยู่ใน

ระหว่างปีกบัจาํนวนถวัเฉลียถ่วงนาํหนักของหุ้นสามญัทีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพือแปลงหุ้นสามญั

เทียบเท่าปรับลดทงัสินใหเ้ป็นหุน้สามญั โดยสมมติว่าไดมี้การแปลงเป็นหุ้นสามญั ณ วนัตน้งวดหรือ 

ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 

กาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐานและกาํไรต่อหุน้ปรับลด แสดงการคาํนวณไดด้งันี 

 งบการเงินรวม 

 

กาํไร (ขาดทุน) 

จาํนวนหุน้สามญั                    

ถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 

  (ปรับปรุงใหม่)    (ปรับปรุงใหม่) 

กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน       

กาํไร (ขาดทุน) ส่วนทีเป็นของผูถ้ือหุน้

ของบริษทัฯ 95,332 (2,766) 1,327,580 1,307,882 0.0718 (0.0021) 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       

ใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญั - - 31,400 49,439   

กําไรต่อหุ้นปรับลด       

กาํไร (ขาดทุน) ทีเป็นของผูถ้ือหุน้สามญั    

สมมติว่ามีการใชสิ้ทธิซือหุน้สามญัจาก

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 95,332 (2,766) 1,358,980 1,357,321 0.0701 (0.0021) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

กาํไร (ขาดทุน) 

จาํนวนหุน้สามญั      

ถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 

  (ปรับปรุงใหม่)    (ปรับปรุงใหม่) 

กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน       

กาํไร (ขาดทุน) ส่วนทีเป็นของผูถ้ือหุน้

ของบริษทัฯ 81,216 (94,524) 1,327,580 1,307,882 0.0612 (0.0723) 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       

ใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญั - - 31,400 49,439   

กําไรต่อหุ้นปรับลด       

กาํไร (ขาดทุน) ทีเป็นของผูถ้ือหุน้สามญั    

สมมติว่ามีการใชสิ้ทธิซือหุน้สามญัจาก

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 81,216 (94,524) 1,358,980 1,357,321 0.0598 (0.0723) 

ไม่มีการคาํนวณขาดทุนต่อหุน้ปรับลดสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2555 เนืองจากการคาํนวณ

ดงักล่าวมีผลทาํใหข้าดทุนต่อหุน้ลดลง 

24. ส่วนงานดําเนินงาน 

ขอ้มลูส่วนงานดาํเนินงานทีนาํเสนอนีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯทีผูมี้อาํนาจตดัสินใจ

สูงสุดดา้นการดาํเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมาํเสมอเพือใชใ้นการตดัสินใจในการจัดสรร

ทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

บริษัทฯดาํเนินธุรกิจในการนําเข้าและจาํหน่ายถ่านหินให้กับอุตสาหกรรมภายในประเทศและ

ต่างประเทศ ในระหว่างปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯมีการขายต่างประเทศรวมคิดเป็น

ประมาณร้อยละ 34 (2555: ร้อยละ 23) ของยอดขายรวม ส่วนบริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจหลกัเกียวกบัการ

ใหบ้ริการขนส่งถ่านหินและบริการอืนทีเกียวขอ้งใหก้บับริษทัฯ ซึงถือเป็นการให้บริการทีเกียวเนือง

กนั ดงันนัรายได ้กาํไร (ขาดทุน) และสินทรัพยท์งัหมดทีแสดงในงบการเงินจึงเกียวขอ้งกบัส่วนงาน

ทางธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามทีกล่าวขา้งตน้ 

ขอ้มลูเกียวกบัลกูคา้รายใหญ่ 

ในปี 2556 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากลกูคา้รายใหญ่จาํนวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ14 ของรายไดร้วม ซึงมา

จากการดาํเนินธุรกิจในการนําเข้าและจาํหน่ายถ่านหินให้กับอุตสาหกรรมภายในประเทศและ

ต่างประเทศ (ปี 2555: มีรายไดจ้ากลกูคา้รายใหญ่จาํนวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 20 ของรายไดร้วม) 
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25. กองทุนสํารองเลยีงชีพ 

บริษทัฯและพนกังานไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสาํรองเลียงชีพ เอไอเอมาสเตอร์พลู ซึงจดทะเบียน

แลว้ กองทุนสาํรองเลียงชีพนีจดัตงัขึนภายใตก้ารอนุมติัจากกระทรวงการคลงั ตามพระราชบญัญติั

กองทุนสาํรองเลียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนใน

อตัราร้อยละ 2 ของเงินเดือน กองทุนสาํรองเลียงชีพนีบริหารโดย บริษทั อเมริกันอินเตอร์แนชชั น

แนลแอสชวัรันส์ จาํกดั และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมือพนักงานนันออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ย

กองทุน ในระหว่างปี 2556 บริษทัฯไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนเป็นจาํนวนเงิน 0.6 ลา้นบาท (2555: 0.7 

ลา้นบาท) 

26. เงินปันผล/หุ้นปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผลจ่าย

ต่อหุน้ หุน้ปันผล 

ปันผลจ่าย            

ต่อหุน้ 

  (ลา้นบาท) (บาท) (ลา้นบาท) (บาท) 

เงินปันผลประจาํปี 2554 ทีประชุมสามญัผูถ้ือหุน้เมือ

วนัที 27 เมษายน 2555 7 0.01 66 0.06 

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2555 7 0.01 66 0.06 

27. ภาระผูกพนัและหนีสินทีอาจเกดิขึน 

27.1 ภาระผูกพนัเกยีวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2556 บริษัทย่อยมีรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวนเงินประมาณ 12 ลา้นบาท (2555:         

62 ลา้นบาท) ทีเกียวขอ้งกบัสญัญาการก่อสร้างท่าเทียบเรือ 

27.2 ภาระผูกพนัจากสัญญาเช่าดําเนินงาน 

บริษทัฯไดท้าํสญัญาเช่าทีเกียวขอ้งกบัการเช่าทีดินและอาคารสาํนักงานกบับริษทัทีเกียวขอ้งกนั และ

สญัญาเช่าและบริการทีเกียวขอ้งกบัการดาํเนินงานกบับริษทัอืน อายขุองสญัญามีระยะเวลาตงัแต่ 1 ถึง 

5 ปีและสญัญาดงักล่าวเป็นสญัญาทีบอกเลิกไม่ได ้ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีจาํนวนเงินขนัตาํทีตอ้งจ่ายในอนาคตทงัสินภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานที

บอกเลิกไม่ได ้ดงันี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

จ่ายชาํระ     

ภายใน 1 ปี 16 14 7 9 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 17 7 10 3 
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27.3 ภาระผูกพนัเกยีวกบัสัญญาซือถ่านหิน 

ภายใตส้ัญญาซึงบริษทัฯไดท้าํกบัผูผ้ลิตถ่านหินในต่างประเทศ  บริษทัฯมีภาระทีจะตอ้งซือถ่านหิน

จากผูผ้ลิตดังกล่าว โดยปริมาณและราคาซือขายจะสามารถเปลียนแปลงเพิมขึนหรือลดลงได ้ทงันี

ขึนอยูก่บัคุณภาพของถ่านหิน  

27.4 การคาํประกนั 

ก) ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัยอ่ยมีหนงัสือคาํประกนัซึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัยอ่ย

เหลืออยูเ่ป็นจาํนวน 3 ลา้นบาท (2555: 5 ลา้นบาท)  ซึงเกียวเนืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับาง

ประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ ซึงส่วนใหญ่เป็นหนังสือคาํประกนัเพือคาํประกนัการใช้

ไฟฟ้าและจดัหาวสัดุและอุปกรณ์  

ข) บริษทัฯคาํประกนัวงเงินกูใ้ห้แก่บริษทัย่อย ในวงเงิน 1,050 ลา้นบาท (2555: 1,050 ลา้นบาท) 

และบริษทัยอ่ยคาํประกนัวงเงินกูใ้หแ้ก่บริษทัฯในวงเงิน 559 ลา้นบาท (2555: 559 ลา้นบาท) 

27.5 เลตเตอร์ออฟเครดิต 

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯมีภาระผูกพนัจากการทาํเลตเตอร์ออฟเครดิตเป็นจาํนวนเงิน

ประมาณ 52.6 ลา้นบาท และ 16.2 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (2555: 495.5 ลา้นบาท และ 0.4 ลา้น

เหรียญสหรัฐอเมริกา) อนัเกียวเนืองกบัการซือวตัถุดิบ 

28. เครืองมอืทางการเงิน 

28.1  นโยบายการบริหารความเสียง 

เครืองมือทางการเงินทีสาํคญัของบริษทัฯและบริษทัย่อยตามทีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 

107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลูสาํหรับเครืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ยเงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสด ลกูหนีการคา้และลูกหนีอืน เงินให้กูย้ืม เงินลงทุน เงินเบิกเกินบญัชีและเงิน

กูย้ืมระยะสันจากสถาบันการเงิน เจ้าหนีการคา้และเจ้าหนีอืน และเงินกู้ยืมระยะยาว บริษทัฯและ

บริษทัยอ่ยมีความเสียงทีเกียวขอ้งกบัเครืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายในการบริหารความ

เสียงดงันี 
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 ความเสียงด้านการให้สินเชือ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเสียงดา้นการใหสิ้นเชือทีเกียวเนืองกบัลกูหนีการคา้และลูกหนีอืน และ

เงินให้กูย้ืม ฝ่ายบริหารควบคุมความเสียงนีโดยการกาํหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุม

สินเชือทีเหมาะสม ดงันนับริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายทีเป็นสาระสาํคญั

จากการใหสิ้นเชือ นอกจากนี การให้สินเชือของบริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีการกระจุกตวัเนืองจาก

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีฐานของลูกค้าทีหลากหลายและมีอยู่จาํนวนมากราย จาํนวนเงินสูงสุดที

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยอาจตอ้งสูญเสียจากการใหสิ้นเชือคือมลูค่าตามบญัชีของลกูหนีและลกูหนีอืนที

แสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

 ความเสียงจากอัตราดอกเบีย 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเสียงจากอตัราดอกเบียทีสาํคญัอนัเกียวเนืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน และเงินกู้ยืมระยะยาว อย่างไรก็ตาม 

เนืองจากสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบียทีปรับขึนลงตามอตัราตลาด หรือมี

อตัราดอกเบียคงทีซึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ความเสียงจากอตัราดอกเบียของ บริษทัฯและ

บริษทัยอ่ยจึงอยูใ่นระดบัตาํ  
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สินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินทีสาํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบีย และสาํหรับสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินทีมีอตัราดอกเบียคงทีสามารถแยกตามวนัที

ครบกาํหนด หรือ วนัทีมีการกาํหนดอตัราดอกเบียใหม่ (หากวนัทีมีการกาํหนดอตัราดอกเบียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งันี  

  (หน่วย : ลา้นบาท) 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 

 งบการเงินรวม 

   อตัราดอกเบีย    

 อตัราดอกเบียคงที ปรับขึนลง ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบีย 

 ภายใน 1 ปี มากกว่า 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบีย รวม ทีแทจ้ริง 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

           (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - - 123 123 54 60 177 183 0.6 - 0.8 0.6 - 0.7 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - - - - - - 964 652 964 652 - - 

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั - - - - 94 92 - - 94 92 0.5 - 2.8 0.5 - 3.0 

 - - - - 217 215 1,018 712 1,235 927   

หนีสินทางการเงิน             

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน - - - - 1,814 1,450 - - 1,814 1,450 0.7 - 4.4 0.8 - 3.9 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน - - - - - - 366 284 366 284 - - 

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 8 9 11 14 - - - - 19 23 1.9 - 4.5 1.9 - 4.5 

เงินกูย้มืระยะยาว - - - - 305 360 - - 305 360 5.1 - 5.9 5.1 - 7.2  

 8 9 11 14 2,119 1,810 366 284 2,504 2,117   
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  (หน่วย : ลา้นบาท) 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   อตัราดอกเบีย    

 อตัราดอกเบียคงที ปรับขึนลง ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบีย 

 ภายใน 1 ปี มากกว่า 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบีย รวม ทีแทจ้ริง 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

           (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - - 43 49 28 40 71 89 0.6 - 0.8 0.6 - 0.7 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - - - - - - 978 658 978 658 - - 

เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่บริษทัยอ่ย 11 11 - - - - - - 11 11 6.0 2.5 

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั - - - - 94 92 - - 94 92 0.5 - 2.8 0.5 - 3.0 

 11 11 - - 137 141 1,006 698 1,154 850   

หนีสินทางการเงิน             

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน - - - - 1,814 1,450 - - 1,814 1,450 0.7 - 4.4 0.8 - 3.9 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน - - - - - - 380 299 380 299 - - 

เงินกูย้มืระยะสันจากบริษทัยอ่ย - 20 - - - - - - - 20 - 2.5 

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 5 6 6 8 - - - - 11 14 1.9 - 4.5 1.9 - 4.5 

เงินกูย้มืระยะยาว - - - - 190 226 - - 190 226 5.1 - 5.9 5.1 - 7.2  

 5 26 6 8 2,004 1,676 380 299 2,395 2,009   
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ความเสียงจากอัตราแลกเปลียน 

บริษทัฯมีความเสียงจากอตัราแลกเปลียนทีสาํคญัอนัเกียวเนืองจากการซือหรือขายสินคา้เป็นเงินตรา

ต่างประเทศ บริษทัฯไดต้กลงทาํสญัญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึงส่วนใหญ่มีอายุสัญญา

ไม่เกินหนึงปีเพือใชเ้ป็นเครืองมือในการบริหารความเสียง 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนีสินทางการเงินทีเป็นสกุลเงินตรา

ต่างประเทศ ดงันี 

สกุลเงิน 

สินทรัพยท์างการเงิน  

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 

หนีสินทางการเงิน        

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 

อตัราแลกเปลียนเฉลีย                            

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 14 3 10 6 32.7645 30.5824 

บริษทัฯมีสญัญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือดงันี 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 

   อตัราแลกเปลียนตามสัญญาของ   

สกุลเงิน จาํนวนทีซือ จาํนวนทีขาย จาํนวนทีซือ จาํนวนทีขาย วนัครบกาํหนดตามสัญญา 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกา 4 - 32.4008 - มีนาคม - กรกฎาคม 2557 

28.2 มูลค่ายุตธิรรมของเครืองมอืทางการเงิน 

 เนืองจากเครืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯและบริษทัย่อยจดัอยู่ในประเภทระยะสัน เงินกูย้ืมมี

อตัราดอกเบียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบียในตลาด บริษทัฯและบริษทัย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของ

เครืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมลูค่าตามบญัชีทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

 มลูค่ายติุธรรม หมายถึง จาํนวนเงินทีผูซื้อและผูข้ายตกลงแลกเปลียนสินทรัพยก์นัหรือจ่ายชาํระหนีสิน

ในขณะทีทงัสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่าง

เป็นอิสระในลกัษณะทีไม่มีความเกียวขอ้งกนั วิธีการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมขึนอยู่กบัลกัษณะของ

เครืองมือทางการเงิน มลูค่ายติุธรรมจะกาํหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกาํหนดขึนโดยใชเ้กณฑ์การ

วดัมลูค่าทีเหมาะสม  
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29. การบริหารจดัการทุน  

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนทีสาํคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยคือการจดัใหมี้โครงสร้างทาง

การเงินทีเหมาะสมเพือสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย และเสริมสร้างมลูค่าการ

ถือหุน้ใหก้บัผูถื้อหุน้ โดย ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหนีสินต่อทุนเท่ากบั 2.0:1 

(2555: 1.9:1) (และเฉพาะบริษทัฯมีอตัราส่วนหนีสินต่อทุนเท่ากบั: 2.2:1 (2555: 2.0:1)) 

30. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

ตามทีประชุมคณะกรรมการบริษทัครังที 1/2557 เมือวนัที 27 มกราคม 2557 ไดมี้มติดงัต่อไปนี 

1. อนุมติัให้จัดตังบริษัทย่อย ชือบริษัท เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ ง จาํกัด ทุนจดทะเบียนบริษัท 30             

ลา้นบาท เพือลงทุนในกิจการอืนทีประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าและพลงังานทดแทน โดยบริษทัฯ 

ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 100 

2. อนุมติัให ้บริษทั เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิง จาํกดั ซึงเป็นบริษทัยอ่ยตามขอ้ 1 เขา้ซือหุน้ในบริษทัอืน

แห่งหนึงจากผูถื้อหุน้ของบริษทัอืนดงักล่าวซึงไม่ใช่บุคคลทีเกียวโยงกนั ในสัดส่วนร้อยละ 90 

ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ เพือประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าพลงังานชีวภาพและ         

ชีวมวล 

3. อนุมติัใหบ้ริษทั เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิง จาํกดั ซึงเป็นบริษทัยอ่ยตามขอ้ 1 เขา้ไปลงทุนในบริษทัที

จดัตงัใหม่ ทุนจดทะเบียนบริษทั 10 ลา้นบาท เพือประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า

ชีวมวล โดยบริษทัฯ เขา้ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 

31. การอนุมตังิบการเงิน 

 งบการเงินนีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เมือวนัที 19 กุมภาพนัธ ์2557 
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