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งบแสดงฐานะการเงน

สนทร�พย์�뻘(��� หมาย์�뻘(��เหตุ�Y��(�
สนทร�พย์�뻘(���หม�นเวียน��8�慪䌠
���T�ย์�뻘(��น
     เงินสดแล�นสดและรายการเทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨�ยบเทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨�าเงินสดแล�นสด 19,455,604.19 21,987,975.76 15,684,160.68 19,252,107.93 
     เงินสดแล�นลงินสดแลทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨!นชั่วคราว �诨ᖁ诸ᖁ�#$วคราว 5 81,261,069.44 104,035,994.71 81,261,069.44 104,035,994.71 
     ล'กหน�)การค*าและล'กหน�)อื่น ��r�s��`�����&�Number Fo,$น 6 66,340,370.49 83,011,943.76 65,608,759.61 80,033,281.17 
     มูลค่า'ลค�างินสดแลานบร�การทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨�$ย#งินสดแลไมูลค่า�ได*เร�ยกเก/บเงินสดแล�น 83,355,158.99 63,146,770.15 83,355,158.99 63,146,770.15 
     ส�นค*าคงินสดแลเหล,อื่น ��r�s��`�����&�Number Fo 6,419,967.29 5,150,746.16 6,419,967.29 5,150,746.16 

     รวียน��8�慪䌠
���Tมสนทร�พย์�뻘(���หม�นเวียน��8�慪䌠
���T�ย์�뻘(��น 256,832,170.40 277,333,430.54 252,329,116.01 271,618,900.12 
สนทร�พย์�뻘(���ไม�หม�นเวียน��8�慪䌠
���T�ย์�뻘(��น
     เงินสดแล�นลงินสดแลทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨!นในบร�ษัทย่อย�0�Y�ຶP���긠Ӹ�#ทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨ย�อื่น ��r�s��`�����&�Number Foย 7 0.00 0.00 2,269,625.00 2,269,625.00 
     เงินสดแล�นฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน�le�ดภาระค)6าประก#น 8 11,020,000.00 9,500,000.00 11,020,000.00 9,500,000.00 
     ทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨�$ด�น  อื่น ��r�s��`�����&�Number Foาคารและอื่น ��r�s��`�����&�Number Fo!ปกรณ์ ��tH����耀��     รวมสินทร9 9 111,902,097.18 106,733,527.05 111,821,933.30 106,688,194.27 
     ภาษัทย่อย�0�Y�ຶP���긠Ӹ��เงินสดแล�นได*น�ติดภาระค้ำประกัน�le�บ!คคลถูกหัก ณ ที่จ่าย�YYY���h��'กห#ก ณ์ ��tH����耀��     รวมสินทร ทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨�$จ่าย�YYY���h���쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ɳ즤ɳ즌ɳ����e.瘌ф늠�าย 2,681,907.39 4,057,869.54 2,681,764.58 4,057,800.49 
     ส�นทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨ร#พย9ไมูลค่า�หมูลค่า!นเว�ยนอื่น ��r�s��`�����&�Number Fo,$น 10 907,091.92 290,423.92 907,091.92 290,423.92 

     รวียน��8�慪䌠
���Tมสนทร�พย์�뻘(���ไม�หม�นเวียน��8�慪䌠
���T�ย์�뻘(��น 126,511,096.49 120,581,820.51 128,700,414.80 122,806,043.68 
รวียน��8�慪䌠
���Tมสนทร�พย์�뻘(��� 383,343,266.89 397,915,251.05 381,029,530.81 394,424,943.80 

หมูลค่าายเหติดภาระค้ำประกัน�le!ประกอื่น ��r�s��`�����&�Number Foบงินสดแลบการเงินสดแล�นเป=นส�วนหน>$งินสดแลขอื่น ��r�s��`�����&�Number Foงินสดแลงินสดแลบการเงินสดแล�นน�)

บร�ษัทย่อย�0�Y�ຶP���긠Ӹ�#ทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨  ควอื่น ��r�s��`�����&�Number Foลล�เทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨ค  จ่าย�YYY���h���쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ɳ즤ɳ즌ɳ����e.瘌ф늠6าก#ด  (มูลค่าหาชั่วคราว �诨ᖁ诸ᖁ�น)  และบร�ษัทย่อย�0�Y�ຶP���긠Ӹ�#ทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨ย�อื่น ��r�s��`�����&�Number Foย

ณ์ ��tH����耀��     รวมสินทร ว#นทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨�$ 30 มูลค่า�ถูกหัก ณ ที่จ่าย�YYY���h��!นายน 2556 (ย#งินสดแลไมูลค่า�ได*ติดภาระค้ำประกัน�leรวจ่าย�YYY���h���쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ɳ즤ɳ즌ɳ����e.瘌ф늠สอื่น ��r�s��`�����&�Number Foบ/สอื่น ��r�s��`�����&�Number Foบทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨านแล*ว)

งบการเงนรวียน��8�慪䌠
���Tม (บาท) งบการเงนเฉพาะกจการ (บาท)
30 มถุนายน�นาย์�뻘(��น 2556 31 ธันว�นวียน��8�慪䌠
���Tาคม 2555 30 มถุนายน�นาย์�뻘(��น 2556 31 ธันว�นวียน��8�慪䌠
���Tาคม 2555

ลงินสดแลชั่วคราว �诨ᖁ诸ᖁ�,$อื่น ��r�s��`�����&�Number Fo …………………………………………………………………………. กรรมูลค่าการ
              (  นายสรรพ#ชั่วคราว �诨ᖁ诸ᖁ�ญ์    รัตคาม         และ   9    ร#ติดภาระค้ำประกัน�leคามูลค่า         และ        นายส!เมูลค่าธ     เติดภาระค้ำประกัน�leชั่วคราว �诨ᖁ诸ᖁ�าชั่วคราว �诨ᖁ诸ᖁ�#ยน�ร#นดร9  )
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หน�*สนและส�วียน��8�慪䌠
���Tนของผู้ถือหุ้น�����H��/0ถุนายน1อห�0น หมาย์�뻘(��เหตุ�Y��(�
หน�*สนหม�นเวียน��8�慪䌠
���T�ย์�뻘(��น
     เจ่าย�YYY���h���쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ɳ즤ɳ즌ɳ����e.瘌ф늠*าหน�)การค*าและเจ่าย�YYY���h���쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ɳ즤ɳ즌ɳ����e.瘌ф늠*าหน�)อื่น ��r�s��`�����&�Number Fo,$น 11 28,887,697.15 42,461,572.18 28,752,960.62 42,186,329.51 
     ส�วนขอื่น ��r�s��`�����&�Number Foงินสดแลหน�)ส�นระยะยาวทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨�$ถูกหัก ณ ที่จ่าย�YYY���h��>งินสดแลก6าหนด
            ชั่วคราว �诨ᖁ诸ᖁ�6าระภายในหน>$งินสดแลปD 12 3,248,961.64 2,379,766.64 3,248,961.64 2,379,766.64 
     ภาษัทย่อย�0�Y�ຶP���긠Ӹ��เงินสดแล�นได*ค*างินสดแลจ่าย�YYY���h���쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ɳ즤ɳ즌ɳ����e.瘌ф늠�าย 0.00 324,912.71 0.00 0.00 

     รวียน��8�慪䌠
���Tมหน�*สนหม�นเวียน��8�慪䌠
���T�ย์�뻘(��น 32,136,658.79 45,166,251.53 32,001,922.26 44,566,096.15 
หน�*สนไม�หม�นเวียน��8�慪䌠
���T�ย์�뻘(��น
     หน�)ส�นติดภาระค้ำประกัน�leามูลค่าส#ญ์    รัตคาม         และ   ญ์    รัตคาม         และ   าเชั่วคราว �诨ᖁ诸ᖁ��าการเงินสดแล�น 12 5,970,023.63 4,558,155.91 5,970,023.63 4,558,155.91 
     ภาระผูกพันผลปร'กพ#นผูกพันผลปรลประโยชั่วคราว �诨ᖁ诸ᖁ�น9พน#กงินสดแลาน 13 9,483,787.00 8,888,175.00 9,483,787.00 8,888,175.00 

     รวียน��8�慪䌠
���Tมหน�*สนไม�หม�นเวียน��8�慪䌠
���T�ย์�뻘(��น 15,453,810.63 13,446,330.91 15,453,810.63 13,446,330.91 
     รวียน��8�慪䌠
���Tมหน�*สน 47,590,469.42 58,612,582.44 47,455,732.89 58,012,427.06 

ส�วียน��8�慪䌠
���Tนของผู้ถือหุ้น�����H��/0ถุนายน1อห�0น
     ทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨!นเร,อื่น ��r�s��`�����&�Number Foนห!*น
          ทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨!นจ่าย�YYY���h���쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ɳ즤ɳ즌ɳ����e.瘌ф늠ดทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨ะเบ�ยน 14

99,000,000.00 99,000,000.00 99,000,000.00 99,000,000.00 
          ทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨!นทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨�$อื่น ��r�s��`�����&�Number Foอื่น ��r�s��`�����&�Number Foกและชั่วคราว �诨ᖁ诸ᖁ�6าระแล*ว 14

95,707,185.00 95,707,185.00 
95,089,535.00 95,089,535.00 

     ส�วนเก�นมูลค่า'ลค�าห!*นสามูลค่า#ญ์    รัตคาม         และ   62,876,670.61 59,344,268.49 62,876,670.61 59,344,268.49 
     ส6ารอื่น ��r�s��`�����&�Number Foงินสดแลส�วนทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨!นจ่าย�YYY���h���쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ɳ즤ɳ즌ɳ����e.瘌ф늠ากการจ่าย�YYY���h���쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ɳ즤ɳ즌ɳ����e.瘌ф늠�ายโดยใชั่วคราว �诨ᖁ诸ᖁ�*ห!*นเป=นเกณ์ ��tH����耀��     รวมสินทรฑ์��h�����*�com.sun.star.comp.Calc.Spreadshee9 82,375.79 699,469.91 82,375.79 699,469.91 
     ก6าไรสะสมูลค่า

10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 
          ย#งินสดแลไมูลค่า�ได*จ่าย�YYY���h���쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ɳ즤ɳ즌ɳ����e.瘌ф늠#ดสรร 15 165,414,936.85 172,153,355.14 164,907,566.52 171,279,243.34 

     รวียน��8�慪䌠
���Tมส�วียน��8�慪䌠
���Tนของบรษัทใหญ่��/����H�����ทใหญ่��/����H����耀��       � 334,081,168.25 337,286,628.54 333,573,797.92 336,412,516.74 
     ส�วนได*เส�ยทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨�$ไมูลค่า�มูลค่า�อื่น ��r�s��`�����&�Number Fo6านาจ่าย�YYY���h���쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ɳ즤ɳ즌ɳ����e.瘌ф늠ควบค!มูลค่า 1,671,629.22 2,016,040.07 0.00 0.00 

     รวียน��8�慪䌠
���Tมส�วียน��8�慪䌠
���Tนของผู้ถือหุ้น�����H��/0ถุนายน1อห�0น 335,752,797.47 339,302,668.61 333,573,797.92 336,412,516.74 
รวียน��8�慪䌠
���Tมหน�*สนและส�วียน��8�慪䌠
���Tนของผู้ถือหุ้น�����H��/0ถุนายน1อห�0น 383,343,266.89 397,915,251.05 381,029,530.81 394,424,943.80 

หมูลค่าายเหติดภาระค้ำประกัน�le!ประกอื่น ��r�s��`�����&�Number Foบงินสดแลบการเงินสดแล�นเป=นส�วนหน>$งินสดแลขอื่น ��r�s��`�����&�Number Foงินสดแลงินสดแลบการเงินสดแล�นน�)  

บร�ษัทย่อย�0�Y�ຶP���긠Ӹ�#ทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨  ควอื่น ��r�s��`�����&�Number Foลล�เทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨ค  จ่าย�YYY���h���쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ɳ즤ɳ즌ɳ����e.瘌ф늠6าก#ด  (มูลค่าหาชั่วคราว �诨ᖁ诸ᖁ�น)  และบร�ษัทย่อย�0�Y�ຶP���긠Ӹ�#ทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨ย�อื่น ��r�s��`�����&�Number Foย
งบแสดงฐานะการเงน (ตุ�Y��(�อ)

ณ์ ��tH����耀��     รวมสินทร ว#นทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨�$ 30 มูลค่า�ถูกหัก ณ ที่จ่าย�YYY���h��!นายน 2556 (ย#งินสดแลไมูลค่า�ได*ติดภาระค้ำประกัน�leรวจ่าย�YYY���h���쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ɳ즤ɳ즌ɳ����e.瘌ф늠สอื่น ��r�s��`�����&�Number Foบ/สอื่น ��r�s��`�����&�Number Foบทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨านแล*ว)

งบการเงนรวียน��8�慪䌠
���Tม (บาท) งบการเงนเฉพาะกจการ (บาท)
30 มถุนายน�นาย์�뻘(��น 2556 31 ธันว�นวียน��8�慪䌠
���Tาคม 2555 30 มถุนายน�นาย์�뻘(��น 2556 31 ธันว�นวียน��8�慪䌠
���Tาคม 2555

ห!*นสามูลค่า#ญ์    รัตคาม         และ    99,000,000 ห!*น มูลค่า'ลค�าห!*นละ 1 บาทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨 

ห!*นสามูลค่า#ญ์    รัตคาม         และ    95,707,185 ห!*น ห!*นละ 1 บาทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨
ห!*นสามูลค่า#ญ์    รัตคาม         และ    95,089,535 ห!*น ห!*นละ 1 บาทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨

          จ่าย�YYY���h���쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ɳ즤ɳ즌ɳ����e.瘌ф늠#ดสรรแล*ว - ทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨!นส6ารอื่น ��r�s��`�����&�Number Foงินสดแลติดภาระค้ำประกัน�leามูลค่ากฎหมูลค่าาย 

ลงินสดแลชั่วคราว �诨ᖁ诸ᖁ�,$อื่น ��r�s��`�����&�Number Fo …………………………………………………………………………. กรรมูลค่าการ
              (  นายสรรพ#ชั่วคราว �诨ᖁ诸ᖁ�ญ์    รัตคาม         และ   9    ร#ติดภาระค้ำประกัน�leคามูลค่า         และ        นายส!เมูลค่าธ     เติดภาระค้ำประกัน�leชั่วคราว �诨ᖁ诸ᖁ�าชั่วคราว �诨ᖁ诸ᖁ�#ยน�ร#นดร9  )
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งบก5าไรขาดท�นเบ6ดเสร6จ

หมาย์�뻘(��เหตุ�Y��(� 2556 2555 2556 2555
รายได*จ่าย�YYY���h���쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ɳ즤ɳ즌ɳ����e.瘌ф늠ากการให*บร�การ 97,448,739.44 86,955,888.83 97,379,579.94 83,766,918.62 
ติดภาระค้ำประกัน�le*นทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨!นการให*บร�การ (63,245,058.61) (59,009,136.11) (63,318,668.70) (57,452,231.39)
ก6าไรข#)นติดภาระค้ำประกัน�le*น 34,203,680.83 27,946,752.72 34,060,911.24 26,314,687.23 
รายได*อื่น ��r�s��`�����&�Number Fo,$น 1,005,263.21 1,251,238.77 948,407.09 1,083,761.09 
ค�าใชั่วคราว �诨ᖁ诸ᖁ�*จ่าย�YYY���h���쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ɳ즤ɳ즌ɳ����e.瘌ф늠�ายในการบร�หาร (11,422,652.51) (12,362,260.59) (11,054,176.69) (12,176,835.98)
ติดภาระค้ำประกัน�le*นทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨!นทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨างินสดแลการเงินสดแล�น (116,819.27) (82,481.98) (116,819.27) (82,481.98)
ก6าไรก�อื่น ��r�s��`�����&�Number Foนภาษัทย่อย�0�Y�ຶP���긠Ӹ��เงินสดแล�นได* 23,669,472.26 16,753,248.92 23,838,322.37 15,139,130.36 
ค�าใชั่วคราว �诨ᖁ诸ᖁ�*จ่าย�YYY���h���쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ɳ즤ɳ즌ɳ����e.瘌ф늠�ายภาษัทย่อย�0�Y�ຶP���긠Ӹ��เงินสดแล�นได* 16 (774,930.41) (799,982.27) (774,930.18) (515,905.33)
ก6าไรส6าหร#บงินสดแลวด 22,894,541.85 15,953,266.65 23,063,392.19 14,623,225.03 

           ก6าไรจ่าย�YYY���h���쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ɳ즤ɳ즌ɳ����e.瘌ф늠ากการเปล�$ยนแปลงินสดแลมูลค่า'ลค�าเงินสดแล�นลงินสดแลทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨!น
              ทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨�$ย#งินสดแลไมูลค่า�เก�ดข>)น 0.00 (233,194.82) 0.00 (233,194.82)
ก6าไรเบ/ดเสร/จ่าย�YYY���h���쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ɳ즤ɳ즌ɳ����e.瘌ф늠รวมูลค่าส6าหร#บงินสดแลวด 22,894,541.85 15,720,071.83 23,063,392.19 14,390,030.21 

           ส�วนทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨�$เป=นขอื่น ��r�s��`�����&�Number Foงินสดแลบร�ษัทย่อย�0�Y�ຶP���긠Ӹ�#ทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨ใหญ์    รัตคาม         และ   � 22,976,086.00 15,262,942.30 23,063,392.19 14,623,225.03 
           ส�วนทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨�$เป=นขอื่น ��r�s��`�����&�Number Foงินสดแลส�วนได*เส�ยทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨�$ไมูลค่า�มูลค่า�อื่น ��r�s��`�����&�Number Fo6านาจ่าย�YYY���h���쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ɳ즤ɳ즌ɳ����e.瘌ф늠ควบค!มูลค่า (81,544.15) 690,324.35 0.00 0.00 

22,894,541.85 15,953,266.65 23,063,392.19 14,623,225.03 

           ส�วนทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨�$เป=นขอื่น ��r�s��`�����&�Number Foงินสดแลบร�ษัทย่อย�0�Y�ຶP���긠Ӹ�#ทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨ใหญ์    รัตคาม         และ   � 22,976,086.00 15,029,747.48 23,063,392.19 14,390,030.21 
           ส�วนทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨�$เป=นขอื่น ��r�s��`�����&�Number Foงินสดแลส�วนได*เส�ยทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨�$ไมูลค่า�มูลค่า�อื่น ��r�s��`�����&�Number Fo6านาจ่าย�YYY���h���쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ɳ즤ɳ즌ɳ����e.瘌ф늠ควบค!มูลค่า (81,544.15) 690,324.35 0.00 0.00 

22,894,541.85 15,720,071.83 23,063,392.19 14,390,030.21 
ก6าไรติดภาระค้ำประกัน�le�อื่น ��r�s��`�����&�Number Foห!*น
           ก6าไรติดภาระค้ำประกัน�le�อื่น ��r�s��`�����&�Number Foห!*นข#)นพ,)นฐาน 4.2 0.24 0.16 0.24 0.15 
           จ่าย�YYY���h���쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ɳ즤ɳ즌ɳ����e.瘌ф늠6านวนห!*นสามูลค่า#ญ์    รัตคาม         และ   ถูกหัก ณ ที่จ่าย�YYY���h��#วเฉล�$ยถูกหัก ณ ที่จ่าย�YYY���h���วงินสดแลน)6าหน#ก 4.2  95,707,185 94,499,635  95,707,185 94,499,635 

           ก6าไรติดภาระค้ำประกัน�le�อื่น ��r�s��`�����&�Number Foห!*นปร#บลด 4.2 0.24 0.16 0.24 0.15 
           จ่าย�YYY���h���쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ɳ즤ɳ즌ɳ����e.瘌ф늠6านวนห!*นสามูลค่า#ญ์    รัตคาม         และ   ถูกหัก ณ ที่จ่าย�YYY���h��#วเฉล�$ยถูกหัก ณ ที่จ่าย�YYY���h���วงินสดแลน)6าหน#ก 4.2  97,516,907 94,499,635  97,516,907 94,499,635 

หมูลค่าายเหติดภาระค้ำประกัน�le!ประกอื่น ��r�s��`�����&�Number Foบงินสดแลบการเงินสดแล�นเป=นส�วนหน>$งินสดแลขอื่น ��r�s��`�����&�Number Foงินสดแลงินสดแลบการเงินสดแล�นน�)

บร�ษัทย่อย�0�Y�ຶP���긠Ӹ�#ทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨  ควอื่น ��r�s��`�����&�Number Foลล�เทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨ค  จ่าย�YYY���h���쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ɳ즤ɳ즌ɳ����e.瘌ф늠6าก#ด  (มูลค่าหาชั่วคราว �诨ᖁ诸ᖁ�น)  และบร�ษัทย่อย�0�Y�ຶP���긠Ӹ�#ทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨ย�อื่น ��r�s��`�����&�Number Foย

ส6าหร#บงินสดแลวดสามูลค่าเด,อื่น ��r�s��`�����&�Number Foน ส�)นส!ดว#นทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨�$ 30 มูลค่า�ถูกหัก ณ ที่จ่าย�YYY���h��!นายน 2556
(ย#งินสดแลไมูลค่า�ได*ติดภาระค้ำประกัน�leรวจ่าย�YYY���h���쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ɳ즤ɳ즌ɳ����e.瘌ф늠สอื่น ��r�s��`�����&�Number Foบ/สอื่น ��r�s��`�����&�Number Foบทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨านแล*ว)

งบการเงนรวียน��8�慪䌠
���Tม (บาท) งบการเงนเฉพาะกจการ (บาท)

ก6าไรขาดทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨!นเบ/ดเสร/จ่าย�YYY���h���쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ɳ즤ɳ즌ɳ����e.瘌ф늠อื่น ��r�s��`�����&�Number Fo,$น:

การแบ�งินสดแลปMนก6าไร(ขาดทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨!น)

การแบ�งินสดแลปMนก6าไร(ขาดทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨!น)เบ/ดเสร/จ่าย�YYY���h���쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ɳ즤ɳ즌ɳ����e.瘌ф늠รวมูลค่า

ลงินสดแลชั่วคราว �诨ᖁ诸ᖁ�,$อื่น ��r�s��`�����&�Number Fo …………………………………………………………………………. กรรมูลค่าการ
              (  นายสรรพ#ชั่วคราว �诨ᖁ诸ᖁ�ญ์    รัตคาม         และ   9    ร#ติดภาระค้ำประกัน�leคามูลค่า         และ        นายส!เมูลค่าธ     เติดภาระค้ำประกัน�leชั่วคราว �诨ᖁ诸ᖁ�าชั่วคราว �诨ᖁ诸ᖁ�#ยน�ร#นดร9  )
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งบก5าไรขาดท�นเบ6ดเสร6จ

หมาย์�뻘(��เหตุ�Y��(� 2556 2555 2556 2555
รายได*จ่าย�YYY���h���쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ɳ즤ɳ즌ɳ����e.瘌ф늠ากการให*บร�การ 189,577,917.12 183,860,283.96 189,282,370.50 177,558,802.90 
ติดภาระค้ำประกัน�le*นทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨!นการให*บร�การ (126,681,653.00) (121,724,205.72) (126,034,164.25) (117,029,438.21)
ก6าไรข#)นติดภาระค้ำประกัน�le*น 62,896,264.12 62,136,078.24 63,248,206.25 60,529,364.69 
รายได*อื่น ��r�s��`�����&�Number Fo,$น 2,128,257.67 2,073,145.26 2,037,560.49 1,784,329.69 
ค�าใชั่วคราว �诨ᖁ诸ᖁ�*จ่าย�YYY���h���쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ɳ즤ɳ즌ɳ����e.瘌ф늠�ายในการบร�หาร (22,695,075.05) (24,235,532.83) (22,076,382.91) (23,876,119.29)
ติดภาระค้ำประกัน�le*นทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨!นทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨างินสดแลการเงินสดแล�น (210,039.49) (153,061.86) (210,039.49) (153,061.86)
ก6าไรก�อื่น ��r�s��`�����&�Number Foนภาษัทย่อย�0�Y�ຶP���긠Ӹ��เงินสดแล�นได* 42,119,407.25 39,820,628.81 42,999,344.34 38,284,513.23 
ค�าใชั่วคราว �诨ᖁ诸ᖁ�*จ่าย�YYY���h���쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ɳ즤ɳ즌ɳ����e.瘌ф늠�ายภาษัทย่อย�0�Y�ຶP���긠Ӹ��เงินสดแล�นได* 16 (1,348,643.89) (1,428,388.71) (1,517,428.66) (1,144,311.77)
ก6าไรส6าหร#บงินสดแลวด 40,770,763.36 38,392,240.10 41,481,915.68 37,140,201.46 

           ก6าไรจ่าย�YYY���h���쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ɳ즤ɳ즌ɳ����e.瘌ф늠ากการเปล�$ยนแปลงินสดแลมูลค่า'ลค�าเงินสดแล�นลงินสดแลทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨!น
              ทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨�$ย#งินสดแลไมูลค่า�เก�ดข>)น 0.00 (179,322.07) 0.00 (179,322.07)
ก6าไรเบ/ดเสร/จ่าย�YYY���h���쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ɳ즤ɳ즌ɳ����e.瘌ф늠รวมูลค่าส6าหร#บงินสดแลวด 40,770,763.36 38,212,918.03 41,481,915.68 36,960,879.39 

           ส�วนทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨�$เป=นขอื่น ��r�s��`�����&�Number Foงินสดแลบร�ษัทย่อย�0�Y�ຶP���긠Ӹ�#ทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨ใหญ์    รัตคาม         และ   � 41,115,174.21 37,734,666.81 41,481,915.68 37,140,201.46 
           ส�วนทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨�$เป=นขอื่น ��r�s��`�����&�Number Foงินสดแลส�วนได*เส�ยทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨�$ไมูลค่า�มูลค่า�อื่น ��r�s��`�����&�Number Fo6านาจ่าย�YYY���h���쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ɳ즤ɳ즌ɳ����e.瘌ф늠ควบค!มูลค่า (344,410.85) 657,573.29 0.00 0.00 

40,770,763.36 38,392,240.10 41,481,915.68 37,140,201.46 

           ส�วนทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨�$เป=นขอื่น ��r�s��`�����&�Number Foงินสดแลบร�ษัทย่อย�0�Y�ຶP���긠Ӹ�#ทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨ใหญ์    รัตคาม         และ   � 41,115,174.21 37,555,344.74 41,481,915.68 36,960,879.39 
           ส�วนทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨�$เป=นขอื่น ��r�s��`�����&�Number Foงินสดแลส�วนได*เส�ยทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨�$ไมูลค่า�มูลค่า�อื่น ��r�s��`�����&�Number Fo6านาจ่าย�YYY���h���쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ɳ즤ɳ즌ɳ����e.瘌ф늠ควบค!มูลค่า (344,410.85) 657,573.29 0.00 0.00 

40,770,763.36 38,212,918.03 41,481,915.68 36,960,879.39 
ก6าไรติดภาระค้ำประกัน�le�อื่น ��r�s��`�����&�Number Foห!*น
           ก6าไรติดภาระค้ำประกัน�le�อื่น ��r�s��`�����&�Number Foห!*นข#)นพ,)นฐาน 4.2 0.43 0.40 0.43 0.39 
           จ่าย�YYY���h���쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ɳ즤ɳ즌ɳ����e.瘌ф늠6านวนห!*นสามูลค่า#ญ์    รัตคาม         และ   ถูกหัก ณ ที่จ่าย�YYY���h��#วเฉล�$ยถูกหัก ณ ที่จ่าย�YYY���h���วงินสดแลน)6าหน#ก 4.2  95,454,665 94,499,635  95,454,665 94,499,635 

           ก6าไรติดภาระค้ำประกัน�le�อื่น ��r�s��`�����&�Number Foห!*นปร#บลด 4.2 0.42 0.40 0.43 0.39 
           จ่าย�YYY���h���쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ɳ즤ɳ즌ɳ����e.瘌ф늠6านวนห!*นสามูลค่า#ญ์    รัตคาม         และ   ถูกหัก ณ ที่จ่าย�YYY���h��#วเฉล�$ยถูกหัก ณ ที่จ่าย�YYY���h���วงินสดแลน)6าหน#ก 4.2  97,042,964 94,499,635  97,042,964 94,499,635 

หมูลค่าายเหติดภาระค้ำประกัน�le!ประกอื่น ��r�s��`�����&�Number Foบงินสดแลบการเงินสดแล�นเป=นส�วนหน>$งินสดแลขอื่น ��r�s��`�����&�Number Foงินสดแลงินสดแลบการเงินสดแล�นน�)

บร�ษัทย่อย�0�Y�ຶP���긠Ӹ�#ทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨  ควอื่น ��r�s��`�����&�Number Foลล�เทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨ค  จ่าย�YYY���h���쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ɳ즤ɳ즌ɳ����e.瘌ф늠6าก#ด  (มูลค่าหาชั่วคราว �诨ᖁ诸ᖁ�น)  และบร�ษัทย่อย�0�Y�ຶP���긠Ӹ�#ทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨ย�อื่น ��r�s��`�����&�Number Foย

ส6าหร#บงินสดแลวดหกเด,อื่น ��r�s��`�����&�Number Foน ส�)นส!ดว#นทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨�$ 30 มูลค่า�ถูกหัก ณ ที่จ่าย�YYY���h��!นายน 2556
(ย#งินสดแลไมูลค่า�ได*ติดภาระค้ำประกัน�leรวจ่าย�YYY���h���쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ɳ즤ɳ즌ɳ����e.瘌ф늠สอื่น ��r�s��`�����&�Number Foบ/สอื่น ��r�s��`�����&�Number Foบทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨านแล*ว)

งบการเงนรวียน��8�慪䌠
���Tม (บาท) งบการเงนเฉพาะกจการ (บาท)

ก6าไรขาดทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨!นเบ/ดเสร/จ่าย�YYY���h���쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ɳ즤ɳ즌ɳ����e.瘌ф늠อื่น ��r�s��`�����&�Number Fo,$น:

การแบ�งินสดแลปMนก6าไร(ขาดทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨!น)

การแบ�งินสดแลปMนก6าไร(ขาดทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨!น)เบ/ดเสร/จ่าย�YYY���h���쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ɳ즤ɳ즌ɳ����e.瘌ф늠รวมูลค่า

ลงินสดแลชั่วคราว �诨ᖁ诸ᖁ�,$อื่น ��r�s��`�����&�Number Fo …………………………………………………………………………. กรรมูลค่าการ
              (  นายสรรพ#ชั่วคราว �诨ᖁ诸ᖁ�ญ์    รัตคาม         และ   9    ร#ติดภาระค้ำประกัน�leคามูลค่า         และ        นายส!เมูลค่าธ     เติดภาระค้ำประกัน�leชั่วคราว �诨ᖁ诸ᖁ�าชั่วคราว �诨ᖁ诸ᖁ�#ยน�ร#นดร9  )
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ส�วนขอื่น ��r�s��`�����&�Number Foงินสดแลผูกพันผลปร'*ถูกหัก ณ ที่จ่าย�YYY���h��,อื่น ��r�s��`�����&�Number Foห!*นบร�ษัทย่อย�0�Y�ຶP���긠Ӹ�#ทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨ใหญ์    รัตคาม         และ   � ส�วนได*เส�ยทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨�$ไมูลค่า�มูลค่า� รวมูลค่าส�วน
ทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨!นทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨�$อื่น ��r�s��`�����&�Number Foอื่น ��r�s��`�����&�Number Foก ส�วนเก�น ส6ารอื่น ��r�s��`�����&�Number Foงินสดแลส�วนทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨!น

ก6าไรสะสมูลค่า
อื่น ��r�s��`�����&�Number Foงินสดแลค9ประกอื่น ��r�s��`�����&�Number Foบอื่น ��r�s��`�����&�Number Fo,$นขอื่น ��r�s��`�����&�Number Foงินสดแล รวมูลค่าส�วนขอื่น ��r�s��`�����&�Number Foงินสดแล อื่น ��r�s��`�����&�Number Fo6านาจ่าย�YYY���h���쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ɳ즤ɳ즌ɳ����e.瘌ф늠ควบค!มูลค่า ขอื่น ��r�s��`�����&�Number Foงินสดแลผูกพันผลปร'*ถูกหัก ณ ที่จ่าย�YYY���h��,อื่น ��r�s��`�����&�Number Foห!*น

และชั่วคราว �诨ᖁ诸ᖁ�6าระแล*ว มูลค่า'ลค�าห!*น จ่าย�YYY���h���쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ɳ즤ɳ즌ɳ����e.瘌ф늠ากการจ่าย�YYY���h���쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ɳ즤ɳ즌ɳ����e.瘌ф늠�ายโดย ส�วนขอื่น ��r�s��`�����&�Number Foงินสดแลผูกพันผลปร'*ถูกหัก ณ ที่จ่าย�YYY���h��,อื่น ��r�s��`�����&�Number Foห!*น ผูกพันผลปร'*ถูกหัก ณ ที่จ่าย�YYY���h��,อื่น ��r�s��`�����&�Number Foห!*นบร�ษัทย่อย�0�Y�ຶP���긠Ӹ�#ทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨ใหญ์    รัตคาม         และ   �
ใชั่วคราว �诨ᖁ诸ᖁ�*ห!*นเป=นเกณ์ ��tH����耀��     รวมสินทรฑ์��h�����*�com.sun.star.comp.Calc.Spreadshee9 จ่าย�YYY���h���쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ɳ즤ɳ즌ɳ����e.瘌ф늠#ดสรรแล*ว ย#งินสดแลไมูลค่า�ได*จ่าย�YYY���h���쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ɳ즤ɳ즌ɳ����e.瘌ф늠#ดสรร ก6าไรขาดทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨!นเบ/ดเสร/จ่าย�YYY���h���쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ɳ즤ɳ즌ɳ����e.瘌ф늠อื่น ��r�s��`�����&�Number Fo,$น

การเปล�$ยนแปลงินสดแลมูลค่า'ลค�า
หมาย์�뻘(��เหตุ�Y��(� เงินสดแล�นลงินสดแลทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨!นทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨�$ย#งินสดแลไมูลค่า�เก�ดข>)น

95,089,535.00 59,344,268.49 699,469.91 10,000,000.00 172,153,355.14 0.00 337,286,628.54 2,016,040.07 339,302,668.61 

          ห!*นสามูลค่า#ญ์    รัตคาม         และ   จ่าย�YYY���h���쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ɳ즤ɳ즌ɳ����e.瘌ф늠ากการใชั่วคราว �诨ᖁ诸ᖁ�*ส�ทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨ธ�ติดภาระค้ำประกัน�leามูลค่าใบส6าค#ญ์    รัตคาม         และ   แสดงินสดแลส�ทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨ธ�ซื้อหุ้นสามัญ�酐௦靰௦襸 ���C:\Documents and Settings\svn,)อื่น ��r�s��`�����&�Number Foห!*นสามูลค่า#ญ์    รัตคาม         และ   14 617,650.00 3,532,402.12 (617,094.12) 0.00 0.00 0.00 3,532,958.00 0.00 3,532,958.00 
         เงินสดแล�นปMนผูกพันผลปรลจ่าย�YYY���h���쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ɳ즤ɳ즌ɳ����e.瘌ф늠�าย 15 0.00 0.00 0.00 0.00 (47,853,592.50) 0.00 (47,853,592.50) 0.00 (47,853,592.50)

0.00 0.00 0.00 0.00 41,115,174.21 0.00 41,115,174.21 (344,410.85) 40,770,763.36 
95,707,185.00 62,876,670.61 82,375.79 10,000,000.00 165,414,936.85 0.00 334,081,168.25 1,671,629.22 335,752,797.47 

90,000,000.00 55,970,571.40 0.00 10,000,000.00 128,804,975.38 179,322.07 284,954,868.85 334,104.65 285,288,973.50 

          ห!*นสามูลค่า#ญ์    รัตคาม         และ   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 735,225.00 735,225.00 
         เงินสดแล�นปMนผูกพันผลปรลจ่าย�YYY���h���쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ɳ즤ɳ즌ɳ����e.瘌ф늠�าย 4,499,635.00 0.00 0.00 0.00 (31,499,635.00) 0.00 (27,000,000.00) 0.00 (27,000,000.00)
          ก6าไรเบ/ดเสร/จ่าย�YYY���h���쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ɳ즤ɳ즌ɳ����e.瘌ф늠รวมูลค่าส6าหร#บงินสดแลวด 0.00 0.00 0.00 0.00 37,734,666.81 (179,322.07) 37,555,344.74 657,573.29 38,212,918.03 

94,499,635.00 55,970,571.40 0.00 10,000,000.00 135,040,007.19 0.00 295,510,213.59 1,726,902.94 297,237,116.53 

หมูลค่าายเหติดภาระค้ำประกัน�le!ประกอื่น ��r�s��`�����&�Number Foบงินสดแลบการเงินสดแล�นเป=นส�วนหน>$งินสดแลขอื่น ��r�s��`�����&�Number Foงินสดแลงินสดแลบการเงินสดแล�นน�)

บร�ษัทย่อย�0�Y�ຶP���긠Ӹ�#ทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨  ควอื่น ��r�s��`�����&�Number Foลล�เทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨ค  จ่าย�YYY���h���쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ɳ즤ɳ즌ɳ����e.瘌ф늠6าก#ด  (มูลค่าหาชั่วคราว �诨ᖁ诸ᖁ�น)  และบร�ษัทย่อย�0�Y�ຶP���긠Ӹ�#ทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨ย�อื่น ��r�s��`�����&�Number Foย

ส6าหร#บงินสดแลวดหกเด,อื่น ��r�s��`�����&�Number Foน ส�)นส!ดว#นทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨�$ 30 มูลค่า�ถูกหัก ณ ที่จ่าย�YYY���h��!นายน 2556
(ย#งินสดแลไมูลค่า�ได*ติดภาระค้ำประกัน�leรวจ่าย�YYY���h���쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ɳ즤ɳ즌ɳ����e.瘌ф늠สอื่น ��r�s��`�����&�Number Foบ/สอื่น ��r�s��`�����&�Number Foบทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨านแล*ว)

งบการเง�นรวม  (บาท)

ยอื่น ��r�s��`�����&�Number Foดคงินสดแลเหล,อื่น ��r�s��`�����&�Number Fo ณ์ ��tH����耀��     รวมสินทร ว#นทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨�$ 31 ธ#นวาคมูลค่า 2555
การเปล�$ยนแปลงินสดแลในส�วนขอื่น ��r�s��`�����&�Number Foงินสดแลผูกพันผลปร'*ถูกหัก ณ ที่จ่าย�YYY���h��,อื่น ��r�s��`�����&�Number Foห!*นส6าหร#บงินสดแลวด 6 เด,อื่น ��r�s��`�����&�Number Foน :

          ก6าไร(ขาดทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨!น)เบ/ดเสร/จ่าย�YYY���h���쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ɳ즤ɳ즌ɳ����e.瘌ф늠รวมูลค่าส6าหร#บงินสดแลวด
ยอื่น ��r�s��`�����&�Number Foดคงินสดแลเหล,อื่น ��r�s��`�����&�Number Fo ณ์ ��tH����耀��     รวมสินทร ว#นทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨�$ 30 มูลค่า�ถูกหัก ณ ที่จ่าย�YYY���h��!นายน 2556

ยอื่น ��r�s��`�����&�Number Foดคงินสดแลเหล,อื่น ��r�s��`�����&�Number Fo ณ์ ��tH����耀��     รวมสินทร ว#นทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨�$ 31 ธ#นวาคมูลค่า 2554
การเปล�$ยนแปลงินสดแลในส�วนขอื่น ��r�s��`�����&�Number Foงินสดแลผูกพันผลปร'*ถูกหัก ณ ที่จ่าย�YYY���h��,อื่น ��r�s��`�����&�Number Foห!*นส6าหร#บงินสดแลวด 6 เด,อื่น ��r�s��`�����&�Number Foน :

ยอื่น ��r�s��`�����&�Number Foดคงินสดแลเหล,อื่น ��r�s��`�����&�Number Fo ณ์ ��tH����耀��     รวมสินทร ว#นทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨�$ 30 มูลค่า�ถูกหัก ณ ที่จ่าย�YYY���h��!นายน 2555

ลงินสดแลชั่วคราว �诨ᖁ诸ᖁ�,$อื่น ��r�s��`�����&�Number Fo ….........………………………………………………………………………. กรรมูลค่าการ
              (  นายสรรพ#ชั่วคราว �诨ᖁ诸ᖁ�ญ์    รัตคาม         และ   9    ร#ติดภาระค้ำประกัน�leคามูลค่า         และ        นายส!เมูลค่าธ     เติดภาระค้ำประกัน�leชั่วคราว �诨ᖁ诸ᖁ�าชั่วคราว �诨ᖁ诸ᖁ�#ยน�ร#นดร9  )
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ทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨!นทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨�$อื่น ��r�s��`�����&�Number Foอื่น ��r�s��`�����&�Number Foก ส�วนเก�น ส6ารอื่น ��r�s��`�����&�Number Foงินสดแลส�วนทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨!น
ก6าไรสะสมูลค่า

อื่น ��r�s��`�����&�Number Foงินสดแลค9ประกอื่น ��r�s��`�����&�Number Foบอื่น ��r�s��`�����&�Number Fo,$นขอื่น ��r�s��`�����&�Number Foงินสดแล ส�วนขอื่น ��r�s��`�����&�Number Foงินสดแล
และชั่วคราว �诨ᖁ诸ᖁ�6าระแล*ว มูลค่า'ลค�าห!*น จ่าย�YYY���h���쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ɳ즤ɳ즌ɳ����e.瘌ф늠ากการจ่าย�YYY���h���쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ɳ즤ɳ즌ɳ����e.瘌ф늠�ายโดย ส�วนขอื่น ��r�s��`�����&�Number Foงินสดแลผูกพันผลปร'*ถูกหัก ณ ที่จ่าย�YYY���h��,อื่น ��r�s��`�����&�Number Foห!*น ผูกพันผลปร'*ถูกหัก ณ ที่จ่าย�YYY���h��,อื่น ��r�s��`�����&�Number Foห!*นรวมูลค่า

ใชั่วคราว �诨ᖁ诸ᖁ�*ห!*นเป=นเกณ์ ��tH����耀��     รวมสินทรฑ์��h�����*�com.sun.star.comp.Calc.Spreadshee9 จ่าย�YYY���h���쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ɳ즤ɳ즌ɳ����e.瘌ф늠#ดสรรแล*ว ย#งินสดแลไมูลค่า�ได*จ่าย�YYY���h���쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ɳ즤ɳ즌ɳ����e.瘌ф늠#ดสรร ก6าไรขาดทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨!นเบ/ดเสร/จ่าย�YYY���h���쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ɳ즤ɳ즌ɳ����e.瘌ф늠อื่น ��r�s��`�����&�Number Fo,$น
การเปล�$ยนแปลงินสดแลมูลค่า'ลค�า

หมาย์�뻘(��เหตุ�Y��(� เงินสดแล�นลงินสดแลทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨!นทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨�$ย#งินสดแลไมูลค่า�เก�ดข>)น
95,089,535.00 59,344,268.49 699,469.91 10,000,000.00 171,279,243.34 0.00 336,412,516.74 

          ห!*นสามูลค่า#ญ์    รัตคาม         และ   จ่าย�YYY���h���쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ɳ즤ɳ즌ɳ����e.瘌ф늠ากการใชั่วคราว �诨ᖁ诸ᖁ�*ส�ทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨ธ�ติดภาระค้ำประกัน�leามูลค่าใบส6าค#ญ์    รัตคาม         และ   แสดงินสดแลส�ทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨ธ�ซื้อหุ้นสามัญ�酐௦靰௦襸 ���C:\Documents and Settings\svn,)อื่น ��r�s��`�����&�Number Foห!*นสามูลค่า#ญ์    รัตคาม         และ   14 617,650.00 3,532,402.12 (617,094.12) 0.00 0.00 0.00 3,532,958.00 
          เงินสดแล�นปMนผูกพันผลปรลจ่าย�YYY���h���쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ɳ즤ɳ즌ɳ����e.瘌ф늠�าย 15 0.00 0.00 0.00 0.00 (47,853,592.50) 0.00 (47,853,592.50)
          ก6าไรเบ/ดเสร/จ่าย�YYY���h���쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ɳ즤ɳ즌ɳ����e.瘌ф늠รวมูลค่าส6าหร#บงินสดแลวด 0.00 0.00 0.00 0.00 41,481,915.68 0.00 41,481,915.68 

95,707,185.00 62,876,670.61 82,375.79 10,000,000.00 164,907,566.52 0.00 333,573,797.92 

90,000,000.00 55,970,571.40 0.00 10,000,000.00 128,786,938.64 179,322.07 284,936,832.11 

          เงินสดแล�นปMนผูกพันผลปรลจ่าย�YYY���h���쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ɳ즤ɳ즌ɳ����e.瘌ф늠�าย 4,499,635.00 0.00 0.00 0.00 (31,499,635.00) 0.00 (27,000,000.00)
          ก6าไรเบ/ดเสร/จ่าย�YYY���h���쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ɳ즤ɳ즌ɳ����e.瘌ф늠รวมูลค่าส6าหร#บงินสดแลวด 0.00 0.00 0.00 #REF! 37,140,201.46 (179,322.07) #REF!

94,499,635.00 55,970,571.40 0.00 #REF! 134,427,505.10 0.00 #REF!

หมูลค่าายเหติดภาระค้ำประกัน�le!ประกอื่น ��r�s��`�����&�Number Foบงินสดแลบการเงินสดแล�นเป=นส�วนหน>$งินสดแลขอื่น ��r�s��`�����&�Number Foงินสดแลงินสดแลบการเงินสดแล�นน�)

บร�ษัทย่อย�0�Y�ຶP���긠Ӹ�#ทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨  ควอื่น ��r�s��`�����&�Number Foลล�เทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨ค  จ่าย�YYY���h���쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ɳ즤ɳ즌ɳ����e.瘌ф늠6าก#ด  (มูลค่าหาชั่วคราว �诨ᖁ诸ᖁ�น)  และบร�ษัทย่อย�0�Y�ຶP���긠Ӹ�#ทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨ย�อื่น ��r�s��`�����&�Number Foย

ส6าหร#บงินสดแลวดหกเด,อื่น ��r�s��`�����&�Number Foน ส�)นส!ดว#นทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨�$ 30 มูลค่า�ถูกหัก ณ ที่จ่าย�YYY���h��!นายน 2556
(ยั�งไม่ได้ต�ได้ตรวจสอบ	ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)���P���൫൫൫൫൫൫൫	ว)

งบการเงนเฉพาะกจการ  (บาท)

ยอื่น ��r�s��`�����&�Number Foดคงินสดแลเหล,อื่น ��r�s��`�����&�Number Fo ณ์ ��tH����耀��     รวมสินทร ว#นทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨�$ 31 ธ#นวาคมูลค่า 2555
การเปล�$ยนแปลงินสดแลในส�วนขอื่น ��r�s��`�����&�Number Foงินสดแลผูกพันผลปร'*ถูกหัก ณ ที่จ่าย�YYY���h��,อื่น ��r�s��`�����&�Number Foห!*นส6าหร#บงินสดแลวด 6 เด,อื่น ��r�s��`�����&�Number Foน :

ยอื่น ��r�s��`�����&�Number Foดคงินสดแลเหล,อื่น ��r�s��`�����&�Number Fo ณ์ ��tH����耀��     รวมสินทร ว#นทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨�$ 30 มูลค่า�ถูกหัก ณ ที่จ่าย�YYY���h��!นายน 2556

ยอื่น ��r�s��`�����&�Number Foดคงินสดแลเหล,อื่น ��r�s��`�����&�Number Fo ณ์ ��tH����耀��     รวมสินทร ว#นทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨�$ 31 ธ#นวาคมูลค่า 2554
การเปล�$ยนแปลงินสดแลในส�วนขอื่น ��r�s��`�����&�Number Foงินสดแลผูกพันผลปร'*ถูกหัก ณ ที่จ่าย�YYY���h��,อื่น ��r�s��`�����&�Number Foห!*นส6าหร#บงินสดแลวด 6 เด,อื่น ��r�s��`�����&�Number Foน :

ยอื่น ��r�s��`�����&�Number Foดคงินสดแลเหล,อื่น ��r�s��`�����&�Number Fo ณ์ ��tH����耀��     รวมสินทร ว#นทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨�$ 30 มูลค่า�ถูกหัก ณ ที่จ่าย�YYY���h��!นายน 2555

ลงินสดแลชั่วคราว �诨ᖁ诸ᖁ�,$อื่น ��r�s��`�����&�Number Fo ……………………………………………………………………………......... กรรมูลค่าการ
              (  นายสรรพ#ชั่วคราว �诨ᖁ诸ᖁ�ญ์    รัตคาม         และ   9    ร#ติดภาระค้ำประกัน�leคามูลค่า         และ        นายส!เมูลค่าธ     เติดภาระค้ำประกัน�leชั่วคราว �诨ᖁ诸ᖁ�าชั่วคราว �诨ᖁ诸ᖁ�#ยน�ร#นดร9  )
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งบกระแสเงนสด

2556 2555 2556 2555
กระแสเงนสดจากกจกรรมด5าเนนงาน
     ก6าไรก�อื่น ��r�s��`�����&�Number Foนภาษัทย่อย�0�Y�ຶP���긠Ӹ��เงินสดแล�นได* 42,119,407.25 39,820,628.81 42,999,344.34 38,284,513.23 
        รายการปร#บปร!งินสดแล

ก6าไรจ่าย�YYY���h���쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ɳ즤ɳ즌ɳ����e.瘌ф늠ากการเปล�$ยนแปลงินสดแลมูลค่า'ลค�าเงินสดแล�นลงินสดแลทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨!นทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨�$ย#งินสดแลไมูลค่า�เก�ดข>)น (1,080,331.18) (729,757.05) (1,080,331.18) (729,757.05)
หน�)สงินสดแลส#ยจ่าย�YYY���h���쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ɳ즤ɳ즌ɳ����e.瘌ф늠ะส'ญ์    รัตคาม         และ   522,977.36 7,750.91 522,977.36 7,750.91 

(20,208,388.84) 3,142,857.87 (20,208,388.84) 3,162,752.42 
ค�าเส,$อื่น ��r�s��`�����&�Number Foมูลค่าราคา 8,762,965.56 8,931,133.38 8,755,216.11 8,919,744.87 
ขาดทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨!นจ่าย�YYY���h���쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ɳ즤ɳ즌ɳ����e.瘌ф늠ากการติดภาระค้ำประกัน�le#ดจ่าย�YYY���h���쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ɳ즤ɳ즌ɳ����e.瘌ф늠6าหน�ายส�นทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨ร#พย9ถูกหัก ณ ที่จ่าย�YYY���h��าวร 1,381,637.51 73,621.74 1,381,637.51 41,534.04 
ขาดทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨!นจ่าย�YYY���h���쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ɳ즤ɳ즌ɳ����e.瘌ф늠ากการด*อื่น ��r�s��`�����&�Number Foยค�าขอื่น ��r�s��`�����&�Number Foงินสดแลส�นทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨ร#พย9 1,760.30 25,152.74 1,760.30 25,152.74 
ภาษัทย่อย�0�Y�ຶP���긠Ӹ��เงินสดแล�นได*น�ติดภาระค้ำประกัน�le�บ!คคลถูกหัก ณ ที่จ่าย�YYY���h��'กห#ก ณ์ ��tH����耀��     รวมสินทร ทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨�$จ่าย�YYY���h���쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ɳ즤ɳ즌ɳ����e.瘌ф늠�าย ติดภาระค้ำประกัน�le#ดจ่าย�YYY���h���쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ɳ즤ɳ즌ɳ����e.瘌ф늠6าหน�าย 39,618.44 60,207.82 39,618.44 60,207.82 
ผูกพันผลปรลประโยชั่วคราว �诨ᖁ诸ᖁ�น9พน#กงินสดแลาน 595,612.00 992,006.91 595,612.00 992,006.91 
ค�าใชั่วคราว �诨ᖁ诸ᖁ�*จ่าย�YYY���h���쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ɳ즤ɳ즌ɳ����e.瘌ф늠�ายดอื่น ��r�s��`�����&�Number Foกเบ�)ยจ่าย�YYY���h���쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ɳ즤ɳ즌ɳ����e.瘌ф늠�าย 210,039.49 153,061.86 210,039.49 153,061.86 

32,345,297.89 52,476,664.99 33,217,485.53 50,916,967.75 
การเปล�$ยนแปลงินสดแลในส�วนประกอื่น ��r�s��`�����&�Number Foบขอื่น ��r�s��`�����&�Number Foงินสดแลส�นทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨ร#พย9

ล'กหน�)การค*าและล'กหน�)อื่น ��r�s��`�����&�Number Fo,$น 16,148,595.91 (3,656,365.00) 13,901,544.20 (210,819.06)
ส�นค*าคงินสดแลเหล,อื่น ��r�s��`�����&�Number Fo (1,269,221.13) (1,224,388.40) (1,269,221.13) (1,224,388.40)
ส�นทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨ร#พย9ไมูลค่า�หมูลค่า!นเว�ยนอื่น ��r�s��`�����&�Number Fo,$น (618,428.30) (519,647.70) (618,428.30) (526,047.70)
การเปล�$ยนแปลงินสดแลในส�วนประกอื่น ��r�s��`�����&�Number Foบขอื่น ��r�s��`�����&�Number Foงินสดแลหน�)ส�น

เจ่าย�YYY���h���쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ɳ즤ɳ즌ɳ����e.瘌ф늠*าหน�)การค*าและเจ่าย�YYY���h���쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ɳ즤ɳ즌ɳ����e.瘌ф늠*าหน�)อื่น ��r�s��`�����&�Number Fo,$น (12,639,378.17) (14,289,429.19) (12,498,872.03) (14,197,912.02)
33,966,866.20 32,786,834.70 32,732,508.27 34,757,800.57 

        เงินสดแล�นสดจ่าย�YYY���h���쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ɳ즤ɳ즌ɳ����e.瘌ф늠�ายดอื่น ��r�s��`�����&�Number Foกเบ�)ยจ่าย�YYY���h���쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ɳ즤ɳ즌ɳ����e.瘌ф늠�าย (210,039.49) (153,061.86) (210,039.49) (153,061.86)
(337,212.89) (823,867.75) (181,011.19) (818,279.15)

33,419,613.82 31,809,905.09 32,341,457.59 33,786,459.56 

หมูลค่าายเหติดภาระค้ำประกัน�le!ประกอื่น ��r�s��`�����&�Number Foบงินสดแลบการเงินสดแล�นเป=นส�วนหน>$งินสดแลขอื่น ��r�s��`�����&�Number Foงินสดแลงินสดแลบการเงินสดแล�นน�)

บร�ษัทย่อย�0�Y�ຶP���긠Ӹ�#ทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨  ควอื่น ��r�s��`�����&�Number Foลล�เทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨ค  จ่าย�YYY���h���쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ɳ즤ɳ즌ɳ����e.瘌ф늠6าก#ด  (มูลค่าหาชั่วคราว �诨ᖁ诸ᖁ�น)  และบร�ษัทย่อย�0�Y�ຶP���긠Ӹ�#ทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨ย�อื่น ��r�s��`�����&�Number Foย

ส6าหร#บงินสดแลวดหกเด,อื่น ��r�s��`�����&�Number Foน ส�)นส!ดว#นทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨�$ 30 มูลค่า�ถูกหัก ณ ที่จ่าย�YYY���h��!นายน 2556
(ย#งินสดแลไมูลค่า�ได*ติดภาระค้ำประกัน�leรวจ่าย�YYY���h���쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ɳ즤ɳ즌ɳ����e.瘌ф늠สอื่น ��r�s��`�����&�Number Foบ/สอื่น ��r�s��`�����&�Number Foบทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨านแล*ว)

งบการเงนรวียน��8�慪䌠
���Tม (บาท) งบการเงนเฉพาะกจการ (บาท)

มูลค่า'ลค�างินสดแลานบร�การทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨�$ย#งินสดแลไมูลค่า�ได*เร�ยกเก/บเงินสดแล�น(เพ�$มูลค่าข>)น)ลดลงินสดแล

       ด6าเน�นงินสดแลาน(เพ�$มูลค่าข>)น)ลดลงินสดแล

       ด6าเน�นงินสดแลานเพ�$มูลค่าข>)น(ลดลงินสดแล)

        เงินสดแล�นสดร#บ(จ่าย�YYY���h���쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ɳ즤ɳ즌ɳ����e.瘌ф늠�าย)จ่าย�YYY���h���쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ɳ즤ɳ즌ɳ����e.瘌ф늠ากการด6าเน�นงินสดแลาน

        เงินสดแล�นสดร#บ(จ่าย�YYY���h���쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ɳ즤ɳ즌ɳ����e.瘌ф늠�าย)ภาษัทย่อย�0�Y�ຶP���긠Ӹ��เงินสดแล�นได*
เงนสดส�ทธันวได0มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงา0ไปใน)กจกรรมด5าเนนงาน

ลงินสดแลชั่วคราว �诨ᖁ诸ᖁ�,$อื่น ��r�s��`�����&�Number Fo …………………………………………………………………………………. กรรมูลค่าการ
                   (  นายสรรพ#ชั่วคราว �诨ᖁ诸ᖁ�ญ์    รัตคาม         และ   9    ร#ติดภาระค้ำประกัน�leคามูลค่า         และ        นายส!เมูลค่าธ     เติดภาระค้ำประกัน�leชั่วคราว �诨ᖁ诸ᖁ�าชั่วคราว �诨ᖁ诸ᖁ�#ยน�ร#นดร9  )
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2556 2555 2556 2555
กระแสเงนสดจากกจกรรมลงท�น
        เงินสดแล�นลงินสดแลทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨!นชั่วคราว �诨ᖁ诸ᖁ�#$วคราวลดลงินสดแล 23,855,256.45 8,126,187.00 23,855,256.45 8,126,187.00 
        เงินสดแล�นสดจ่าย�YYY���h���쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ɳ즤ɳ즌ɳ����e.瘌ф늠�ายซื้อหุ้นสามัญ�酐௦靰௦襸 ���C:\Documents and Settings\svn,)อื่น ��r�s��`�����&�Number Foห!*นสามูลค่า#ญ์    รัตคาม         และ   ในบร�ษัทย่อย�0�Y�ຶP���긠Ӹ�#ทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨ย�อื่น ��r�s��`�����&�Number Foย 0.00 0.00 0.00 (764,775.00)
        เงินสดแล�นฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน�le�ดภาระค)6าประก#นเพ�$มูลค่าข>)น (1,520,000.00) (6,500,000.00) (1,520,000.00) (6,500,000.00)
        เงินสดแล�นสดร#บจ่าย�YYY���h���쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ɳ즤ɳ즌ɳ����e.瘌ф늠ากการขายส�นทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨ร#พย9ถูกหัก ณ ที่จ่าย�YYY���h��าวร 591,404.68 233,999.44 591,404.68 77,449.44 
        เงินสดแล�นสดจ่าย�YYY���h���쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ɳ즤ɳ즌ɳ����e.瘌ф늠�ายซื้อหุ้นสามัญ�酐௦靰௦襸 ���C:\Documents and Settings\svn,)อื่น ��r�s��`�����&�Number Foส�นทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨ร#พย9ถูกหัก ณ ที่จ่าย�YYY���h��าวร (13,058,824.74) (14,920,961.64) (13,016,244.19) (14,670,239.49)

9,867,836.39 (13,060,775.20) 9,910,416.94 (13,731,378.05)
กระแสเงนสดจากกจกรรมจ�ดหาเงน
        หน�)ส�นติดภาระค้ำประกัน�leามูลค่าส#ญ์    รัตคาม         และ   ญ์    รัตคาม         และ   าเชั่วคราว �诨ᖁ诸ᖁ��าการเงินสดแล�นลดลงินสดแล (1,499,187.28) (1,244,602.96) (1,499,187.28) (1,244,602.96)
        เงินสดแล�นสดจ่าย�YYY���h���쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ɳ즤ɳ즌ɳ����e.瘌ф늠�ายปMนผูกพันผลปรล (47,853,592.50) (27,000,000.00) (47,853,592.50) (27,000,000.00)
        เงินสดแล�นสดร#บจ่าย�YYY���h���쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ɳ즤ɳ즌ɳ����e.瘌ф늠ากการใชั่วคราว �诨ᖁ诸ᖁ�*ส�ทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨ธ�ติดภาระค้ำประกัน�leามูลค่าใบส6าค#ญ์    รัตคาม         และ   แสดงินสดแลส�ทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨ธ�ซื้อหุ้นสามัญ�酐௦靰௦襸 ���C:\Documents and Settings\svn,)อื่น ��r�s��`�����&�Number Foห!*นสามูลค่า#ญ์    รัตคาม         และ   3,532,958.00 0.00 3,532,958.00 0.00 
        เงินสดแล�นสดร#บจ่าย�YYY���h���쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ɳ즤ɳ즌ɳ����e.瘌ф늠ากส�วนได*เส�ยทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨�$ไมูลค่า�มูลค่า�อื่น ��r�s��`�����&�Number Fo6านาจ่าย�YYY���h���쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ɳ즤ɳ즌ɳ����e.瘌ф늠ควบค!มูลค่า 0.00 735,225.00 0.00 0.00 

(45,819,821.78) (27,509,377.96) (45,819,821.78) (28,244,602.96)
(2,532,371.57) (8,760,248.07) (3,567,947.25) (8,189,521.45)
21,987,975.76 16,253,934.59 19,252,107.93 14,599,670.42 
19,455,604.19 7,493,686.52 15,684,160.68 6,410,148.97 

หมูลค่าายเหติดภาระค้ำประกัน�le!ประกอื่น ��r�s��`�����&�Number Foบงินสดแลบการเงินสดแล�นเป=นส�วนหน>$งินสดแลขอื่น ��r�s��`�����&�Number Foงินสดแลงินสดแลบการเงินสดแล�นน�)

บร�ษัทย่อย�0�Y�ຶP���긠Ӹ�#ทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨  ควอื่น ��r�s��`�����&�Number Foลล�เทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨ค  จ่าย�YYY���h���쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ɳ즤ɳ즌ɳ����e.瘌ф늠6าก#ด  (มูลค่าหาชั่วคราว �诨ᖁ诸ᖁ�น)  และบร�ษัทย่อย�0�Y�ຶP���긠Ӹ�#ทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨ย�อื่น ��r�s��`�����&�Number Foย
งบกระแสเงนสด  (ตุ�Y��(�อ)

ส6าหร#บงินสดแลวดหกเด,อื่น ��r�s��`�����&�Number Foน ส�)นส!ดว#นทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨�$ 30 มูลค่า�ถูกหัก ณ ที่จ่าย�YYY���h��!นายน 2556
(ย#งินสดแลไมูลค่า�ได*ติดภาระค้ำประกัน�leรวจ่าย�YYY���h���쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ɳ즤ɳ즌ɳ����e.瘌ф늠สอื่น ��r�s��`�����&�Number Foบ/สอื่น ��r�s��`�����&�Number Foบทียบเท่าเงินสด���ࣾ�િ㿨านแล*ว)

งบการเงนรวียน��8�慪䌠
���Tม (บาท) งบการเงนเฉพาะกจการ (บาท)

เงนสดส�ทธันวได0มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงา0ไปใน)กจกรรมลงท�น

เงนสดส�ทธันวได0มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงา0ไปใน)กจกรรมจ�ดหาเงน
เงนสดและราย์�뻘(��การเท�ย์�뻘(��บเท�าเงนสดเพ8มข:*น(ลดลง)ส�ทธันว
เงนสดและราย์�뻘(��การเท�ย์�뻘(��บเท�าเงนสด ณ วียน��8�慪䌠
���T�นท�8 1 มกราคม
เงนสดและราย์�뻘(��การเท�ย์�뻘(��บเท�าเงนสด ณ วียน��8�慪䌠
���T�นท�8 30 มถุนายน�นาย์�뻘(��น

ลงินสดแลชั่วคราว �诨ᖁ诸ᖁ�,$อื่น ��r�s��`�����&�Number Fo …………………………………………………………………………………. กรรมูลค่าการ
                   (  นายสรรพ#ชั่วคราว �诨ᖁ诸ᖁ�ญ์    รัตคาม         และ   9    ร#ติดภาระค้ำประกัน�leคามูลค่า         และ        นายส!เมูลค่าธ     เติดภาระค้ำประกัน�leชั่วคราว �诨ᖁ诸ᖁ�าชั่วคราว �诨ᖁ诸ᖁ�#ยน�ร#นดร9  )
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หมายเหตุประกอ�ประกอบงบการเง�นแบบย�อ

             ใช้งานเครื่องจัก�งานเครื่องจักรอุปกรณ์     ภ��องจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�กรื่องจักรอุปกรณ์     ภอ�ปกรื่องจักรอุปกรณ์     ภณ์     ภาชนะรับแรงดัน    หม้อไอน้ำ  �     ภาช้งานเครื่องจักนะรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บแรื่องจักรอุปกรณ์     ภงดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�น    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�อไอน��า    รื่องจักรอุปกรณ์     ภะบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę�� อรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บแรื่องจักรอุปกรณ์     ภงดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�นและโครื่องจักรอุปกรณ์     ภงสรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�างเหล$กท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ%ความ้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อส�าค�ญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ� อ

             กรื่องจักรอุปกรณ์     ภะบวนการื่องจักรอุปกรณ์     ภผล*ต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�    การื่องจักรอุปกรณ์     ภจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทเก$บและการื่องจักรอุปกรณ์     ภขนส งล�าเล%ยงผล*ต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�ภ�ณ์     ภาชนะรับแรงดัน    หม้อไอน้ำ  ฑ์ในอุตสาหกรรมด้านพลังงาน   ปิโตรเคมีและก่อสร้างตาม�钀è�ૌ��h�  บ�ในอ�ต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�สาหกรื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�านพล�งงาน   ป/โต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�รื่องจักรอุปกรณ์     ภเคม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ%และก อสรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�างต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�าม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ

             ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อาต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�รื่องจักรอุปกรณ์     ภฐานสากลและข�อก�าหนดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทของกฎหม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อาย

                    งบการื่องจักรอุปกรณ์     ภเง*นรื่องจักรอุปกรณ์     ภะหว างกาลน%�จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���าข2�น     โดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทยม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ%ว�ต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุ�ปรื่องจักรอุปกรณ์     ภะสงค�ให�ข�อม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ4ลเพ*�ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อเต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�*ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงากงบการื่องจักรอุปกรณ์     ภเง*นปรื่องจักรอุปกรณ์     ภะจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�าป5ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�น�าเสนอครื่องจักรอุปกรณ์     ภ��งล าส�ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท

            เพ��อให�ข�อม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ4ลน��นเป6นป7จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�บ�น ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�งน��นงบการื่องจักรอุปกรณ์     ภเง*นรื่องจักรอุปกรณ์     ภะหว างกาลจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง2งเน�นการื่องจักรอุปกรณ์     ภให�ข�อม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ4ลเก%�ยวก�บก*จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงกรื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ เหต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ��การื่องจักรอุปกรณ์     ภณ์     ภาชนะรับแรงดัน    หม้อไอน้ำ  �และสถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุานการื่องจักรอุปกรณ์     ภณ์     ภาชนะรับแรงดัน    หม้อไอน้ำ  �

            ใหม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ  เพ��อไม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ ให�ข�อม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ4ลท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�น�าเสนอซ้ำซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว อย่างไรก็��าซ้ำซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว อย่างไรก็�อนก�บข�อม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ4ลท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�ไดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�รื่องจักรอุปกรณ์     ภายงานไปแล�ว อย างไรื่องจักรอุปกรณ์     ภก$ต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�าม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ งบแสดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทงฐานะการื่องจักรอุปกรณ์     ภเง*น งบก�าไรื่องจักรอุปกรณ์     ภขาดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���น

            เบ$ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทเสรื่องจักรอุปกรณ์     ภ$จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง งบแสดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทงการื่องจักรอุปกรณ์     ภเปล%�ยนแปลงส วนของผ4�ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุ�อห��นและงบกรื่องจักรอุปกรณ์     ภะแสเง*นสดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท ไดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�แสดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทงรื่องจักรอุปกรณ์     ภายการื่องจักรอุปกรณ์     ภเช้งานเครื่องจัก นเดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท%ยวก�บงบการื่องจักรอุปกรณ์     ภเง*นปรื่องจักรอุปกรณ์     ภะจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�าป5

            ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�งน��นการื่องจักรอุปกรณ์     ภใช้งานเครื่องจัก�งบการื่องจักรอุปกรณ์     ภเง*นรื่องจักรอุปกรณ์     ภะหว างกาลน%�ควรื่องจักรอุปกรณ์     ภใช้งานเครื่องจัก�ควบค4 ไปก�บงบการื่องจักรอุปกรณ์     ภเง*นปรื่องจักรอุปกรณ์     ภะจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�าป5ล าส�ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท

                    สภาว*ช้งานเครื่องจักาช้งานเครื่องจัก%พบ�ญช้งานเครื่องจัก%ไดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�ออกม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อาต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�รื่องจักรอุปกรณ์     ภฐานการื่องจักรอุปกรณ์     ภบ�ญช้งานเครื่องจัก% ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อาต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�รื่องจักรอุปกรณ์     ภฐานการื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภายงานท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��างการื่องจักรอุปกรณ์     ภเง*น   การื่องจักรอุปกรณ์     ภต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�%ความ้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อาต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�รื่องจักรอุปกรณ์     ภฐานการื่องจักรอุปกรณ์     ภบ�ญช้งานเครื่องจัก%  และ

  ข�างล างน%�

บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��  ควอลล%เท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ค  จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�าก�ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท  (ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อหาช้งานเครื่องจักน)  และบรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ย อย

ส�าหรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บงวดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทหกเดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�อน ส*�นส�ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทว�นท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%� 30 ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ*ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุ�นายน 2556 

(ย�งไม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ ไดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�ต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�รื่องจักรอุปกรณ์     ภวจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงสอบ/สอบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��านแล�ว)

1. ข้อม�อม�ลทั่วไป��l���วไป
      1.1  บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ฯ  ไดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ะเบ%ยนเป6นน*ต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�*บ�คคล  เม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ��อว�นท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�  11  ก�ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อภาพ�นธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���������������⎎�  2534  ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ะเบ%ยนเลขท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%� 0105534013647  และเม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ��อว�นท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�  12

            ธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���������������⎎�นวาคม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ  2550   บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ฯ  ไดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ะเบ%ยนแปรื่องจักรอุปกรณ์     ภสภาพเป6นบรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อหาช้งานเครื่องจักน  จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�าก�ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท   ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ะเบ%ยนเลขท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�   0107550000220  และเป6น

            หล�กท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�พย�จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ะเบ%ยนในต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�ลาดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทหล�กท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�พย� เอ$ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ เอ ไอ เม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ��อว�นท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%� 9 ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ*ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุ�นายน 2552

      1.2  บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ฯ  ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ%สถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุานปรื่องจักรอุปกรณ์     ภะกอบการื่องจักรอุปกรณ์     ภส�าน�กงานใหญ    ต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ���งอย4 เลขท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�   21/3    ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุนนบ�านพลง   ต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ��าบลม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อาบต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�าพ�ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท   อ�าเภอเม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�องรื่องจักรอุปกรณ์     ภะยอง

             จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�งหว�ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทรื่องจักรอุปกรณ์     ภะยอง และส�าน�กงานสาขา ต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ���งอย4 เลขท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%� 1/37 หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ4 ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%� 1 ต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ��าบลหนองช้งานเครื่องจักาก อ�าเภอบ�านบ2ง จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�งหว�ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทช้งานเครื่องจักลบ�รื่องจักรอุปกรณ์     ภ% 

      1.3  บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ฯ  ปรื่องจักรอุปกรณ์     ภะกอบธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���������������⎎�รื่องจักรอุปกรณ์     ภก*จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงให�บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*การื่องจักรอุปกรณ์     ภท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��างว*ศวกรื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�านการื่องจักรอุปกรณ์     ภท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทสอบ  ต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�รื่องจักรอุปกรณ์     ภวจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงสอบและรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บรื่องจักรอุปกรณ์     ภองค�ณ์     ภาชนะรับแรงดัน    หม้อไอน้ำ  ภาพเพ��อความ้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อปลอดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทภ�ยในการื่องจักรอุปกรณ์     ภ

2.  เกณฑ์ในการจ"ในการจัดทำงบการเงินร�ดทั่วไป��l�&างบการเง�นระหว�างกาล
       2.1 งบการื่องจักรอุปกรณ์     ภเง*นต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�าม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�กล าวข�างต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ��นไดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���าข2�นต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�าม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ภายใต้พระราช�Ợ�ἳ�ᾋ�ΰ�ญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ภายใต้พระราช�Ợ�ἳ�ᾋ�ΰ�※�₩�� ฉบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ภายใต้พระราช�Ợ�ἳ�ᾋ�ΰ�บัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ภายใต้พระราช�Ợ�ἳ�ᾋ�ΰที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ภายใต้พระราช�Ợ�ἳ�ᾋ�ΰ�※�₩��ⅈ�↠�⑇�─�╏�f�a�� 34 เร��อง งบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ภายใต้พระราช�Ợ�ἳ�ᾋ�ΰการเง�นระหว่างกาล ภายใต้พระราช�Ợ�ἳ�ᾋ�ΰ�※�₩��ⅈ�↠�⑇�─�╏�f�ar']�ஒĐ���츀������취췐춴쵴최쵄㿤ȱ㿌ȱ������瘌ф��ꐀዌἐӡ榜㿤!างกาล ภายใต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ��พรื่องจักรอุปกรณ์     ภะรื่องจักรอุปกรณ์     ภาช้งานเครื่องจัก

  บ�ญญ�ต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�*ว*ช้งานเครื่องจักาช้งานเครื่องจัก%พบ�ญช้งานเครื่องจัก% พ.ศ. 2547  และต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�าม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อข�อก�าหนดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทของคณ์     ภาชนะรับแรงดัน    หม้อไอน้ำ  ะกรื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อการื่องจักรอุปกรณ์     ภก�าก�บหล�กท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�พย� และต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�ลาดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทหล�กท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�พย� ว าดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�วยการื่องจักรอุปกรณ์     ภ

  จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���าและน�าเสนอรื่องจักรอุปกรณ์     ภายงานท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��างการื่องจักรอุปกรณ์     ภเง*นภายใต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ��พรื่องจักรอุปกรณ์     ภะรื่องจักรอุปกรณ์     ภาช้งานเครื่องจักบ�ญญ�ต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�*หล�กท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�พย�และต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�ลาดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทหล�กท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�พย� พ.ศ. 2535

     2.2  การื่องจักรอุปกรณ์     ภปฏิบัติตามมาตรฐา*บ�ต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�*ต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�าม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อาต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�รื่องจักรอุปกรณ์     ภฐานการื่องจักรอุปกรณ์     ภบ�ญช้งานเครื่องจัก%ใหม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ ในรื่องจักรอุปกรณ์     ภะหว างงวดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท 

  แนวปฏิบัติตามมาตรฐา*บ�ต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�*ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��างบ�ญช้งานเครื่องจัก%  ซ้ำซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว อย่างไรก็2�งม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ%ผลบ�งค�บใช้งานเครื่องจัก�ส�าหรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บรื่องจักรอุปกรณ์     ภอบรื่องจักรอุปกรณ์     ภะยะเวลาบ�ญช้งานเครื่องจัก%ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�เรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*�ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อในหรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�อหล�งว�นท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%� 1 ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อกรื่องจักรอุปกรณ์     ภาคม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ 2556 ต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�าม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อรื่องจักรอุปกรณ์     ภายละเอ%ยดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท

ลงช้งานเครื่องจัก��อ …………………………………………………………………………………. กรื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อการื่องจักรอุปกรณ์     ภ

                 (      นายสรื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภพ�ช้งานเครื่องจักญ�    รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�ต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�คาม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ         และ         นายส�เม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���������������⎎   เต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�ช้งานเครื่องจักาช้งานเครื่องจัก�ยน*รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�นดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�      )
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ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อาต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�รื่องจักรอุปกรณ์     ภฐานการื่องจักรอุปกรณ์     ภบ�ญช้งานเครื่องจัก%
เรื่องจักรอุปกรณ์     ภ��อง  ภาษัท %เง*นไดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�

  ความ้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อช้งานเครื่องจัก วยเหล�อจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงากรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�ฐบาล 

ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อาต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�รื่องจักรอุปกรณ์     ภฐานการื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภายงานท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��างการื่องจักรอุปกรณ์     ภเง*น
เรื่องจักรอุปกรณ์     ภ��อง  ส วนงานดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�าเน*นงาน

การื่องจักรอุปกรณ์     ภต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�%ความ้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อาต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�รื่องจักรอุปกรณ์     ภฐานการื่องจักรอุปกรณ์     ภบ�ญช้งานเครื่องจัก%

แนว่างกาล ภายใต้พระราช�Ợ�ἳ�ᾋ�ΰ�※�₩��ⅈ�↠�⑇�─�╏�f�ar']�ஒĐ���츀������취췐춴쵴최쵄㿤ȱ㿌ȱ������瘌ф��ꐀዌἐӡ榜㿤ปฏิบัต�บัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ภายใต้พระราช�Ợ�ἳ�ᾋ�ΰ�ต�ที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ภายใต้พระราช�Ợ�ἳ�ᾋ�ΰ�※�₩��ⅈ�↠�⑇�─�╏�f�aางการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ภายใต้พระราช�Ợ�ἳ�ᾋ�ΰ�ญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ภายใต้พระราช�Ợ�ἳ�ᾋ�ΰ�※�₩��
การโอนและการร�บัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ภายใต้พระราช�Ợ�ἳ�ᾋ�ΰโอนสินทรัพย์ทางการเงิน�นที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ภายใต้พระราช�Ợ�ἳ�ᾋ�ΰ�※�₩��ⅈ�↠�⑇�─�╏�f�aร�พย์ทางการเงิน��ᒧX��渀�耀"�ลูก*ที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ภายใต้พระราช�Ợ�ἳ�ᾋ�ΰ�※�₩��ⅈ�↠�⑇�─�╏�f�aางการเง�น

            ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อาต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�รื่องจักรอุปกรณ์     ภฐานการื่องจักรอุปกรณ์     ภบ�ญช้งานเครื่องจัก%  ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อาต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�รื่องจักรอุปกรณ์     ภฐานการื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภายงานท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��างการื่องจักรอุปกรณ์     ภเง*น  การื่องจักรอุปกรณ์     ภต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�%ความ้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อาต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�รื่องจักรอุปกรณ์     ภฐานการื่องจักรอุปกรณ์     ภบ�ญช้งานเครื่องจัก%  และแนวปฏิบัติตามมาตรฐา*บ�ต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�*ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��างบ�ญช้งานเครื่องจัก%ข�างต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ��น
  ไม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ%ผลกรื่องจักรอุปกรณ์     ภะท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��บอย างเป6นสารื่องจักรอุปกรณ์     ภะส�าค�ญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ� องบการื่องจักรอุปกรณ์     ภเง*นน%� 

งบการื่องจักรอุปกรณ์     ภเง*นน%� ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ%ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�งต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ� อไปน%�
การื่องจักรอุปกรณ์     ภต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�%ความ้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อาต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�รื่องจักรอุปกรณ์     ภฐานการื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภายงานท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��างการื่องจักรอุปกรณ์     ภเง*น

เรื่องจักรอุปกรณ์     ภ��อง  การื่องจักรอุปกรณ์     ภเปล%�ยนแปลงในหน%�ส*นท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�เก*ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทข2�นจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงากการื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภ��อถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุอน การื่องจักรอุปกรณ์     ภบ4รื่องจักรอุปกรณ์     ภณ์     ภาชนะรับแรงดัน    หม้อไอน้ำ  ะ และหน%�ส*นท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ%ล�กษัท ณ์     ภาชนะรับแรงดัน    หม้อไอน้ำ  ะคล�ายคล2งก�น
เร��อง  การประเม�นว่างกาล ภายใต้พระราช�Ợ�ἳ�ᾋ�ΰ�※�₩��ⅈ�↠�⑇�─�╏�f�ar']�ஒĐ���츀������취췐춴쵴최쵄㿤ȱ㿌ȱ������瘌ф��ꐀዌἐӡ榜㿤!าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญา,อตกลงประกอบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ภายใต้พระราช�Ợ�ἳ�ᾋ�ΰด้วยสัญญาเช่าหรือไม่   �บาท-41E]���,ว่างกาล ภายใต้พระราช�Ợ�ἳ�ᾋ�ΰ�※�₩��ⅈ�↠�⑇�─�╏�f�ar']�ஒĐ���츀������취췐춴쵴최쵄㿤ȱ㿌ȱ������瘌ф��ꐀዌἐӡ榜㿤ย์ทางการเงิน��ᒧX��渀�耀"�ลูกสินทรัพย์ทางการเงิน�ญญาเชี ฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ภายใต้พระราช�Ợ�ἳ�ᾋ�ΰ�※�₩�!าหร�อไม!   
เรื่องจักรอุปกรณ์     ภ��อง  ส*ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���������������⎎*ในส วนไดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�เส%ยจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงากกองท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���นการื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภ��อถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุอน การื่องจักรอุปกรณ์     ภบ4รื่องจักรอุปกรณ์     ภณ์     ภาชนะรับแรงดัน    หม้อไอน้ำ  ะและการื่องจักรอุปกรณ์     ภปรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บปรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�งสภาพแวดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทล�อม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ

   สภาพเศรื่องจักรอุปกรณ์     ภษัท ฐก*จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ%เง*นเฟ้อรุนแรง�5��斠ᔻ`�敬瑣��#�/orNอรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�นแรื่องจักรอุปกรณ์     ภง
เรื่องจักรอุปกรณ์     ภ��อง  งบการื่องจักรอุปกรณ์     ภเง*นรื่องจักรอุปกรณ์     ภะหว างกาลและการื่องจักรอุปกรณ์     ภดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�อยค า
เร��อง  ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญา,อตกลงสินทรัพย์ทางการเงิน�มปที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ภายใต้พระราช�Ợ�ἳ�ᾋ�ΰ�※�₩��ⅈ�↠�⑇�─�╏�f�aานบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ภายใต้พระราช�Ợ�ἳ�ᾋ�ΰร�การ
เร��อง  โปรแกรมสินทรัพย์ทางการเงิน�ที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ภายใต้พระราช�Ợ�ἳ�ᾋ�ΰ�※�₩��ⅈ�↠�⑇�─�╏�f�aธิพิเศษแก่ลูกค้า��Y�พ�เศษแก!ล2กค้า��YY��X�����!�org.openoffice.,า

การื่องจักรอุปกรณ์     ภต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�%ความ้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อาต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�รื่องจักรอุปกรณ์     ภฐานการื่องจักรอุปกรณ์     ภบ�ญช้งานเครื่องจัก%
เรื่องจักรอุปกรณ์     ภ��อง  การื่องจักรอุปกรณ์     ภเป/ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทเผยข�อม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ4ลของข�อต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�กลงส�ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อปท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��านบรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*การื่องจักรอุปกรณ์     ภ

ฉบ�บท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%� 12 
ฉบ�บท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%� 20   เรื่องจักรอุปกรณ์     ภ��อง  การื่องจักรอุปกรณ์     ภบ�ญช้งานเครื่องจัก%ส�าหรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บเง*นอ�ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทหน�นจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงากรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�ฐบาล และการื่องจักรอุปกรณ์     ภเป/ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทเผยข�อม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ4ลเก%�ยวก�บ

ฉบ�บท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%� 21   (ปรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บปรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�ง 2552)  เรื่องจักรอุปกรณ์     ภ��อง  ผลกรื่องจักรอุปกรณ์     ภะท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��บจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงากการื่องจักรอุปกรณ์     ภเปล%�ยนแปลงของอ�ต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�รื่องจักรอุปกรณ์     ภาแลกเปล%�ยนเง*นต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�รื่องจักรอุปกรณ์     ภาต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ� างปรื่องจักรอุปกรณ์     ภะเท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ศ

ฉบ�บท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%� 8

ฉบ�บท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%� 10 เรื่องจักรอุปกรณ์     ภ��อง  ความ้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อช้งานเครื่องจัก วยเหล�อจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงากรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�ฐบาล - กรื่องจักรอุปกรณ์     ภณ์     ภาชนะรับแรงดัน    หม้อไอน้ำ  %ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�ไม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ%ความ้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อเก%�ยวข�องอย างเฉพาะเจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงาะจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงงก�บก*จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงกรื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�าเน*นงาน
ฉบ�บท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%� 21 เรื่องจักรอุปกรณ์     ภ��อง  ภาษัท %เง*นไดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท� - การื่องจักรอุปกรณ์     ภไดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บปรื่องจักรอุปกรณ์     ภะโยช้งานเครื่องจักน�จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงากส*นท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�พย�ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�ไม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ ไดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�ค*ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทค าเส��อม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อรื่องจักรอุปกรณ์     ภาคาท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�ต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�%รื่องจักรอุปกรณ์     ภาคาใหม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ 
ฉบ�บท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%� 25 เรื่องจักรอุปกรณ์     ภ��อง  ภาษัท %เง*นไดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท� - การื่องจักรอุปกรณ์     ภเปล%�ยนแปลงสถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุานะภาพท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��างภาษัท %ของก*จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงการื่องจักรอุปกรณ์     ภหรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�อของผ4�ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุ�อห��น

  2.3  ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อาต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�รื่องจักรอุปกรณ์     ภฐานการื่องจักรอุปกรณ์     ภบ�ญช้งานเครื่องจัก%และม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อาต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�รื่องจักรอุปกรณ์     ภฐานการื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภายงานท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��างการื่องจักรอุปกรณ์     ภเง*นท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�ออกและปรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บปรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�งใหม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ   
 1)  ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อาต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�รื่องจักรอุปกรณ์     ภฐานการื่องจักรอุปกรณ์     ภบ�ญช้งานเครื่องจัก%และม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อาต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�รื่องจักรอุปกรณ์     ภฐานการื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภายงานท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��างการื่องจักรอุปกรณ์     ภเง*นท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�ออกและปรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บปรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�งใหม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ      ซ้ำซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว อย่างไรก็2�งม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ%ผลบ�งค�บส�าหรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บงบการื่องจักรอุปกรณ์     ภเง*นท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�

เรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*�ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อในหรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�อหล�งว�นท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%� 1 ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อกรื่องจักรอุปกรณ์     ภาคม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ 2557  เป6นต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ��นไป  และบรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ฯ  และบรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ย อย  ไม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ ไดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ%การื่องจักรอุปกรณ์     ภน�าม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อาใช้งานเครื่องจัก�ส�าหรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บการื่องจักรอุปกรณ์     ภจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���า

ฉบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ภายใต้พระราช�Ợ�ἳ�ᾋ�ΰ�บัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ภายใต้พระราช�Ợ�ἳ�ᾋ�ΰที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ภายใต้พระราช�Ợ�ἳ�ᾋ�ΰ�※�₩��ⅈ�↠�⑇�─�╏�f�a�� 1
ฉบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ภายใต้พระราช�Ợ�ἳ�ᾋ�ΰ�บัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ภายใต้พระราช�Ợ�ἳ�ᾋ�ΰที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ภายใต้พระราช�Ợ�ἳ�ᾋ�ΰ�※�₩��ⅈ�↠�⑇�─�╏�f�a�� 4
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ฉบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ภายใต้พระราช�Ợ�ἳ�ᾋ�ΰ�บัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ภายใต้พระราช�Ợ�ἳ�ᾋ�ΰที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ภายใต้พระราช�Ợ�ἳ�ᾋ�ΰ�※�₩��ⅈ�↠�⑇�─�╏�f�a�� 7 เรื่องจักรอุปกรณ์     ภ��อง  การื่องจักรอุปกรณ์     ภปรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บปรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�งย�อนหล�งภายใต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ��ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อาต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�รื่องจักรอุปกรณ์     ภฐานการื่องจักรอุปกรณ์     ภบ�ญช้งานเครื่องจัก%ฉบ�บท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%� 29 เรื่องจักรอุปกรณ์     ภ��อง การื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภายงานท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��างการื่องจักรอุปกรณ์     ภเง*นใน
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ฉบ�บท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%� 29

ลงช้งานเครื่องจัก��อ …………………………………………………………………………………. กรื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อการื่องจักรอุปกรณ์     ภ
                 (      นายสรื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภพ�ช้งานเครื่องจักญ�    รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�ต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�คาม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ         และ         นายส�เม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���������������⎎   เต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�ช้งานเครื่องจักาช้งานเครื่องจัก�ยน*รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�นดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�      )
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งบการื่องจักรอุปกรณ์     ภเง*นน%� ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ%ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�งต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ� อไปน%�

ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อาต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�รื่องจักรอุปกรณ์     ภฐานการื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภายงานท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��างการื่องจักรอุปกรณ์     ภเง*น

เรื่องจักรอุปกรณ์     ภ��อง  ส�ญญาปรื่องจักรอุปกรณ์     ภะก�นภ�ย

          ป7จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�บ�นบรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ฯ และบรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ย อย อย4 รื่องจักรอุปกรณ์     ภะหว างการื่องจักรอุปกรณ์     ภปรื่องจักรอุปกรณ์     ภะเม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ*นผลกรื่องจักรอุปกรณ์     ภะท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��บต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ� องบการื่องจักรอุปกรณ์     ภเง*นในป5ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�เรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*�ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อใช้งานเครื่องจัก�ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อาต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�รื่องจักรอุปกรณ์     ภฐานการื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภายงานท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��าง

      การื่องจักรอุปกรณ์     ภเง*นฉบ�บดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�งกล าว

           ว�นท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ฯ ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ%ส วนรื่องจักรอุปกรณ์     ภ วม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อในการื่องจักรอุปกรณ์     ภควบค�ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อนโยบายการื่องจักรอุปกรณ์     ภเง*นและการื่องจักรอุปกรณ์     ภดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�าเน*นงานจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงนถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุ2งว�นท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�การื่องจักรอุปกรณ์     ภควบค�ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อส*�นส�ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทลงดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�งต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ� อไปน%�

ปรื่องจักรอุปกรณ์     ภะเภท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���������������⎎�รื่องจักรอุปกรณ์     ภก*จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง

      

         บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę�� ค*วแอลท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��% อ*นเต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�อรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�เนช้งานเครื่องจัก��นแนล จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�าก�ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท 99.99 99.99 ให�บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*การื่องจักรอุปกรณ์     ภงานว*ศวกรื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�านความ้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ

ปลอดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทภ�ยในต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ� างปรื่องจักรอุปกรณ์     ภะเท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ศ

         บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę�� ควอลล%เท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ค เม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ%ยนม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อารื่องจักรอุปกรณ์     ภ� จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�าก�ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท 50.99 50.99 ให�บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*การื่องจักรอุปกรณ์     ภงานว*ศวกรื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�านความ้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ

ปลอดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทภ�ยในปรื่องจักรอุปกรณ์     ภะเท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ศพม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ า

               ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��างบ�ญช้งานเครื่องจัก%ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�คล�ายคล2งก�น

               ก�บส*นท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�พย�ส�ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���������������⎎*ของบรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ย อยไดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�ต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ��ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทออกในงบการื่องจักรอุปกรณ์     ภเง*นรื่องจักรอุปกรณ์     ภวม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อแล�ว

 2)  ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อาต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�รื่องจักรอุปกรณ์     ภฐานการื่องจักรอุปกรณ์     ภบ�ญช้งานเครื่องจัก%และม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อาต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�รื่องจักรอุปกรณ์     ภฐานการื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภายงานท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��างการื่องจักรอุปกรณ์     ภเง*นท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�ออกและปรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บปรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�งใหม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ    ซ้ำซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว อย่างไรก็2�งม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ%ผลบ�งค�บส�าหรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บงบการื่องจักรอุปกรณ์     ภเง*นท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�

เรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*�ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อในหรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�อหล�งว�นท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%� 1 ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อกรื่องจักรอุปกรณ์     ภาคม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ 2559 เป6นต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ��นไป  และบรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ฯ และบรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ย อย  ไม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ ไดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ%การื่องจักรอุปกรณ์     ภน�าม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อาใช้งานเครื่องจัก�ส�าหรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บการื่องจักรอุปกรณ์     ภจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���า

ฉบ�บท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�  4

3.  หล�กเกณฑ์ในการจ"การจัดทำงบการเงินร�ดทั่วไป��l�&างบการเง�นรวมระหว�างกาล

     3.1  งบการื่องจักรอุปกรณ์     ภเง*นรื่องจักรอุปกรณ์     ภวม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อรื่องจักรอุปกรณ์     ภะหว างกาลของบรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę�� ควอลล%เท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ค จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�าก�ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท (ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อหาช้งานเครื่องจักน) ไดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�รื่องจักรอุปกรณ์     ภวม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่องบการื่องจักรอุปกรณ์     ภเง*นรื่องจักรอุปกรณ์     ภะหว างกาลของบรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ย อยน�บต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ���งแต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ� 

ส�ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทส วนการื่องจักรอุปกรณ์     ภลงท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���น (%)

30 ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ*ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุ�นายน 2556 31 ธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���������������⎎�นวาคม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ 2555

        3.2  งบการื่องจักรอุปกรณ์     ภเง*นรื่องจักรอุปกรณ์     ภวม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อรื่องจักรอุปกรณ์     ภะหว างกาลน%�จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���าข2�นโดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทยใช้งานเครื่องจัก�นโยบายการื่องจักรอุปกรณ์     ภบ�ญช้งานเครื่องจัก%เดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท%ยวก�น  ส�าหรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บรื่องจักรอุปกรณ์     ภายการื่องจักรอุปกรณ์     ภบ�ญช้งานเครื่องจัก%เหม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�อนก�น  หรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�อเหต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ��การื่องจักรอุปกรณ์     ภณ์     ภาชนะรับแรงดัน    หม้อไอน้ำ  �

        3.3  ยอดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทคงค�างและรื่องจักรอุปกรณ์     ภายการื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภะหว างก�นของบรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ฯ ก�บบรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ย อย ยอดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทก�าไรื่องจักรอุปกรณ์     ภท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�ค*ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทรื่องจักรอุปกรณ์     ภะหว างก�นก�บท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�ย�งไม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ ไดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�เก*ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทข2�นของบรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ฯ

ลงช้งานเครื่องจัก��อ …………………………………………………………………………………. กรื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อการื่องจักรอุปกรณ์     ภ

                 (      นายสรื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภพ�ช้งานเครื่องจักญ�    รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�ต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�คาม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ         และ         นายส�เม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���������������⎎   เต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�ช้งานเครื่องจักาช้งานเครื่องจัก�ยน*รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�นดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�      )
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            งบการื่องจักรอุปกรณ์     ภเง*นรื่องจักรอุปกรณ์     ภะหว างกาลน%�ไดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���าข2�นโดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทยใช้งานเครื่องจัก�นโยบายการื่องจักรอุปกรณ์     ภบ�ญช้งานเครื่องจัก%และการื่องจักรอุปกรณ์     ภปรื่องจักรอุปกรณ์     ภะม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อาณ์     ภาชนะรับแรงดัน    หม้อไอน้ำ  การื่องจักรอุปกรณ์     ภเช้งานเครื่องจัก นเดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท%ยวก�บงบการื่องจักรอุปกรณ์     ภเง*นปรื่องจักรอุปกรณ์     ภะจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�าป5 ส*�นส�ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท

ของงวดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทป7จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�บ�นและภาษัท %เง*นไดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�รื่องจักรอุปกรณ์     ภอการื่องจักรอุปกรณ์     ภต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ��ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทบ�ญช้งานเครื่องจัก%รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ4�ในก�าไรื่องจักรอุปกรณ์     ภหรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�อขาดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���น  เว�นแต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ� ในส วนท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�เก%�ยวก�บรื่องจักรอุปกรณ์     ภายการื่องจักรอุปกรณ์     ภท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�เก%�ยวข�องใน

การื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภวม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���������������⎎�รื่องจักรอุปกรณ์     ภก*จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง หรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�อ รื่องจักรอุปกรณ์     ภายการื่องจักรอุปกรณ์     ภท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ4�โดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทยต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�รื่องจักรอุปกรณ์     ภงในส วนของผ4�ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุ�อห��นหรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�อก�าไรื่องจักรอุปกรณ์     ภขาดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���นเบ$ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทเสรื่องจักรอุปกรณ์     ภ$จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงอ��น

 ส�าหรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บงวดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�ต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ��องเส%ยภาษัท % โดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทยใช้งานเครื่องจัก�อ�ต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�รื่องจักรอุปกรณ์     ภาภาษัท %ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�ปรื่องจักรอุปกรณ์     ภะกาศใช้งานเครื่องจัก�หรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�อท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�คาดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทว าม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ%ผลบ�งค�บใช้งานเครื่องจัก� ณ์     ภาชนะรับแรงดัน    หม้อไอน้ำ   ว�นท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�รื่องจักรอุปกรณ์     ภายงาน ต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�ลอดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงนการื่องจักรอุปกรณ์     ภ

 ปรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บปรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�งท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��างภาษัท %ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�เก%�ยวก�บรื่องจักรอุปกรณ์     ภายการื่องจักรอุปกรณ์     ภในป5ก อนๆ

 และหน%�ส*นและจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�านวนท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�ใช้งานเครื่องจัก�เพ��อความ้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ� งหม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อายท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��างภาษัท %  ภาษัท %เง*นไดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�รื่องจักรอุปกรณ์     ภอการื่องจักรอุปกรณ์     ภต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ��ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทบ�ญช้งานเครื่องจัก%จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงะไม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุ4กรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ4�หากเป6นไปไดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�ว าจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงะ

 ไม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ%การื่องจักรอุปกรณ์     ภใช้งานเครื่องจัก�ปรื่องจักรอุปกรณ์     ภะโยช้งานเครื่องจักน�ในอนาคต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�อ�นใกล� 

อ�ต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�รื่องจักรอุปกรณ์     ภาภาษัท %ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�ปรื่องจักรอุปกรณ์     ภะกาศใช้งานเครื่องจัก�หรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�อท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�คาดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทว าม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ%ผลบ�งค�บใช้งานเครื่องจัก� ณ์     ภาชนะรับแรงดัน    หม้อไอน้ำ   ว�นท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�รื่องจักรอุปกรณ์     ภายงาน

ผลกรื่องจักรอุปกรณ์     ภะท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��บของสถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุานการื่องจักรอุปกรณ์     ภณ์     ภาชนะรับแรงดัน    หม้อไอน้ำ  �ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��างภาษัท %ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�ไม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ แน นอนและอาจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���าให�จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�านวนภาษัท %ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�ต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ��องจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง ายเพ*�ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อข2�น และม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ%ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทอกเบ%�ยท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�ต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ��องช้งานเครื่องจัก�ารื่องจักรอุปกรณ์     ภะ  

บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ฯ และบรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ย อย  เช้งานเครื่องจัก��อว าไดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�ต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ���งภาษัท %เง*นไดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�ค�างจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง ายเพ%ยงพอส�าหรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บภาษัท %เง*นไดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงะจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง ายในอนาคต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�  ซ้ำซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว อย่างไรก็2�งเก*ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงากการื่องจักรอุปกรณ์     ภ

ปรื่องจักรอุปกรณ์     ภะเม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ*นผลกรื่องจักรอุปกรณ์     ภะท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��บจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงากหลายป7จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�ย รื่องจักรอุปกรณ์     ภวม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุ2งการื่องจักรอุปกรณ์     ภต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�%ความ้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��างกฏิบัติตามมาตรฐาหม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อายภาษัท % และจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงากปรื่องจักรอุปกรณ์     ภะสบการื่องจักรอุปกรณ์     ภณ์     ภาชนะรับแรงดัน    หม้อไอน้ำ  �ในอดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท%ต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�  การื่องจักรอุปกรณ์     ภปรื่องจักรอุปกรณ์     ภะเม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ*นน%�

อย4 บนพ��นฐานการื่องจักรอุปกรณ์     ภปรื่องจักรอุปกรณ์     ภะม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อาณ์     ภาชนะรับแรงดัน    หม้อไอน้ำ  การื่องจักรอุปกรณ์     ภและข�อสม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�*ฐาน    และอาจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงะเก%�ยวข�องก�บการื่องจักรอุปกรณ์     ภต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ��ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทส*นใจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงเก%�ยวก�บเหต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ��การื่องจักรอุปกรณ์     ภณ์     ภาชนะรับแรงดัน    หม้อไอน้ำ  �ในอนาคต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�  

ข�อม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ4ลใหม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ  ๆ   อาจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงะท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���าให�บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ฯ  และบรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ย อยเปล%�ยนการื่องจักรอุปกรณ์     ภต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ��ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทส*นใจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง   โดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทยข2�นอย4 ก�บความ้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อเพ%ยงพอของภาษัท %เง*นไดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�

ค�างจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง ายท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ%อย4    การื่องจักรอุปกรณ์     ภเปล%�ยนแปลงในภาษัท %เง*นไดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�ค�างจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง ายจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงะกรื่องจักรอุปกรณ์     ภะท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��บต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ� อค าใช้งานเครื่องจัก�จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง ายภาษัท %เง*นไดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�ในงวดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�เก*ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทการื่องจักรอุปกรณ์     ภเปล%�ยนแปลง

4.  สร�ปนโยบายการบ�ญชีที่สำคัญ��P���൫൫-ทั่วไป��l�-�ส&าคัญ��P���൫൫൫൫൫൫൫൫൫�ญ

     ว�นท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%� 31 ธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���������������⎎�นวาคม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ 2555  และม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ%นโยบายการื่องจักรอุปกรณ์     ภบ�ญช้งานเครื่องจัก%ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�เพ*�ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อเต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�*ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อข2�นใหม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ   ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�งต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ� อไปน%�

             4.1 ภาษัท %เง*นไดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�และภาษัท %เง*นไดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�รื่องจักรอุปกรณ์     ภอการื่องจักรอุปกรณ์     ภต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ��ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทบ�ญช้งานเครื่องจัก%

 1. ค าใช้งานเครื่องจัก�จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง ายภาษัท %เง*นไดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�ส�าหรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บงวดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทปรื่องจักรอุปกรณ์     ภะกอบดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�วย   ภาษัท %เง*นไดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�ของงวดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทป7จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�บ�นและภาษัท %เง*นไดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�รื่องจักรอุปกรณ์     ภอการื่องจักรอุปกรณ์     ภต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ��ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทบ�ญช้งานเครื่องจัก%  ภาษัท %เง*นไดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�

  - ภาษัท %เง*นไดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�ของงวดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทป7จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�บ�นไดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�แก ภาษัท %ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�คาดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทว าจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงะจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง ายช้งานเครื่องจัก�ารื่องจักรอุปกรณ์     ภะหรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�อไดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บช้งานเครื่องจัก�ารื่องจักรอุปกรณ์     ภะ โดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทยค�านวณ์     ภาชนะรับแรงดัน    หม้อไอน้ำ  จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงากก�าไรื่องจักรอุปกรณ์     ภหรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�อขาดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���น

  - ภาษัท %เง*นไดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�รื่องจักรอุปกรณ์     ภอการื่องจักรอุปกรณ์     ภต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ��ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทบ�ญช้งานเครื่องจัก%บ�นท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��2กโดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทยค�านวณ์     ภาชนะรับแรงดัน    หม้อไอน้ำ  จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงากผลแต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�กต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ� างช้งานเครื่องจัก��วครื่องจักรอุปกรณ์     ภาวท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�เก*ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทข2�นรื่องจักรอุปกรณ์     ภะหว างม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ4ลค าต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�าม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อบ�ญช้งานเครื่องจัก%ของส*นท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�พย�

2. ภาษัท %เง*นไดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�รื่องจักรอุปกรณ์     ภอการื่องจักรอุปกรณ์     ภต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ��ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทบ�ญช้งานเครื่องจัก%ว�ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ4ลค าโดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทยใช้งานเครื่องจัก�อ�ต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�รื่องจักรอุปกรณ์     ภาภาษัท %ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�คาดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทว าจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงะใช้งานเครื่องจัก�ก�บผลแต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�กต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ� างช้งานเครื่องจัก��วครื่องจักรอุปกรณ์     ภาวเม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ��อม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ%การื่องจักรอุปกรณ์     ภปรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บปรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�งโดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทยใช้งานเครื่องจัก�

3. ในการื่องจักรอุปกรณ์     ภก�าหนดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ4ลค าของภาษัท %เง*นไดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�ของงวดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทป7จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�บ�นและภาษัท %เง*นไดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�รื่องจักรอุปกรณ์     ภอการื่องจักรอุปกรณ์     ภต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ��ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทบ�ญช้งานเครื่องจัก%  บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ฯ และบรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ย อยค�าน2งถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุ2ง

ลงช้งานเครื่องจัก��อ …………………………………………………………………………………. กรื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อการื่องจักรอุปกรณ์     ภ

                 (      นายสรื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภพ�ช้งานเครื่องจักญ�    รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�ต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�คาม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ         และ         นายส�เม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���������������⎎   เต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�ช้งานเครื่องจักาช้งานเครื่องจัก�ยน*รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�นดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�      )
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บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ย อยม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ%ส*ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���������������⎎*ต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�าม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อกฎหม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อายท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงะน�าส*นท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�พย�ภาษัท %เง*นไดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�ของงวดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทป7จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�บ�นม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อาห�กกลบก�บหน%�ส*นภาษัท %เง*นไดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�ของงวดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท
ป7จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�บ�น และภาษัท %เง*นไดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�น%�ปรื่องจักรอุปกรณ์     ภะเม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ*นโดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทยหน วยงานจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทเก$บภาษัท %หน วยงานเดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท%ยวก�นส�าหรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บหน วยภาษัท %เดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท%ยวก�น หรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�อหน วย
ภาษัท %ต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ� างก�นส�าหรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บหน วยภาษัท %ต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ� างก�นน��น         บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ฯ  และบรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ย อยม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ%ความ้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ���งใจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงะจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง ายช้งานเครื่องจัก�ารื่องจักรอุปกรณ์     ภะหน%�ส*นและส*นท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�พย�
ภาษัท %เง*นไดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�ของงวดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทป7จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�บ�นดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�วยยอดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทส�ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���������������⎎*หรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�อต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ���งใจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงะรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บค�นส*นท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�พย�และจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง ายช้งานเครื่องจัก�ารื่องจักรอุปกรณ์     ภะหน%�ส*นในเวลาเดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท%ยวก�น

จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงะม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ%จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�านวนเพ%ยงพอก�บการื่องจักรอุปกรณ์     ภใช้งานเครื่องจัก�ปรื่องจักรอุปกรณ์     ภะโยช้งานเครื่องจักน�จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงากผลแต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�กต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ� างช้งานเครื่องจัก��วครื่องจักรอุปกรณ์     ภาวดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�งกล าว    ส*นท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�พย�ภาษัท %เง*นไดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�รื่องจักรอุปกรณ์     ภอการื่องจักรอุปกรณ์     ภต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ��ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทบ�ญช้งานเครื่องจัก%จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงะถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุ4ก
ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��บท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��วน ณ์     ภาชนะรับแรงดัน    หม้อไอน้ำ   ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���กว�นท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�รื่องจักรอุปกรณ์     ภายงาน และจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงะถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุ4กปรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บลดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทลงเท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę�� าท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�ปรื่องจักรอุปกรณ์     ภะโยช้งานเครื่องจักน�ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��างภาษัท %จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงะม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ%โอกาสถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุ4กใช้งานเครื่องจัก�จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ง

            
     ถ�ว่างกาล ภายใต้พระราช�Ợ�ἳ�ᾋ�ΰ�※�₩��ⅈ�↠�⑇�─�╏�f�ar']�ஒĐ���츀������취췐춴쵴최쵄㿤ȱ㿌ȱ������瘌ф��ꐀዌἐӡ榜㿤เฉล��ย์ทางการเงิน��ᒧX��渀�耀"�ลูกที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ภายใต้พระราช�Ợ�ἳ�ᾋ�ΰ�※�₩��ⅈ�↠�⑇�─�╏�f�a��ออกและเร�ย์ทางการเงิน��ᒧX��渀�耀"�ลูกกชี ฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ภายใต้พระราช�Ợ�ἳ�ᾋ�ΰ�※�₩�7าระแล,ว่างกาล ภายใต้พระราช�Ợ�ἳ�ᾋ�ΰ�※�₩��ⅈ�↠�⑇�─�╏�f�ar']�ஒĐ���츀������취췐춴쵴최쵄㿤ȱ㿌ȱ������瘌ф��ꐀዌἐӡ榜㿤      โด้วยสัญญาเช่าหรือไม่   �บาท-41E]���ย์ทางการเงิน��ᒧX��渀�耀"�ลูกใชี ฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ภายใต้พระราช�Ợ�ἳ�ᾋ�ΰ�※�₩�,จำนวนหุ้นรวมจำนวนหุ้นปันผลที่ออกให้แก่ผู้ถือ7านว่างกาล ภายใต้พระราช�Ợ�ἳ�ᾋ�ΰ�※�₩��ⅈ�↠�⑇�─�╏�f�ar']�ஒĐ���츀������취췐춴쵴최쵄㿤ȱ㿌ȱ������瘌ф��ꐀዌἐӡ榜㿤นห:,นรว่างกาล ภายใต้พระราช�Ợ�ἳ�ᾋ�ΰ�※�₩��ⅈ�↠�⑇�─�╏�f�ar']�ஒĐ���츀������취췐춴쵴최쵄㿤ȱ㿌ȱ������瘌ф��ꐀዌἐӡ榜㿤มจำนวนหุ้นรวมจำนวนหุ้นปันผลที่ออกให้แก่ผู้ถือ7านว่างกาล ภายใต้พระราช�Ợ�ἳ�ᾋ�ΰ�※�₩��ⅈ�↠�⑇�─�╏�f�ar']�ஒĐ���츀������취췐춴쵴최쵄㿤ȱ㿌ȱ������瘌ф��ꐀዌἐӡ榜㿤นห:,นป;นผลที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ภายใต้พระราช�Ợ�ἳ�ᾋ�ΰ�※�₩��ⅈ�↠�⑇�─�╏�f�a��ออกให,แก!ผ2,ถ�อห:,นและปร�บัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ภายใต้พระราช�Ợ�ἳ�ᾋ�ΰย์ทางการเงิน��ᒧX��渀�耀"�ลูก,อนหล�ง
    

งบการเง�นรวม
ก�อนจ่ายห�ายหุ้นปันผล��นปันผล���8����นผล หุ้นปันผลล�งจ่ายห�ายหุ้นปันผล��นปันผล���8����นผล

ก�าไรต่อหุ�อหุ้นปันผล��น จ่ายห�านวนหุ้นปันผล��น ก�าไรต่อหุ�อหุ้นปันผล��น จ่ายห�านวนหุ้นปันผล��น
          

สินทรัพย์ทางการเงิน7าหร�บัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ภายใต้พระราช�Ợ�ἳ�ᾋ�ΰงว่างกาล ภายใต้พระราช�Ợ�ἳ�ᾋ�ΰ�※�₩��ⅈ�↠�⑇�─�╏�f�ar']�ஒĐ���츀������취췐춴쵴최쵄㿤ȱ㿌ȱ������瘌ф��ꐀዌἐӡ榜㿤ด้วยสัญญาเช่าหรือไม่   �บาท-41E]���สินทรัพย์ทางการเงินามเด้วยสัญญาเช่าหรือไม่   �บาท-41E]����อน 
- - 0.24  95,707,185 

0.17 90,000,000 0.16  94,499,635 
สินทรัพย์ทางการเงิน7าหร�บัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ภายใต้พระราช�Ợ�ἳ�ᾋ�ΰงว่างกาล ภายใต้พระราช�Ợ�ἳ�ᾋ�ΰ�※�₩��ⅈ�↠�⑇�─�╏�f�ar']�ஒĐ���츀������취췐춴쵴최쵄㿤ȱ㿌ȱ������瘌ф��ꐀዌἐӡ榜㿤ด้วยสัญญาเช่าหรือไม่   �บาท-41E]���หกเด้วยสัญญาเช่าหรือไม่   �บาท-41E]����อน 

- - 0.43  95,454,665 
0.42 90,000,000 0.40  94,499,635 

งบการเง�นเฉพาะก�จ่ายหการ
ก�อนจ่ายห�ายหุ้นปันผล��นปันผล���8����นผล หุ้นปันผลล�งจ่ายห�ายหุ้นปันผล��นปันผล���8����นผล

ก�าไรต่อหุ�อหุ้นปันผล��น จ่ายห�านวนหุ้นปันผล��น ก�าไรต่อหุ�อหุ้นปันผล��น จ่ายห�านวนหุ้นปันผล��น
          สินทรัพย์ทางการเงิน7าหร�บัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ภายใต้พระราช�Ợ�ἳ�ᾋ�ΰงว่างกาล ภายใต้พระราช�Ợ�ἳ�ᾋ�ΰ�※�₩��ⅈ�↠�⑇�─�╏�f�ar']�ஒĐ���츀������취췐춴쵴최쵄㿤ȱ㿌ȱ������瘌ф��ꐀዌἐӡ榜㿤ด้วยสัญญาเช่าหรือไม่   �บาท-41E]���สินทรัพย์ทางการเงินามเด้วยสัญญาเช่าหรือไม่   �บาท-41E]����อน 

- - 0.24  95,707,185 
0.16  90,000,000 0.15  94,499,635 

          สินทรัพย์ทางการเงิน7าหร�บัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ภายใต้พระราช�Ợ�ἳ�ᾋ�ΰงว่างกาล ภายใต้พระราช�Ợ�ἳ�ᾋ�ΰ�※�₩��ⅈ�↠�⑇�─�╏�f�ar']�ஒĐ���츀������취췐춴쵴최쵄㿤ȱ㿌ȱ������瘌ф��ꐀዌἐӡ榜㿤ด้วยสัญญาเช่าหรือไม่   �บาท-41E]���หกเด้วยสัญญาเช่าหรือไม่   �บาท-41E]����อน 
- - 0.43  95,454,665 

0.41  90,000,000 0.39  94,499,635 

4. ส*นท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�พย�ภาษัท %เง*นไดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�รื่องจักรอุปกรณ์     ภอการื่องจักรอุปกรณ์     ภต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ��ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทบ�ญช้งานเครื่องจัก%และหน%�ส*นภาษัท %เง*นไดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�รื่องจักรอุปกรณ์     ภอการื่องจักรอุปกรณ์     ภต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ��ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทบ�ญช้งานเครื่องจัก%สาม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อารื่องจักรอุปกรณ์     ภถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุห�กกลบไดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�        เม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ��อบรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ฯ   และ

5. ส*นท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�พย�ภาษัท %เง*นไดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�รื่องจักรอุปกรณ์     ภอการื่องจักรอุปกรณ์     ภต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ��ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทบ�ญช้งานเครื่องจัก%จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงะบ�นท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��2กต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ� อเม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ��อม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ%ความ้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อเป6นไปไดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�ค อนข�างแน นอนว า ก�าไรื่องจักรอุปกรณ์     ภเพ��อเส%ยภาษัท %ในอนาคต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�

 4.2 ก7าไรต!อห:,น
1. ก7าไร(ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาาด้วยสัญญาเช่าหรือไม่   �บาท-41E]���ที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ภายใต้พระราช�Ợ�ἳ�ᾋ�ΰ�※�₩��ⅈ�↠�⑇�─�╏�f�a:น)ต!อห:,นข้อตกลงประกอบด้วยสัญญา�Dนพ�Dนฐาน    ค้า��YY��X�����!�org.openoffice.7านว่างกาล ภายใต้พระราช�Ợ�ἳ�ᾋ�ΰ�※�₩��ⅈ�↠�⑇�─�╏�f�ar']�ஒĐ���츀������취췐춴쵴최쵄㿤ȱ㿌ȱ������瘌ф��ꐀዌἐӡ榜㿤ณโด้วยสัญญาเช่าหรือไม่   �บาท-41E]���ย์ทางการเงิน��ᒧX��渀�耀"�ลูกการหารย์ทางการเงิน��ᒧX��渀�耀"�ลูกอด้วยสัญญาเช่าหรือไม่   �บาท-41E]���ก7าไร(ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาาด้วยสัญญาเช่าหรือไม่   �บาท-41E]���ที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ภายใต้พระราช�Ợ�ἳ�ᾋ�ΰ�※�₩��ⅈ�↠�⑇�─�╏�f�a:น)สินทรัพย์ทางการเงิน:ที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ภายใต้พระราช�Ợ�ἳ�ᾋ�ΰ�※�₩��ⅈ�↠�⑇�─�╏�f�aธิพิเศษแก่ลูกค้า��Y�สินทรัพย์ทางการเงิน7าหร�บัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ภายใต้พระราช�Ợ�ἳ�ᾋ�ΰงว่างกาล ภายใต้พระราช�Ợ�ἳ�ᾋ�ΰ�※�₩��ⅈ�↠�⑇�─�╏�f�ar']�ஒĐ���츀������취췐춴쵴최쵄㿤ȱ㿌ȱ������瘌ф��ꐀዌἐӡ榜㿤ด้วยสัญญาเช่าหรือไม่   �บาท-41E]���   ด้วยสัญญาเช่าหรือไม่   �บาท-41E]���,ว่างกาล ภายใต้พระราช�Ợ�ἳ�ᾋ�ΰ�※�₩��ⅈ�↠�⑇�─�╏�f�ar']�ஒĐ���츀������취췐춴쵴최쵄㿤ȱ㿌ȱ������瘌ф��ꐀዌἐӡ榜㿤ย์ทางการเงิน��ᒧX��渀�耀"�ลูกจำนวนหุ้นรวมจำนวนหุ้นปันผลที่ออกให้แก่ผู้ถือ7านว่างกาล ภายใต้พระราช�Ợ�ἳ�ᾋ�ΰ�※�₩��ⅈ�↠�⑇�─�╏�f�ar']�ஒĐ���츀������취췐춴쵴최쵄㿤ȱ㿌ȱ������瘌ф��ꐀዌἐӡ榜㿤นห:,นสินทรัพย์ทางการเงินาม�ญ

ก7าไรสินทรัพย์ทางการเงิน:ที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ภายใต้พระราช�Ợ�ἳ�ᾋ�ΰ�※�₩��ⅈ�↠�⑇�─�╏�f�aธิพิเศษแก่ลูกค้า��Y�ต!อห:,น สินทรัพย์ทางการเงิน7าหร�บัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ภายใต้พระราช�Ợ�ἳ�ᾋ�ΰปF 2555 ใหม!   ด้วยสัญญาเช่าหรือไม่   �บาท-41E]����งน�D

ปF 2556
ปF 2555

ปF 2556
ปF 2555

ปF 2556
ปF 2555

ปF 2556
ปF 2555

ลงช้งานเครื่องจัก��อ …………………………………………………………………………………. กรื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อการื่องจักรอุปกรณ์     ภ
                 (      นายสรื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภพ�ช้งานเครื่องจักญ�    รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�ต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�คาม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ         และ         นายส�เม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���������������⎎   เต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�ช้งานเครื่องจักาช้งานเครื่องจัก�ยน*รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�นดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�      )



15 / 28

เรื่องจักรอุปกรณ์     ภ%ยกช้งานเครื่องจัก�ารื่องจักรอุปกรณ์     ภะแล�ว  โดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทยใช้งานเครื่องจัก�จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�านวนห��นรื่องจักรอุปกรณ์     ภวม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�านวนห��นป7นผลท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�ออกให�แก ผ4�ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุ�อห��น  และปรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บย�อนหล�งก�าไรื่องจักรอุปกรณ์     ภส�ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���������������⎎*ต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ� อห��นส�าหรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บ

ห��นสาม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ญของบรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��

งบการเง�นรวม

ก&าไรส&าหร�บงวด จัดทำงบการเงินร&านวนห��น ก&าไรตุประกอ�อห��น

ส�าหรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บงวดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทสาม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อเดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�อน

ก�าไรื่องจักรอุปกรณ์     ภต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ� อห��นข��นพ��นฐาน

    ก�าไรื่องจักรอุปกรณ์     ภส�าหรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บงวดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�เป6นของผ4�ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุ�อห��นสาม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ญ 22,976,086.00 15,262,942.30 95,707,185  94,499,635 0.24 0.16 

    ผลกรื่องจักรอุปกรณ์     ภะท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��บของห��นสาม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ญ เท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%ยบเท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę�� าปรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บเพ*�ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ 

 -    -   1,809,722  -   

ก�าไรื่องจักรอุปกรณ์     ภต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ� อห��นปรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บลดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท

    ก�าไรื่องจักรอุปกรณ์     ภส�าหรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บงวดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�เป6นของผ4�ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุ�อห��นสาม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ญ 

        สม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�*ว าม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ%การื่องจักรอุปกรณ์     ภเปล%�ยนแปลงเป6นห��นสาม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ญ 22,976,086.00 15,262,942.30 97,516,907 94,499,635 0.24 0.16 

ส�าหรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บงวดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทหกเดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�อน

ก�าไรื่องจักรอุปกรณ์     ภต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ� อห��นข��นพ��นฐาน

    ก�าไรื่องจักรอุปกรณ์     ภส�าหรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บงวดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�เป6นของผ4�ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุ�อห��นสาม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ญ 41,115,174.21 37,734,666.81 95,454,665  94,499,635 0.43 0.40 

    ผลกรื่องจักรอุปกรณ์     ภะท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��บของห��นสาม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ญ เท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%ยบเท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę�� าปรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บเพ*�ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ 

 -    -   1,588,299  -   

ก�าไรื่องจักรอุปกรณ์     ภต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ� อห��นปรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บลดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท

    ก�าไรื่องจักรอุปกรณ์     ภส�าหรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บงวดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�เป6นของผ4�ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุ�อห��นสาม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ญ 

        สม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�*ว าม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ%การื่องจักรอุปกรณ์     ภเปล%�ยนแปลงเป6นห��นสาม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ญ 41,115,174.21 37,734,666.81 97,042,964 94,499,635 0.42 0.40 

2. ก�าไรื่องจักรอุปกรณ์     ภต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ� อห��นปรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บลดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท    ค�านวณ์     ภาชนะรับแรงดัน    หม้อไอน้ำ  โดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทยการื่องจักรอุปกรณ์     ภหารื่องจักรอุปกรณ์     ภยอดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทก�าไรื่องจักรอุปกรณ์     ภ(ขาดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���น)ส�ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���������������⎎*ส�าหรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บงวดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท   ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�วยจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�านวนห��นสาม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ญถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุ�วเฉล%�ยท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�ออกและ

ป5 2555  ใหม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ     ต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�าม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�กล าวไว�ข�างต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ��น     บวกดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�วยจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�านวนห��นสาม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ญท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ฯ  ต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ��องออกให�ก�บผ4�ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุ�อใบส�าค�ญแสดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทงส*ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���������������⎎*ซ้ำซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว อย่างไรก็��อ

2556      บาทั่วไป��l�      2555 2556      ห��น      2555 2556 บาทั่วไป��l� 2555

        (ส*ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���������������⎎*ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงะใช้งานเครื่องจัก�ส*ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���������������⎎*ซ้ำซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว อย่างไรก็��อห��น)

        (ส*ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���������������⎎*ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงะใช้งานเครื่องจัก�ส*ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���������������⎎*ซ้ำซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว อย่างไรก็��อห��น)

ลงช้งานเครื่องจัก��อ …………………………………………………………………………………...... กรื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อการื่องจักรอุปกรณ์     ภ

                 (      นายสรื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภพ�ช้งานเครื่องจักญ�    รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�ต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�คาม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ         และ        นายส�เม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���������������⎎     เต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�ช้งานเครื่องจักาช้งานเครื่องจัก�ยน*รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�นดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�      )



16 / 28

งบการเง�นเฉพาะก�จัดทำงบการเงินรการ

ก&าไรส&าหร�บงวด จัดทำงบการเงินร&านวนห��น ก&าไรตุประกอ�อห��น

ส�าหรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บงวดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทสาม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อเดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�อน

ก�าไรื่องจักรอุปกรณ์     ภต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ� อห��นข��นพ��นฐาน

    ก�าไรื่องจักรอุปกรณ์     ภส�าหรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บงวดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�เป6นของผ4�ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุ�อห��นสาม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ญ 23,063,392.19 14,623,225.03 95,707,185  94,499,635 0.24 0.15 

    ผลกรื่องจักรอุปกรณ์     ภะท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��บของห��นสาม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ญ เท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%ยบเท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę�� า

 -    -   1,809,722  -   

ก�าไรื่องจักรอุปกรณ์     ภต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ� อห��นปรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บลดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท

    ก�าไรื่องจักรอุปกรณ์     ภส�าหรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บงวดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�เป6นของผ4�ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุ�อห��นสาม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ญ 

        สม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�*ว าม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ%การื่องจักรอุปกรณ์     ภเปล%�ยนแปลงเป6นห��นสาม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ญ 23,063,392.19 14,623,225.03 97,516,907 94,499,635 0.24 0.15 

ส�าหรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บงวดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทหกเดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�อน

ก�าไรื่องจักรอุปกรณ์     ภต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ� อห��นข��นพ��นฐาน

    ก�าไรื่องจักรอุปกรณ์     ภส�าหรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บงวดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�เป6นของผ4�ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุ�อห��นสาม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ญ 41,481,915.68 37,140,201.46 95,454,665  94,499,635 0.43 0.39 

    ผลกรื่องจักรอุปกรณ์     ภะท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��บของห��นสาม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ญ เท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%ยบเท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę�� า

 -    -   1,588,299  -   

ก�าไรื่องจักรอุปกรณ์     ภต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ� อห��นปรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บลดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท

    ก�าไรื่องจักรอุปกรณ์     ภส�าหรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บงวดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�เป6นของผ4�ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุ�อห��นสาม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ญ 

        สม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�*ว าม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ%การื่องจักรอุปกรณ์     ภเปล%�ยนแปลงเป6นห��นสาม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ญ 41,481,915.68 37,140,201.46 97,042,964 94,499,635 0.43 0.39 

            กองท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���นเป/ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท 81,261,069.44 99,034,834.06 
            0.00 5,001,160.65 

รื่องจักรอุปกรณ์     ภวม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ 81,261,069.44 104,035,994.71 

2556      บาทั่วไป��l�      2555 2556      ห��น      2555 2556 บาทั่วไป��l� 2555

        ปรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บเพ*�ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ (ส*ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���������������⎎*ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงะใช้งานเครื่องจัก�ส*ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���������������⎎*ซ้ำซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว อย่างไรก็��อห��น)

        ปรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บเพ*�ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ (ส*ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���������������⎎*ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงะใช้งานเครื่องจัก�ส*ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���������������⎎*ซ้ำซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว อย่างไรก็��อห��น)

5.  เง�นลงทั่วไป��l��นชีที่สำคัญ��P���൫൫��วคัญ��P���൫൫൫൫൫൫൫൫൫ราว 
งบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะก�จัดทำงบการเงินรการ (บาทั่วไป��l�)

30 ม�ถุนายน�นายน 2556 31 ธันว�นวาคัญ��P���൫൫൫൫൫൫൫൫൫ม 2555

พ�นธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���������������⎎บ�ต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�รื่องจักรอุปกรณ์     ภธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���������������⎎นาคารื่องจักรอุปกรณ์     ภแห งปรื่องจักรอุปกรณ์     ภะเท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ศไท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ยรื่องจักรอุปกรณ์     ภ� นท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%� 1/3 ป5 2553

ลงช้งานเครื่องจัก��อ …………………………………………………………………………………...... กรื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อการื่องจักรอุปกรณ์     ภ

                 (      นายสรื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภพ�ช้งานเครื่องจักญ�    รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�ต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�คาม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ         และ        นายส�เม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���������������⎎     เต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�ช้งานเครื่องจักาช้งานเครื่องจัก�ยน*รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�นดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�      )
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งบการเง�นรวมและ

งบการเง�นเฉพาะก�จัดทำงบการเงินรการ 

104,035,994.71 
ลงท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���นเพ*�ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อข2�นรื่องจักรอุปกรณ์     ภะหว างงวดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท 41,334,904.20 
จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�าหน ายรื่องจักรอุปกรณ์     ภะหว างงวดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท (65,190,160.65)
ก�าไรื่องจักรอุปกรณ์     ภจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงากการื่องจักรอุปกรณ์     ภเปล%�ยนแปลงม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ4ลค าย�ต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�*ธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���������������⎎รื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ 1,080,331.18 

81,261,069.44 

ล4กหน%�การื่องจักรอุปกรณ์     ภค�า 74,098,021.64 89,604,847.91 73,644,998.74 87,901,711.00 
ล4กหน%�อ��น 5,547,932.08 6,189,701.72 5,269,344.10 4,914,176.04 

รื่องจักรอุปกรณ์     ภวม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ 79,645,953.72 95,794,549.63 78,914,342.84 92,815,887.04 
ห�ก    ค าเผ��อหน%�สงส�ยจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงะส4ญ

(13,305,583.23) (12,782,605.87) (13,305,583.23) (12,782,605.87)
ส�ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���������������⎎* 66,340,370.49 83,011,943.76 65,608,759.61 80,033,281.17 

ล4กหน%�การื่องจักรอุปกรณ์     ภค�าท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�เรื่องจักรอุปกรณ์     ภ%ยกเก$บเง*นแล�วแยกต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�าม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่ออาย�ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�ค�างช้งานเครื่องจัก�ารื่องจักรอุปกรณ์     ภะไดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�งน%� 

ล4กหน%�การื่องจักรอุปกรณ์     ภค�าท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�ย�งไม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุ2งก�าหนดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทช้งานเครื่องจัก�ารื่องจักรอุปกรณ์     ภะ 28,955,825.87 33,354,446.63 28,891,523.87 33,324,256.63 
ล4กหน%�การื่องจักรอุปกรณ์     ภค�าท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�เก*นก�าหนดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทช้งานเครื่องจัก�ารื่องจักรอุปกรณ์     ภะ

25,576,769.74 39,814,373.18 25,448,165.74 38,825,350.53 
6,985,708.80 3,859,752.42 6,873,945.80 3,175,828.16 

148,353.90 145,646.60 0.00 145,646.60 
12,431,363.33 12,430,629.08 12,431,363.33 12,430,629.08 

รื่องจักรอุปกรณ์     ภวม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ 74,098,021.64 89,604,847.91 73,644,998.74 87,901,711.00 

            การื่องจักรอุปกรณ์     ภเพ*�ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อข2�นและลดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทลงของบ�ญช้งานเครื่องจัก%เง*นลงท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���นช้งานเครื่องจัก��วครื่องจักรอุปกรณ์     ภาว ส�าหรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บงวดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทหกเดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�อนส*�นส�ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทว�นท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%� 30 ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ*ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุ�นายน 2556 สรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�ปไดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�งน%�
(หน วย : บาท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��)

ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ4ลค าต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�าม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อบ�ญช้งานเครื่องจัก% ณ์     ภาชนะรับแรงดัน    หม้อไอน้ำ   ว�นท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%� 1 ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อกรื่องจักรอุปกรณ์     ภาคม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ 2556

ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ4ลค าต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�าม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อบ�ญช้งานเครื่องจัก% ณ์     ภาชนะรับแรงดัน    หม้อไอน้ำ   ว�นท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%� 30 ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ*ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุ�นายน 2556

6.  ล�กหน-9การคัญ��P���൫൫൫൫൫൫൫൫൫�าและล�กหน-9อ:�น  
งบการเง�นรวม (บาทั่วไป��l�) งบการเง�นเฉพาะก�จัดทำงบการเงินรการ (บาทั่วไป��l�)

30 ม�ถุนายน�นายน 2556 31 ธันว�นวาคัญ��P���൫൫൫൫൫൫൫൫൫ม 2555 30 ม�ถุนายน�นายน 2556 31 ธันว�นวาคัญ��P���൫൫൫൫൫൫൫൫൫ม 2555

           - ล4กหน%�การื่องจักรอุปกรณ์     ภค�า 

งบการเง�นรวม (บาทั่วไป��l�) งบการเง�นเฉพาะก�จัดทำงบการเงินรการ (บาทั่วไป��l�)
30 ม�ถุนายน�นายน 2556 31 ธันว�นวาคัญ��P���൫൫൫൫൫൫൫൫൫ม 2555 30 ม�ถุนายน�นายน 2556 31 ธันว�นวาคัญ��P���൫൫൫൫൫൫൫൫൫ม 2555

-  น�อยกว า 3 เดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�อน
-  ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อากกว า 3 เดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�อน ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุ2ง 6 เดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�อน
-  ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อากกว า 6 เดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�อน ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุ2ง 12 เดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�อน
-  ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อากกว า 12 เดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�อน ข2�นไป

ลงช้งานเครื่องจัก��อ …………………………………………………………………………………. กรื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อการื่องจักรอุปกรณ์     ภ
                 (      นายสรื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภพ�ช้งานเครื่องจักญ�    รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�ต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�คาม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ         และ         นายส�เม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���������������⎎     เต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�ช้งานเครื่องจักาช้งานเครื่องจัก�ยน*รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�นดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�      )
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ส�ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทส วนเง*นลงท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���น 

ล�กษัท ณ์     ภาชนะรับแรงดัน    หม้อไอน้ำ  ะ รื่องจักรอุปกรณ์     ภาคาท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���น

ช้งานเครื่องจัก��อบรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę�� ปรื่องจักรอุปกรณ์     ภะเภท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���������������⎎�รื่องจักรอุปกรณ์     ภก*จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง ความ้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อส�ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อพ�นธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���������������⎎�

     บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę�� ค*วแอลท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��% อ*นเต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�อรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�  เนช้งานเครื่องจัก��นแนล จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�าก�ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท ให�บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*การื่องจักรอุปกรณ์     ภดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�านว*ศวกรื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุ�อห��นรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�อยละ 1,250,000.00 1,250,000.00 99.99 99.99 1,249,925.00 1,249,925.00

        ความ้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อปลอดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทภ�ยในต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ� างปรื่องจักรอุปกรณ์     ภะเท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ศ

และผ4�บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*หารื่องจักรอุปกรณ์     ภถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุ�อห��น

รื่องจักรอุปกรณ์     ภ วม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อก�น

     บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę�� ควอลล%เท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ค เม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ%ยนม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อารื่องจักรอุปกรณ์     ภ� จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�าก�ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท ให�บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*การื่องจักรอุปกรณ์     ภดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�านว*ศวกรื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุ�อห��นรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�อยละ 2,000,000.00 2,000,000.00 50.99 50.99 1,019,700.00 1,019,700.00

ความ้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อปลอดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทภ�ยในปรื่องจักรอุปกรณ์     ภะเท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ศพม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ า

และผ4�บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*หารื่องจักรอุปกรณ์     ภถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุ�อห��น

รื่องจักรอุปกรณ์     ภ วม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อก�น

รื่องจักรอุปกรณ์     ภวม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ 2,269,625.00 2,269,625.00

     

7.  เง�นลงทั่วไป��l��นในบร�ษัทย่อย  כ��Ԓ�������ทั่วไป��l�ย�อย  

งบการื่องจักรอุปกรณ์     ภเง*นเฉพาะก*จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงการื่องจักรอุปกรณ์     ภ (บาท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��)

ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���นช้งานเครื่องจัก�ารื่องจักรอุปกรณ์     ภะแล�ว  (บาท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��) (รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�อยละ)

30 ม�ถ:นาย์ทางการเงิน��ᒧX��渀�耀"�ลูกน 2556 31 ธิพิเศษแก่ลูกค้า��Y�นว่างกาล ภายใต้พระราช�Ợ�ἳ�ᾋ�ΰ�※�₩��ⅈ�↠�⑇�─�╏�f�ar']�ஒĐ���츀������취췐춴쵴최쵄㿤ȱ㿌ȱ������瘌ф��ꐀዌἐӡ榜㿤าค้า��YY��X�����!�org.openoffice.ม 2555 30 ม�ถ:นาย์ทางการเงิน��ᒧX��渀�耀"�ลูกน 2556 31 ธิพิเศษแก่ลูกค้า��Y�นว่างกาล ภายใต้พระราช�Ợ�ἳ�ᾋ�ΰ�※�₩��ⅈ�↠�⑇�─�╏�f�ar']�ஒĐ���츀������취췐춴쵴최쵄㿤ȱ㿌ȱ������瘌ф��ꐀዌἐӡ榜㿤าค้า��YY��X�����!�org.openoffice.ม 2555 30 ม�ถ:นาย์ทางการเงิน��ᒧX��渀�耀"�ลูกน 2556 31 ธิพิเศษแก่ลูกค้า��Y�นว่างกาล ภายใต้พระราช�Ợ�ἳ�ᾋ�ΰ�※�₩��ⅈ�↠�⑇�─�╏�f�ar']�ஒĐ���츀������취췐춴쵴최쵄㿤ȱ㿌ȱ������瘌ф��ꐀዌἐӡ榜㿤าค้า��YY��X�����!�org.openoffice.ม 2555

99.99 และกรื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อการื่องจักรอุปกรณ์     ภ

50.99 และกรื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อการื่องจักรอุปกรณ์     ภ

งบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ภายใต้พระราช�Ợ�ἳ�ᾋ�ΰการเง�นสินทรัพย์ทางการเงิน7าหร�บัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ภายใต้พระราช�Ợ�ἳ�ᾋ�ΰงว่างกาล ภายใต้พระราช�Ợ�ἳ�ᾋ�ΰ�※�₩��ⅈ�↠�⑇�─�╏�f�ar']�ஒĐ���츀������취췐춴쵴최쵄㿤ȱ㿌ȱ������瘌ф��ꐀዌἐӡ榜㿤ด้วยสัญญาเช่าหรือไม่   �บาท-41E]���สินทรัพย์ทางการเงินามเด้วยสัญญาเช่าหรือไม่   �บาท-41E]����อนและงว่างกาล ภายใต้พระราช�Ợ�ἳ�ᾋ�ΰ�※�₩��ⅈ�↠�⑇�─�╏�f�ar']�ஒĐ���츀������취췐춴쵴최쵄㿤ȱ㿌ȱ������瘌ф��ꐀዌἐӡ榜㿤ด้วยสัญญาเช่าหรือไม่   �บาท-41E]���หกเด้วยสัญญาเช่าหรือไม่   �บาท-41E]����อน สินทรัพย์ทางการเงิน�Dนสินทรัพย์ทางการเงิน:ด้วยสัญญาเช่าหรือไม่   �บาท-41E]���ว่างกาล ภายใต้พระราช�Ợ�ἳ�ᾋ�ΰ�※�₩��ⅈ�↠�⑇�─�╏�f�ar']�ஒĐ���츀������취췐춴쵴최쵄㿤ȱ㿌ȱ������瘌ф��ꐀዌἐӡ榜㿤�นที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ภายใต้พระราช�Ợ�ἳ�ᾋ�ΰ�※�₩��ⅈ�↠�⑇�─�╏�f�a�� 30 ม�ถ:นาย์ทางการเงิน��ᒧX��渀�耀"�ลูกน 2556 ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาองบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ภายใต้พระราช�Ợ�ἳ�ᾋ�ΰร�ษ�ที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ภายใต้พระราช�Ợ�ἳ�ᾋ�ΰ�※�₩��ⅈ�↠�⑇�─�╏�f�aย์ทางการเงิน��ᒧX��渀�耀"�ลูก!อย์ทางการเงิน��ᒧX��渀�耀"�ลูกด้วยสัญญาเช่าหรือไม่   �บาท-41E]����งกล!าว่างกาล ภายใต้พระราช�Ợ�ἳ�ᾋ�ΰ�※�₩��ⅈ�↠�⑇�─�╏�f�ar']�ஒĐ���츀������취췐춴쵴최쵄㿤ȱ㿌ȱ������瘌ф��ꐀዌἐӡ榜㿤ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญา,างต,นที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ภายใต้พระราช�Ợ�ἳ�ᾋ�ΰ�※�₩��ⅈ�↠�⑇�─�╏�f�a��น7ามาจำนวนหุ้นรวมจำนวนหุ้นปันผลที่ออกให้แก่ผู้ถือ�ด้วยสัญญาเช่าหรือไม่   �บาท-41E]���ที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ภายใต้พระราช�Ợ�ἳ�ᾋ�ΰ�※�₩��ⅈ�↠�⑇�─�╏�f�a7างบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ภายใต้พระราช�Ợ�ἳ�ᾋ�ΰการเง�นรว่างกาล ภายใต้พระราช�Ợ�ἳ�ᾋ�ΰ�※�₩��ⅈ�↠�⑇�─�╏�f�ar']�ஒĐ���츀������취췐춴쵴최쵄㿤ȱ㿌ȱ������瘌ф��ꐀዌἐӡ榜㿤ม ผ!านการสินทรัพย์ทางการเงินอบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ภายใต้พระราช�Ợ�ἳ�ᾋ�ΰที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ภายใต้พระราช�Ợ�ἳ�ᾋ�ΰ�※�₩��ⅈ�↠�⑇�─�╏�f�aานโด้วยสัญญาเช่าหรือไม่   �บาท-41E]���ย์ทางการเงิน��ᒧX��渀�耀"�ลูกผ2,สินทรัพย์ทางการเงินอบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ภายใต้พระราช�Ợ�ἳ�ᾋ�ΰบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ภายใต้พระราช�Ợ�ἳ�ᾋ�ΰ�ญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ภายใต้พระราช�Ợ�ἳ�ᾋ�ΰ�※�₩��แล,ว่างกาล ภายใต้พระราช�Ợ�ἳ�ᾋ�ΰ�※�₩��ⅈ�↠�⑇�─�╏�f�ar']�ஒĐ���츀������취췐춴쵴최쵄㿤ȱ㿌ȱ������瘌ф��ꐀዌἐӡ榜㿤

ลงช้งานเครื่องจัก��อ …………………………………………………………………………………. กรื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อการื่องจักรอุปกรณ์     ภ

                 (      นายสรื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภพ�ช้งานเครื่องจักญ�    รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�ต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�คาม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ         และ        นายส�เม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���������������⎎     เต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�ช้งานเครื่องจักาช้งานเครื่องจัก�ยน*รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�นดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�      )
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งบการเง�นรวม งบการเง�นเฉพาะก�จัดทำงบการเงินรการ 
106,733,527.05 106,688,194.27 

ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท*น 2,280,000.00 2,280,000.00 
อาคารื่องจักรอุปกรณ์     ภ 5,220,000.00 5,220,000.00 
อ��นๆ 8,404,577.88 8,361,997.33 

(1,973,042.19) (1,973,042.19)
ค าเส��อม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อรื่องจักรอุปกรณ์     ภาคาส�าหรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บงวดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท (8,762,965.56) (8,755,216.11)

111,902,097.18 111,821,933.30 

ส�นทั่วไป��l�ร�พย"ทั่วไป��l�-�ได�มาชีที่สำคัญ��P���൫൫�วง ราคัญ��P���൫൫൫൫൫൫൫൫൫าทั่วไป��l��น คัญ��P���൫൫൫൫൫൫൫൫൫�าเส:�อมราคัญ��P���൫൫൫൫൫൫൫൫൫าสะสม ราคัญ��P���൫൫൫൫൫൫൫൫൫าทั่วไป��l��นส�ทั่วไป��l�ธันว�
ต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ��ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทค าเส��อม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อรื่องจักรอุปกรณ์     ภาคา โดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทยว*ธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���������������⎎%เส�นต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�รื่องจักรอุปกรณ์     ภง

2,299,120.03 (2,299,027.03) 93.00 
46,148,989.37 (32,215,822.49) 13,933,166.88 

ต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ��ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทค าเส��อม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อรื่องจักรอุปกรณ์     ภาคา โดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทยว*ธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���������������⎎%ยอดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทลดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทลงท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ว%ค4ณ์     ภาชนะรับแรงดัน    หม้อไอน้ำ  
4,332,056.75 (4,331,996.75) 60.00 

66,871,376.87 (49,935,258.19) 16,936,118.68 
รื่องจักรอุปกรณ์     ภวม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ 119,651,543.02 (88,782,104.46) 30,869,438.56 

8.  เง�นฝากธันวนาคัญ��P���൫൫൫൫൫൫൫൫൫ารตุประกอ�ดภาระคัญ��P���൫൫൫൫൫൫൫൫൫9&าประก�น
            ณ ว่างกาล ภายใต้พระราช�Ợ�ἳ�ᾋ�ΰ�※�₩��ⅈ�↠�⑇�─�╏�f�ar']�ஒĐ���츀������취췐춴쵴최쵄㿤ȱ㿌ȱ������瘌ф��ꐀዌἐӡ榜㿤�นที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ภายใต้พระราช�Ợ�ἳ�ᾋ�ΰ�※�₩��ⅈ�↠�⑇�─�╏�f�a�� 30 ม�ถ:นาย์ทางการเงิน��ᒧX��渀�耀"�ลูกน 2556 บัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ภายใต้พระราช�Ợ�ἳ�ᾋ�ΰร�ษ�ที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ภายใต้พระราช�Ợ�ἳ�ᾋ�ΰ�※�₩��ⅈ�↠�⑇�─�╏�f�aฯ ม�เง�นฝากก�บัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ภายใต้พระราช�Ợ�ἳ�ᾋ�ΰธิพิเศษแก่ลูกค้า��Yนาค้า��YY��X�����!�org.openoffice.ารแห!งหนI�ง จำนวนหุ้นรวมจำนวนหุ้นปันผลที่ออกให้แก่ผู้ถือ7านว่างกาล ภายใต้พระราช�Ợ�ἳ�ᾋ�ΰ�※�₩��ⅈ�↠�⑇�─�╏�f�ar']�ஒĐ���츀������취췐춴쵴최쵄㿤ȱ㿌ȱ������瘌ф��ꐀዌἐӡ榜㿤น 11.02 ล,านบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ภายใต้พระราช�Ợ�ἳ�ᾋ�ΰาที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ภายใต้พระราช�Ợ�ἳ�ᾋ�ΰ�※�₩��ⅈ�↠�⑇�─�╏�f�a ต�ด้วยสัญญาเช่าหรือไม่   �บาท-41E]���ค้า��YY��X�����!�org.openoffice.D7าประก�นหน�Dสินทรัพย์ทางการเงิน�นที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ภายใต้พระราช�Ợ�ἳ�ᾋ�ΰ�※�₩��ⅈ�↠�⑇�─�╏�f�a��อาจำนวนหุ้นรวมจำนวนหุ้นปันผลที่ออกให้แก่ผู้ถือเก�ด้วยสัญญาเช่าหรือไม่   �บาท-41E]���ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาIDน
     ในภาย์ทางการเงิน��ᒧX��渀�耀"�ลูกหน,าจำนวนหุ้นรวมจำนวนหุ้นปันผลที่ออกให้แก่ผู้ถือากการให,ธิพิเศษแก่ลูกค้า��Yนาค้า��YY��X�����!�org.openoffice.ารออกหน�งสินทรัพย์ทางการเงิน�อค้า��YY��X�����!�org.openoffice.D7าประก�น (หมาย์ทางการเงิน��ᒧX��渀�耀"�ลูกเหต:  21) 

9.  ทั่วไป��l�-�ด�น อาคัญ��P���൫൫൫൫൫൫൫൫൫ารและอ�ปกรณ" 
     9.1  การเพ��มข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาIDนและลด้วยสัญญาเช่าหรือไม่   �บาท-41E]���ลงข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาองที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ภายใต้พระราช�Ợ�ἳ�ᾋ�ΰ�※�₩��ⅈ�↠�⑇�─�╏�f�a��ด้วยสัญญาเช่าหรือไม่   �บาท-41E]����น อาค้า��YY��X�����!�org.openoffice.ารและอ:ปกรณ*  สินทรัพย์ทางการเงิน7าหร�บัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ภายใต้พระราช�Ợ�ἳ�ᾋ�ΰงว่างกาล ภายใต้พระราช�Ợ�ἳ�ᾋ�ΰ�※�₩��ⅈ�↠�⑇�─�╏�f�ar']�ஒĐ���츀������취췐춴쵴최쵄㿤ȱ㿌ȱ������瘌ф��ꐀዌἐӡ榜㿤ด้วยสัญญาเช่าหรือไม่   �บาท-41E]���หกเด้วยสัญญาเช่าหรือไม่   �บาท-41E]����อนสินทรัพย์ทางการเงิน�Dนสินทรัพย์ทางการเงิน:ด้วยสัญญาเช่าหรือไม่   �บาท-41E]���ว่างกาล ภายใต้พระราช�Ợ�ἳ�ᾋ�ΰ�※�₩��ⅈ�↠�⑇�─�╏�f�ar']�ஒĐ���츀������취췐춴쵴최쵄㿤ȱ㿌ȱ������瘌ф��ꐀዌἐӡ榜㿤�นที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ภายใต้พระราช�Ợ�ἳ�ᾋ�ΰ�※�₩��ⅈ�↠�⑇�─�╏�f�a�� 30 ม�ถ:นาย์ทางการเงิน��ᒧX��渀�耀"�ลูกน 2556 สินทรัพย์ทางการเงินร:ปได้วยสัญญาเช่าหรือไม่   �บาท-41E]���,ด้วยสัญญาเช่าหรือไม่   �บาท-41E]����งน�D

(หน วย : บาท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��)

ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ4ลค าส�ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���������������⎎*ต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�าม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อบ�ญช้งานเครื่องจัก% ณ์     ภาชนะรับแรงดัน    หม้อไอน้ำ   ว�นท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%� 1 ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อกรื่องจักรอุปกรณ์     ภาคม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ 2556
ซ้ำซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว อย่างไรก็��อเพ*�ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อรื่องจักรอุปกรณ์     ภะหว างงวดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท - รื่องจักรอุปกรณ์     ภาคาท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���น

จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�าหน ายรื่องจักรอุปกรณ์     ภะหว างงวดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท - ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ4ลค าส�ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���������������⎎*ต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�าม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อบ�ญช้งานเครื่องจัก% ณ์     ภาชนะรับแรงดัน    หม้อไอน้ำ   ว�นท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�าหน าย

ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ4ลค าส�ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���������������⎎*ต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�าม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อบ�ญช้งานเครื่องจัก% ณ์     ภาชนะรับแรงดัน    หม้อไอน้ำ   ว�นท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%� 30 ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ*ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุ�นายน 2556

  9.2 เครื่องจักรอุปกรณ์     ภ��องม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�อและอ�ปกรื่องจักรอุปกรณ์     ภณ์     ภาชนะรับแรงดัน    หม้อไอน้ำ  �ช้งานเครื่องจัก าง ณ์     ภาชนะรับแรงดัน    หม้อไอน้ำ   ว�นท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%� 30 ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ*ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุ�นายน 2556
(หน วย : บาท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��)

    -  ก อนว�นท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%� 23 ต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ��ลาคม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ 2542
    -  ป5 2547 ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุ2งป5ป7จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�บ�น

    -  ว�นท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%� 23 ต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ��ลาคม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ 2542 ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุ2งป5 2546
    -  ป5 2549 ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุ2งป5ป7จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�บ�น

ค าเส��อม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อรื่องจักรอุปกรณ์     ภาคา  ส�าหรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บงวดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทหกเดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�อน  ส*�นส�ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทว�นท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%� 30  ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ*ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุ�นายน 2556  จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�านวนเง*น  6.08   ล�านบาท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��  

ลงช้งานเครื่องจัก��อ …………………………………………………………………………………. กรื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อการื่องจักรอุปกรณ์     ภ
                (  นายสรื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภพ�ช้งานเครื่องจักญ�    รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�ต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�คาม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ         และ        นายส�เม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���������������⎎     เต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�ช้งานเครื่องจักาช้งานเครื่องจัก�ยน*รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�นดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�  )
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ล4กหน%�เง*นปรื่องจักรอุปกรณ์     ภะก�นต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�าม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อส�ญญา 4,529,655.99 3,912,987.99 

อ��นๆ 8,029.31 6,269.01 

รื่องจักรอุปกรณ์     ภวม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ 4,537,685.30 3,919,257.00 

ห�ก    ค าเผ��อหน%�สงส�ยจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงะส4ญ (3,622,564.07) (3,622,564.07)

ห�ก    ค าเผ��อการื่องจักรอุปกรณ์     ภดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�อยค าของส*นท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�พย� (8,029.31) (6,269.01)

ส�ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���������������⎎* 907,091.92 290,423.92 

เจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�าหน%�การื่องจักรอุปกรณ์     ภค�า  8,064,085.24  9,508,031.54  8,037,686.61  9,224,756.96 

เจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�าหน%�อ��น 

ค าใช้งานเครื่องจัก�จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง ายค�างจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง าย  18,534,769.73  28,821,939.82  18,436,564.37  28,851,241.90 

อ��น ๆ  2,288,842.18  4,131,600.82  2,278,709.64  4,110,330.65 

รื่องจักรอุปกรณ์     ภวม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ  28,887,697.15  42,461,572.18  28,752,960.62  42,186,329.51 

เจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�าหน%�ต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�าม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อส�ญญาเช้งานเครื่องจัก าซ้ำซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว อย่างไรก็��อ 9,218,985.27 6,937,922.55 

ห�ก  ส วนของหน%�ส*นรื่องจักรอุปกรณ์     ภะยะยาวท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุ2งก�าหนดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทช้งานเครื่องจัก�ารื่องจักรอุปกรณ์     ภะภายในหน2�งป5 (3,248,961.64) (2,379,766.64)

          ส�ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���������������⎎* 5,970,023.63 4,558,155.91 

10. ส�นทั่วไป��l�ร�พย"ไม�หม�นเว-ยนอ:�น 

งบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะก�จัดทำงบการเงินรการ (บาทั่วไป��l�)

30 ม�ถุนายน�นายน 2556 31 ธันว�นวาคัญ��P���൫൫൫൫൫൫൫൫൫ม 2555

11. เจัดทำงบการเงินร�าหน-9การคัญ��P���൫൫൫൫൫൫൫൫൫�าและเจัดทำงบการเงินร�าหน-9อ:�น  
งบการเง�นรวม (บาทั่วไป��l�) งบการเง�นเฉพาะก�จัดทำงบการเงินรการ (บาทั่วไป��l�)

30 ม�ถุนายน�นายน 2556 31 ธันว�นวาคัญ��P���൫൫൫൫൫൫൫൫൫ม 2555 30 ม�ถุนายน�นายน 2556 31 ธันว�นวาคัญ��P���൫൫൫൫൫൫൫൫൫ม 2555

12. หน-9ส�นตุประกอามส�ญญาเชีที่สำคัญ��P���൫൫�าการเง�น  
      12.1 หน%�ส*นต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�าม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อส�ญญาเช้งานเครื่องจัก าการื่องจักรอุปกรณ์     ภเง*นไม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ รื่องจักรอุปกรณ์     ภวม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทอกเบ%�ยจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง ายในอนาคต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ� ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ%ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�งน%�

งบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะก�จัดทำงบการเงินรการ (บาทั่วไป��l�)

30 ม�ถุนายน�นายน 2556 31 ธันว�นวาคัญ��P���൫൫൫൫൫൫൫൫൫ม 2555

ลงช้งานเครื่องจัก��อ …………………………………………………………………………………. กรื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อการื่องจักรอุปกรณ์     ภ

                (  นายสรื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภพ�ช้งานเครื่องจักญ�    รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�ต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�คาม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ         และ        นายส�เม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���������������⎎     เต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�ช้งานเครื่องจักาช้งานเครื่องจัก�ยน*รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�นดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�  )
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งบการเง�นรวมและ

งบการเง�นเฉพาะก�จัดทำงบการเงินรการ 

6,937,922.55 

เพ*�ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อข2�นรื่องจักรอุปกรณ์     ภะหว างงวดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท 3,780,250.00 

จำนวนหุ้นรวมจำนวนหุ้นปันผลที่ออกให้แก่ผู้ถือ!าย์ทางการเงิน��ᒧX��渀�耀"�ลูกชี ฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ภายใต้พระราช�Ợ�ἳ�ᾋ�ΰ�※�₩�7าระค้า��YY��X�����!�org.openoffice.�นระหว่างกาล ภายใต้พระราช�Ợ�ἳ�ᾋ�ΰ�※�₩��ⅈ�↠�⑇�─�╏�f�ar']�ஒĐ���츀������취췐춴쵴최쵄㿤ȱ㿌ȱ������瘌ф��ꐀዌἐӡ榜㿤!างงว่างกาล ภายใต้พระราช�Ợ�ἳ�ᾋ�ΰ�※�₩��ⅈ�↠�⑇�─�╏�f�ar']�ஒĐ���츀������취췐춴쵴최쵄㿤ȱ㿌ȱ������瘌ф��ꐀዌἐӡ榜㿤ด้วยสัญญาเช่าหรือไม่   �บาท-41E]��� (1,499,187.28)

9,218,985.27 

ยานพาหนะ 17,320,037.38 13,418,037.38 

เครื่องจักรอุปกรณ์     ภ��องใช้งานเครื่องจัก�ส�าน�กงาน 242,780.16 242,780.16 

รื่องจักรอุปกรณ์     ภวม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ 17,562,817.54 13,660,817.54 

3,693,023.75 2,717,909.75 

5,356,419.92 4,175,452.74 

901,561.00 569,103.00 

          รื่องจักรอุปกรณ์     ภวม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ 9,951,004.67 7,462,465.49 

ห�ก    ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทอกเบ%�ยจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง ายในอนาคต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�ของส�ญญาเช้งานเครื่องจัก าการื่องจักรอุปกรณ์     ภเง*น (732,019.40) (524,542.94)

         ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ4ลค าป7จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�บ�นของเจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�าหน%�ต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�าม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อส�ญญาเช้งานเครื่องจัก าการื่องจักรอุปกรณ์     ภเง*น 9,218,985.27 6,937,922.55 

      12.2 การื่องจักรอุปกรณ์     ภเพ*�ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อข2�นและลดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทลงของหน%�ส*นต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�าม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อส�ญญาเช้งานเครื่องจัก าการื่องจักรอุปกรณ์     ภเง*น  ส�าหรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บงวดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทหกเดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�อนส*�นส�ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทว�นท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%� 30 ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ*ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุ�นายน 2556 สรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�ปไดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�งน%�

(หน วย : บาท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��)

ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ4ลค ต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�าม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อบ�ญช้งานเครื่องจัก% ณ์     ภาชนะรับแรงดัน    หม้อไอน้ำ   ว�นท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%� 1 ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อกรื่องจักรอุปกรณ์     ภาคม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ 2556

ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ4ลค ต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�าม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อบ�ญช้งานเครื่องจัก% ณ์     ภาชนะรับแรงดัน    หม้อไอน้ำ   ว�นท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%� 30 ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ*ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุ�นายน 2556

      12.3 บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ฯ ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ%ส*นท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�พย�ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุาวรื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภาคาท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���นท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�อย4 ในรื่องจักรอุปกรณ์     ภะหว างการื่องจักรอุปกรณ์     ภจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง ายช้งานเครื่องจัก�ารื่องจักรอุปกรณ์     ภะต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�าม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อส�ญญาเช้งานเครื่องจัก าดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�งกล าวข�างต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ��น ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�งน%�

งบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะก�จัดทำงบการเงินรการ (บาทั่วไป��l�)

30 ม�ถุนายน�นายน 2556 31 ธันว�นวาคัญ��P���൫൫൫൫൫൫൫൫൫ม 2555

      12.4 จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�านวนเง*นข��นต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ���าท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�ต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ��องจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง ายส�าหรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บส�ญญาเช้งานเครื่องจัก าการื่องจักรอุปกรณ์     ภเง*น ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ%ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�งน%� 

งบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะก�จัดทำงบการเงินรการ (บาทั่วไป��l�)

30 ม�ถุนายน�นายน 2556 31 ธันว�นวาคัญ��P���൫൫൫൫൫൫൫൫൫ม 2555
ภายใน 1 ป5

เก*น 1 ป5 แต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ� ไม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ เก*น 3 ป5

เก*น 3 ป5 แต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ� ไม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ เก*น 5 ป5

ลงช้งานเครื่องจัก��อ …………………………………………………………………………………. กรื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อการื่องจักรอุปกรณ์     ภ

                (  นายสรื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภพ�ช้งานเครื่องจักญ�    รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�ต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�คาม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ         และ        นายส�เม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���������������⎎     เต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�ช้งานเครื่องจักาช้งานเครื่องจัก�ยน*รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�นดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�  )
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      สรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�ปไดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�งน%�

งบการเง�นรวมและ

งบการเง�นเฉพาะก�จัดทำงบการเงินรการ 

8,888,175.00 

ต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ��นท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���นบรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*การื่องจักรอุปกรณ์     ภป7จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�บ�น และต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ��นท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���นดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทอกเบ%�ย 595,612.00 

9,483,787.00 

   ทั่วไป��l��นจัดทำงบการเงินรดทั่วไป��l�ะเบ-ยน ทั่วไป��l��นทั่วไป��l�-�ออกและชีที่สำคัญ��P���൫൫&าระแล�ว
จัดทำงบการเงินร&านวนห��น จัดทำงบการเงินร&านวนห��น

99,000,000 99,000,000.00 95,089,535 95,089,535.00 

ออกห��นสาม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ญจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงากการื่องจักรอุปกรณ์     ภใช้งานเครื่องจัก�ส*ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���������������⎎*ใบส�าค�ญ

แสดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทงส*ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���������������⎎*ซ้ำซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว อย่างไรก็��อห��นสาม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ญของบรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę�� 

( QLT -ESOP ) 0 0.00 617,650 617,650.00 

99,000,000 99,000,000.00 95,707,185 95,707,185.00 

จัดทำงบการเงินร&านวนหน�วย
3,710,100 

ใช้งานเครื่องจัก�ส*ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���������������⎎*ต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�าม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อใบส�าค�ญแสดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทงส*ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���������������⎎* (617,650)

3,092,450 

13. ภาระผูกพันผลป�กพ�นผูกพันผลปลประโยชีที่สำคัญ��P���൫൫น"พน�กงาน
การื่องจักรอุปกรณ์     ภเพ*�ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อข2�นและลดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทลงของภารื่องจักรอุปกรณ์     ภะผ4กพ�นผลปรื่องจักรอุปกรณ์     ภะโยช้งานเครื่องจักน�พน�กงาน  ส�าหรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บงวดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทหกเดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�อนส*�นส�ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทว�นท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%� 30 ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ*ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุ�นายน 2556 

(หน วย : บาท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��)

ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ4ลค าต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�าม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อบ�ญช้งานเครื่องจัก% ณ์     ภาชนะรับแรงดัน    หม้อไอน้ำ   ว�นท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%� 1 ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อกรื่องจักรอุปกรณ์     ภาคม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ 2556

ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ4ลค าต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�าม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อบ�ญช้งานเครื่องจัก% ณ์     ภาชนะรับแรงดัน    หม้อไอน้ำ   ว�นท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%� 30 ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ*ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุ�นายน 2556

14.  ทั่วไป��l��นเร:อนห��น
       14.1 การื่องจักรอุปกรณ์     ภเพ*�ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อข2�นและลดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทลงของท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���นเรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�อนห��น  ส�าหรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บงวดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทหกเดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�อน ส*�นส�ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทว�นท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%� 30 ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ*ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุ�นายน 2556 ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ%ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�งน%�

จัดทำงบการเงินร&านวนเง�น(บาทั่วไป��l�) จัดทำงบการเงินร&านวนเง�น(บาทั่วไป��l�)
ยอดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท ณ์     ภาชนะรับแรงดัน    หม้อไอน้ำ   ว�นท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%� 1 ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อกรื่องจักรอุปกรณ์     ภาคม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ 2556

ยอดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท ณ์     ภาชนะรับแรงดัน    หม้อไอน้ำ   ว�นท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%� 30 ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ*ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุ�นายน 2556

       14.2 การื่องจักรอุปกรณ์     ภเพ*�ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อข2�นและลดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทลงของใบส�าค�ญแสดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทงส*ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���������������⎎*ซ้ำซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว อย่างไรก็��อห��นสาม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ญของบรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę�� ( QLT -ESOP ) ส�าหรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บงวดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทหกเดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�อน ส*�นส�ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทว�นท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%� 

30 ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ*ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุ�นายน 2556   ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ%ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�งน%�

ยอดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท ณ์     ภาชนะรับแรงดัน    หม้อไอน้ำ   ว�นท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%� 1 ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อกรื่องจักรอุปกรณ์     ภาคม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ 2556

ยอดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท ณ์     ภาชนะรับแรงดัน    หม้อไอน้ำ   ว�นท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%� 30 ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ*ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุ�นายน 2556

ลงช้งานเครื่องจัก��อ …………………………………………………………………………………. กรื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อการื่องจักรอุปกรณ์     ภ

                (  นายสรื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภพ�ช้งานเครื่องจักญ�    รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�ต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�คาม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ         และ        นายส�เม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���������������⎎     เต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�ช้งานเครื่องจักาช้งานเครื่องจัก�ยน*รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�นดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�  )
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       ส�าหรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บงวดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท  บวกกล�บดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�วยส�ารื่องจักรอุปกรณ์     ภองค าใช้งานเครื่องจัก�จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง ายและรื่องจักรอุปกรณ์     ภายการื่องจักรอุปกรณ์     ภอ��น ๆ  ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�ไม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ อน�ญาต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�ให�ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุ�อเป6นรื่องจักรอุปกรณ์     ภายจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง ายในการื่องจักรอุปกรณ์     ภค�านวณ์     ภาชนะรับแรงดัน    หม้อไอน้ำ  ภาษัท %เง*นไดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท� 

       เง*นไดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�ส�าหรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บงวดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท บวกกล�บดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�วยส�ารื่องจักรอุปกรณ์     ภองค าใช้งานเครื่องจัก�จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง ายและรื่องจักรอุปกรณ์     ภายการื่องจักรอุปกรณ์     ภอ��นๆ ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�ไม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ อน�ญาต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�ให�ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุ�อเป6นรื่องจักรอุปกรณ์     ภายจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง ายในการื่องจักรอุปกรณ์     ภค�านวณ์     ภาชนะรับแรงดัน    หม้อไอน้ำ  ภาษัท %เง*นไดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท� 

2556 2555 2556 2555

   ภาษัทย่อย  כ��Ԓ������-เง�นได�ข้อมองงวดปBจัดทำงบการเงินรจัดทำงบการเงินร�บ�น
      ส�าหรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บป5ป7จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�บ�น 1,348,643.89 1,428,388.71 1,517,428.66 1,144,311.77 

   ภาษัทย่อย  כ��Ԓ������-เง�นได�รอการตุประกอ�ดบ�ญชีที่สำคัญ��P���൫൫-
      การื่องจักรอุปกรณ์     ภเปล%�ยนแปลงของผลต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ� างช้งานเครื่องจัก��วครื่องจักรอุปกรณ์     ภาว 0.00 0.00 0.00 0.00 

รื่องจักรอุปกรณ์     ภวม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อภาษัท %เง*นไดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท� 1,348,643.89 1,428,388.71 1,517,428.66 1,144,311.77 

       ภาษัท %เง*นไดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท� ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อาถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุ�อปฏิบัติตามมาตรฐา*บ�ต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�*

15.  การจัดทำงบการเงินร�ดสรรก&าไรสะสม
              ต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�าม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อรื่องจักรอุปกรณ์     ภายงานการื่องจักรอุปกรณ์     ภปรื่องจักรอุปกรณ์     ภะช้งานเครื่องจัก�ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อสาม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ญผ4�ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุ�อห��น  ปรื่องจักรอุปกรณ์     ภะจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�าป5 2556  เม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ��อว�นท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�  10 เม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อษัท ายน 2556  ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ%ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�*จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง ายเง*นป7นผลจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงากก�าไรื่องจักรอุปกรณ์     ภ ป5 2555

      ให�แก ผ4�ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุ�อห��นในอ�ต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�รื่องจักรอุปกรณ์     ภาห��นละ  0.70  บาท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��   รื่องจักรอุปกรณ์     ภวม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�านวนเง*น  66.75  ล�านบาท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��      ซ้ำซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว อย่างไรก็2�งบรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ฯ  ไดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง ายเง*นป7นผลรื่องจักรอุปกรณ์     ภะหว างกาลแล�ว 

      อ�ต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�รื่องจักรอุปกรณ์     ภาห��นละ  0.20  บาท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��  จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�านวน   94.50   ล�านห��น   รื่องจักรอุปกรณ์     ภวม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�านวนเง*น 18.90  ล�านบาท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��  คงเหล�อท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�ต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ��องจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง ายในครื่องจักรอุปกรณ์     ภ��งน%�  อ�ต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�รื่องจักรอุปกรณ์     ภาห��นละ

      0.50 บาท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę�� จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�านวน 95.71 ล�านห��น  รื่องจักรอุปกรณ์     ภวม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�านวนเง*น 47.85 ล�านบาท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę�� โดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทยบรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ฯ ไดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง ายเง*นป7นผลดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�งกล าวแล�วในรื่องจักรอุปกรณ์     ภะหว างงวดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท

16.  ภาษัทย่อย  כ��Ԓ������-เง�นได�
      16.1 การื่องจักรอุปกรณ์     ภค�านวณ์     ภาชนะรับแรงดัน    หม้อไอน้ำ  ภาษัท %เง*นไดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�ของงวดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทป7จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�บ�น

   บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ใหญ 

              ส�าหรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บไต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�รื่องจักรอุปกรณ์     ภม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อาส 2 ป5 2556  บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ฯ  ค�านวณ์     ภาชนะรับแรงดัน    หม้อไอน้ำ  ภาษัท %เง*นไดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท� ในอ�ต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�รื่องจักรอุปกรณ์     ภารื่องจักรอุปกรณ์     ภ�อยละ 20 จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงากก�าไรื่องจักรอุปกรณ์     ภ(ขาดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���น)ก อนห�กภาษัท %เง*นไดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�

       (ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุ�าม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ%)  ยกเว�นก�าไรื่องจักรอุปกรณ์     ภในส วนท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�ไดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บยกเว�นจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงากการื่องจักรอุปกรณ์     ภไดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บส งเสรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อการื่องจักรอุปกรณ์     ภลงท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���น (หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อายเหต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�� 20) 

   บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ย อย

              ส�าหรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บไต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�รื่องจักรอุปกรณ์     ภม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อาส  2 ป5 2556  บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ย อยค�านวณ์     ภาชนะรับแรงดัน    หม้อไอน้ำ  ภาษัท %เง*นไดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�  ในอ�ต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�รื่องจักรอุปกรณ์     ภารื่องจักรอุปกรณ์     ภ�อยละ 15 - 20  จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงากก�าไรื่องจักรอุปกรณ์     ภ(ขาดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���น)ก อนห�กภาษัท %

       (ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุ�าม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ%) 

      16.2 ภาษัท %เง*นไดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ4�ในก�าไรื่องจักรอุปกรณ์     ภหรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�อขาดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���น
งบการเง�นรวม (บาทั่วไป��l�) งบการเง�นเฉพาะก�จัดทำงบการเงินรการ (บาทั่วไป��l�)

    ส�าหรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บงวดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทหกเดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�อน

              ณ์     ภาชนะรับแรงดัน    หม้อไอน้ำ   ว�นท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%� 30 ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ*ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุ�นายน 2556 ค าเผ��อหน%�สงส�ยจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงะส4ญ จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�านวน 13.31 ล�านบาท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę�� เป6นค าเผ��อหน%�สงส�ยจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงะส4ญของล4กหน%�การื่องจักรอุปกรณ์     ภค�า

       ส วนท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�ไดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บการื่องจักรอุปกรณ์     ภส งเสรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อการื่องจักรอุปกรณ์     ภลงท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���น จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง2งไม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ%ผลกรื่องจักรอุปกรณ์     ภะท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��บต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ� อภาษัท %เง*นไดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�รื่องจักรอุปกรณ์     ภอต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ��ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทบ�ญช้งานเครื่องจัก% เม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ��อน�าม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อาต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�รื่องจักรอุปกรณ์     ภฐานการื่องจักรอุปกรณ์     ภบ�ญช้งานเครื่องจัก% ฉบ�บท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%� 12 เรื่องจักรอุปกรณ์     ภ��อง

ลงช้งานเครื่องจัก��อ …………………………………………………………………………………. กรื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อการื่องจักรอุปกรณ์     ภ

                (  นายสรื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภพ�ช้งานเครื่องจักญ�    รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�ต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�คาม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ         และ        นายส�เม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���������������⎎     เต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�ช้งานเครื่องจักาช้งานเครื่องจัก�ยน*รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�นดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�  )
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2556 2555 2556 2555

ก�าไรื่องจักรอุปกรณ์     ภก อนภาษัท %เง*นไดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�ในส วนท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�ไม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ ไดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บ

การื่องจักรอุปกรณ์     ภส งเสรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อการื่องจักรอุปกรณ์     ภลงท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���น 6,744,863.65 6,388,560.95 7,624,800.74 4,852,445.37 

อ�ต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�รื่องจักรอุปกรณ์     ภาภาษัท %เง*นไดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�อยละ 20 23 20 23

ภาษัท %เง*นไดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท� 1,348,972.73 1,469,369.02 1,524,960.15 1,116,062.44 

ค าใช้งานเครื่องจัก�จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง ายต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ��องห�าม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��างภาษัท % 30,648.73 39,593.02 30,648.73 39,593.02 

ค าใช้งานเครื่องจัก�จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง ายท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�ห�กไดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�เพ*�ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��างภาษัท % (38,180.22) (11,343.69) (38,180.22) (11,343.69)

7,202.65 (69,229.64) 0.00 0.00 

รื่องจักรอุปกรณ์     ภวม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อภาษัท %เง*นไดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท� 1,348,643.89 1,428,388.71 1,517,428.66 1,144,311.77 

อ�ต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�รื่องจักรอุปกรณ์     ภาภาษัท %เง*นไดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�อยละ 20 22 20 24 

เง*นสดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท 454,187.14 361,809.00 335,873.92 311,809.00 

34,000.00 33,000.00 34,000.00 33,000.00 

18,825,055.41 7,098,877.52 15,171,925.12 6,065,339.97 

142,361.64 0.00 142,361.64 0.00 

รื่องจักรอุปกรณ์     ภวม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ 19,455,604.19 7,493,686.52 15,684,160.68 6,410,148.97 

            

  16.3 การื่องจักรอุปกรณ์     ภกรื่องจักรอุปกรณ์     ภะท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��บยอดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทเพ��อหาอ�ต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�รื่องจักรอุปกรณ์     ภาภาษัท %ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�แท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ง

งบการเง�นรวม (บาทั่วไป��l�) งบการเง�นเฉพาะก�จัดทำงบการเงินรการ (บาทั่วไป��l�)

    ส�าหรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บงวดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทหกเดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�อน

ก�าไรื่องจักรอุปกรณ์     ภ(ขาดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���น)ส�าหรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บงวดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทในบรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ย อย 

17. ข้อม�อม�ลเพ��มเตุประกอ�มเก-�ยวก�บงบกระแสเง�นสด  

      17.1  เง*นสดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทและรื่องจักรอุปกรณ์     ภายการื่องจักรอุปกรณ์     ภเท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%ยบเท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę�� าเง*นสดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท  ปรื่องจักรอุปกรณ์     ภะกอบดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�วย

งบการเง�นรวม (บาทั่วไป��l�) งบการเง�นเฉพาะก�จัดทำงบการเงินรการ (บาทั่วไป��l�)

30 ม�ถุนายน�นายน 2556 30 ม�ถุนายน�นายน 2555 30 ม�ถุนายน�นายน 2556 30 ม�ถุนายน�นายน 2555

เง*นฝากธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���������������⎎นาคารื่องจักรอุปกรณ์     ภ - กรื่องจักรอุปกรณ์     ภะแสรื่องจักรอุปกรณ์     ภายว�น

เง*นฝากธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���������������⎎นาคารื่องจักรอุปกรณ์     ภ - ออม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�พย�

เง*นฝากธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���������������⎎นาคารื่องจักรอุปกรณ์     ภ - ปรื่องจักรอุปกรณ์     ภะจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�า

      17.2  รื่องจักรอุปกรณ์     ภายการื่องจักรอุปกรณ์     ภท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�ไม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ เก%�ยวก�บเง*นสดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท

        ส�าหรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บไต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�รื่องจักรอุปกรณ์     ภม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อาส 2 ป5 2556 บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ฯ ไดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���าส�ญญาเช้งานเครื่องจัก าซ้ำซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว อย่างไรก็��อยานพาหนะจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�านวน 5.03 ล�านบาท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę�� โดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทยไดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง ายช้งานเครื่องจัก�ารื่องจักรอุปกรณ์     ภะเง*นเรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*�ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อแรื่องจักรอุปกรณ์     ภก

จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�านวน 1.25 ล�านบาท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę�� ส วนท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�เหล�อผ อนช้งานเครื่องจัก�ารื่องจักรอุปกรณ์     ภะแสดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทงไว�เป6นหน%�ส*นต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�าม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อส�ญญาเช้งานเครื่องจัก าซ้ำซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว อย่างไรก็��อ

ลงช้งานเครื่องจัก��อ …………………………………………………………………………………. กรื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อการื่องจักรอุปกรณ์     ภ

                (  นายสรื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภพ�ช้งานเครื่องจักญ�    รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�ต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�คาม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ         และ        นายส�เม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���������������⎎     เต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�ช้งานเครื่องจักาช้งานเครื่องจัก�ยน*รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�นดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�  )



25 / 28

            ส วนหน2�งในส*นท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�พย� หน%�ส*น รื่องจักรอุปกรณ์     ภายไดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�และค าใช้งานเครื่องจัก�จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง ายของบรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ฯ และบรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ย อย เก*ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทข2�นจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงากรื่องจักรอุปกรณ์     ภายการื่องจักรอุปกรณ์     ภท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��างบ�ญช้งานเครื่องจัก%ก�บบ�คคลและก*จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงการื่องจักรอุปกรณ์     ภ

      ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�เก%�ยวข�องก�น รื่องจักรอุปกรณ์     ภายการื่องจักรอุปกรณ์     ภท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�เก%�ยวข�องก�นดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�งกล าวเป6นไปต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�าม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อเง��อนไขท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��างการื่องจักรอุปกรณ์     ภค�าและเกณ์     ภาชนะรับแรงดัน    หม้อไอน้ำ  ฑ์ในอุตสาหกรรมด้านพลังงาน   ปิโตรเคมีและก่อสร้างตาม�钀è�ૌ��h�  บ�ต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�าม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�ต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�กลงรื่องจักรอุปกรณ์     ภะหว างก�น  ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ%รื่องจักรอุปกรณ์     ภายละเอ%ยดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�งน%�

ชีที่สำคัญ��P���൫൫:�อ ล�กษัทย่อย  כ��Ԓ������ณะคัญ��P���൫൫൫൫൫൫൫൫൫วามส�มพ�นธันว" รายการคัญ��P���൫൫൫൫൫൫൫൫൫�า นโยบายการก&าหนดราคัญ��P���൫൫൫൫൫൫൫൫൫า

      บ�คคลท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�เก%�ยวข�องก�น

            นายสรื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภพ�ช้งานเครื่องจักญ�  รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�ต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�คาม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ กรื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อการื่องจักรอุปกรณ์     ภและผ4�ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุ�อห��นบรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę�� การื่องจักรอุปกรณ์     ภค��าปรื่องจักรอุปกรณ์     ภะก�น ไม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ ค*ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทค าธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���������������⎎รื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อเน%ยม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อบรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*การื่องจักรอุปกรณ์     ภ

            นางม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อณ์     ภาชนะรับแรงดัน    หม้อไอน้ำ  ฑ์ในอุตสาหกรรมด้านพลังงาน   ปิโตรเคมีและก่อสร้างตาม�钀è�ૌ��h�  บา ไช้งานเครื่องจักยะบาล ค4 สม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อรื่องจักรอุปกรณ์     ภสของกรื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อการื่องจักรอุปกรณ์     ภและ ค าเช้งานเครื่องจัก าส�าน�กงาน ต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�าม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อรื่องจักรอุปกรณ์     ภาคาท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�ต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�กลงในส�ญญา เดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�อนละ

ผ4�ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุ�อห��นบรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��

ซ้ำซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว อย่างไรก็��อท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท*นพรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�อม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่ออาคารื่องจักรอุปกรณ์     ภ ต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�าม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อรื่องจักรอุปกรณ์     ภาคาผ4�ปรื่องจักรอุปกรณ์     ภะเม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ*นอ*สรื่องจักรอุปกรณ์     ภะบวกเพ*�ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ

ส�าน�กงาน

      บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ย อย

            บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę�� ควอลล%เท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ค เม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ%ยนม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อารื่องจักรอุปกรณ์     ภ� จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�าก�ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท ค าจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�างงาน ใกล�เค%ยงก�บรื่องจักรอุปกรณ์     ภาคาต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�ลาดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท

และกรื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อการื่องจักรอุปกรณ์     ภและผ4�บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*หารื่องจักรอุปกรณ์     ภ

ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุ�อห��นรื่องจักรอุปกรณ์     ภ วม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อก�น

              ล4กหน%�การื่องจักรอุปกรณ์     ภค�าและล4กหน%�อ��น

      บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę�� ควอลล%เท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ค เม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ%ยนม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อารื่องจักรอุปกรณ์     ภ� จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�าก�ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท 0.00 0.00 0.00 56,716.21 

              เจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�าหน%�การื่องจักรอุปกรณ์     ภค�าและเจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�าหน%�อ��น

      บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę�� ควอลล%เท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ค เม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ%ยนม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อารื่องจักรอุปกรณ์     ภ� จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�าก�ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท 0.00 0.00 122,119.64 36,802.08 

18. รายการบ�ญชีที่สำคัญ��P���൫൫-ก�บบ�คัญ��P���൫൫൫൫൫൫൫൫൫คัญ��P���൫൫൫൫൫൫൫൫൫ลและก�จัดทำงบการเงินรการทั่วไป��l�-�เก-�ยวข้อม�องก�น

      18.1  ข�อม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ4ลท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę����วไป

8,500 บาท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę�� เรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*�ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ*ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุ�นายน 2551

อ%ก 1.5 ล�านบาท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę�� 

บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุ�อห��นรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�อยละ 50.99 

      18.2  ยอดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทคงเหล�อของส*นท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�พย�และหน%�ส*นก�บบ�คคลและก*จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงการื่องจักรอุปกรณ์     ภท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�เก%�ยวข�องก�น ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ%ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�งน%�

งบการเง�นรวม (บาทั่วไป��l�) งบการเง�นเฉพาะก�จัดทำงบการเงินรการ (บาทั่วไป��l�)

30 ม�ถุนายน�นายน 2556 31 ธันว�นวาคัญ��P���൫൫൫൫൫൫൫൫൫ม 2555 30 ม�ถุนายน�นายน 2556 31 ธันว�นวาคัญ��P���൫൫൫൫൫൫൫൫൫ม 2555

ลงช้งานเครื่องจัก��อ …………………………………………………………………………………. กรื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อการื่องจักรอุปกรณ์     ภ

                (  นายสรื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภพ�ช้งานเครื่องจักญ�    รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�ต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�คาม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ         และ        นายส�เม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���������������⎎     เต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�ช้งานเครื่องจักาช้งานเครื่องจัก�ยน*รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�นดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�  )
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ส&าหร�บงวดสามเด:อน

2556 2555 2556 2555

      บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę�� ควอลล%เท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ค เม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ%ยนม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อารื่องจักรอุปกรณ์     ภ� จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�าก�ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท 0.00 0.00 0.00 488,563.64 

      บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę�� ควอลล%เท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ค เม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ%ยนม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อารื่องจักรอุปกรณ์     ภ� จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�าก�ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท 0.00 0.00 114,130.50 0.00 

      บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę�� ควอลล%เท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ค เม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ%ยนม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อารื่องจักรอุปกรณ์     ภ� จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�าก�ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท 0.00 0.00 33,612.27 0.00 

     นางม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อณ์     ภาชนะรับแรงดัน    หม้อไอน้ำ  ฑ์ในอุตสาหกรรมด้านพลังงาน   ปิโตรเคมีและก่อสร้างตาม�钀è�ૌ��h�  บา  ไช้งานเครื่องจักยะบาล 0.00 25,500.00 0.00 25,500.00 
ส&าหร�บงวดหกเด:อน

2556 2555 2556 2555

      บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę�� ควอลล%เท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ค เม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ%ยนม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อารื่องจักรอุปกรณ์     ภ� จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�าก�ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท 0.00 0.00 0.00 854,935.94 

      บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę�� ควอลล%เท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ค เม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ%ยนม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อารื่องจักรอุปกรณ์     ภ� จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�าก�ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท 0.00 0.00 114,130.50 0.00 

      บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę�� ควอลล%เท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ค เม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ%ยนม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อารื่องจักรอุปกรณ์     ภ� จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�าก�ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท 0.00 0.00 33,612.27 0.00 

     นางม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อณ์     ภาชนะรับแรงดัน    หม้อไอน้ำ  ฑ์ในอุตสาหกรรมด้านพลังงาน   ปิโตรเคมีและก่อสร้างตาม�钀è�ૌ��h�  บา  ไช้งานเครื่องจักยะบาล 8,500.00 51,000.00 8,500.00 51,000.00 

      ขนย�ายส�าน�กงานและปรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บปรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�งส�าน�กงานใหม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ 

      18.3  รื่องจักรอุปกรณ์     ภายการื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภายไดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�และค าใช้งานเครื่องจัก�จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง ายก�บบ�คคลและก*จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงการื่องจักรอุปกรณ์     ภท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�เก%�ยวข�องก�น ส�าหรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บงวดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทสาม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อเดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�อนและงวดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทหกเดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�อน ส*�นส�ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทว�นท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%� 30 ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ*ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุ�นายน 
              2556 และ 2555 ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ%ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�งน%�

งบการเง�นรวม (บาทั่วไป��l�) งบการเง�นเฉพาะก�จัดทำงบการเงินรการ (บาทั่วไป��l�)

รื่องจักรอุปกรณ์     ภายไดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงากการื่องจักรอุปกรณ์     ภให�บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*การื่องจักรอุปกรณ์     ภ - ค าจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�างงาน

ต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ��นท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���นการื่องจักรอุปกรณ์     ภให�บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*การื่องจักรอุปกรณ์     ภ - ค าจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�างงาน

ค าใช้งานเครื่องจัก�จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง ายในการื่องจักรอุปกรณ์     ภบรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*หารื่องจักรอุปกรณ์     ภ - ค าท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�พ�กเดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท*นท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��าง

ค าใช้งานเครื่องจัก�จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง ายในการื่องจักรอุปกรณ์     ภบรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*หารื่องจักรอุปกรณ์     ภ - ค าเช้งานเครื่องจัก าส�าน�กงาน

งบการเง�นรวม (บาทั่วไป��l�) งบการเง�นเฉพาะก�จัดทำงบการเงินรการ (บาทั่วไป��l�)

รื่องจักรอุปกรณ์     ภายไดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงากการื่องจักรอุปกรณ์     ภให�บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*การื่องจักรอุปกรณ์     ภ - ค าจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�างงาน

ต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ��นท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���นการื่องจักรอุปกรณ์     ภให�บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*การื่องจักรอุปกรณ์     ภ - ค าจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�างงาน

ค าใช้งานเครื่องจัก�จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง ายในการื่องจักรอุปกรณ์     ภบรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*หารื่องจักรอุปกรณ์     ภ - ค าท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�พ�กเดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท*นท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��าง

ค าใช้งานเครื่องจัก�จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง ายในการื่องจักรอุปกรณ์     ภบรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*หารื่องจักรอุปกรณ์     ภ - ค าเช้งานเครื่องจัก าส�าน�กงาน

      18.4  รื่องจักรอุปกรณ์     ภายการื่องจักรอุปกรณ์     ภซ้ำซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว อย่างไรก็��อส*นท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�พย�ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุาวรื่องจักรอุปกรณ์     ภก�บบ�คคลและก*จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงการื่องจักรอุปกรณ์     ภท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�เก%�ยวข�องก�น  ส�าหรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บงวดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทสาม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อเดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�อนและงวดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทหกเดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�อน  ส*�นส�ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทว�นท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�  30  ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ*ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุ�นายน 
               2556 และ 2555  ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ%ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�งน%�
               ส�าหรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บไต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�รื่องจักรอุปกรณ์     ภม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อาส 1 ป5 2556 ต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�าม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อรื่องจักรอุปกรณ์     ภายงานการื่องจักรอุปกรณ์     ภปรื่องจักรอุปกรณ์     ภะช้งานเครื่องจัก�ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อคณ์     ภาชนะรับแรงดัน    หม้อไอน้ำ  ะกรื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อบรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę�� ครื่องจักรอุปกรณ์     ภ��งท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%� 1/2556 เม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ��อว�นท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%� 16 ก�ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อภาพ�นธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���������������⎎� 2556 คณ์     ภาชนะรับแรงดัน    หม้อไอน้ำ  ะกรื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อการื่องจักรอุปกรณ์     ภ
      บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ไดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�ให�ส�ต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�ยาบ�นการื่องจักรอุปกรณ์     ภซ้ำซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว อย่างไรก็��อท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท*นพรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�อม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่ออาคารื่องจักรอุปกรณ์     ภส�าน�กงานจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงากค4 สม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อรื่องจักรอุปกรณ์     ภสของกรื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อการื่องจักรอุปกรณ์     ภ และผ4�ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุ�อห��นบรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��  (นางม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อณ์     ภาชนะรับแรงดัน    หม้อไอน้ำ  ฑ์ในอุตสาหกรรมด้านพลังงาน   ปิโตรเคมีและก่อสร้างตาม�钀è�ૌ��h�  บา  ไช้งานเครื่องจักยะบาล)  แท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��น
      การื่องจักรอุปกรณ์     ภเช้งานเครื่องจัก าส�าน�กงานจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงากบ�คคลดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�งกล าว   โดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทยบรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ฯ   ซ้ำซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว อย่างไรก็��อท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท*นพรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�อม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่ออาคารื่องจักรอุปกรณ์     ภส�าน�กงานดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�งกล าวในรื่องจักรอุปกรณ์     ภาคา   7.50  ล�านบาท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��   ซ้ำซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว อย่างไรก็2�งส4งกว ารื่องจักรอุปกรณ์     ภาคา
      ปรื่องจักรอุปกรณ์     ภะเม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ*นจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�านวน 1.50 ล�านบาท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę�� โดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทยฝ^ายบรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*หารื่องจักรอุปกรณ์     ภเห$นว าเป6นรื่องจักรอุปกรณ์     ภาคาท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�สม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อเหต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ��สม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อผล    เน��องจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงากเป6นค าใช้งานเครื่องจัก�จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง ายท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�ปรื่องจักรอุปกรณ์     ภะหย�ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทไดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�ในการื่องจักรอุปกรณ์     ภท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�ไม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ ต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ��อง

ลงช้งานเครื่องจัก��อ …………………………………………………………………………………. กรื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อการื่องจักรอุปกรณ์     ภ
                (  นายสรื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภพ�ช้งานเครื่องจักญ�    รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�ต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�คาม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ         และ        นายส�เม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���������������⎎     เต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�ช้งานเครื่องจักาช้งานเครื่องจัก�ยน*รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�นดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�  )
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ส&าหร�บงวดสามเด:อน

2556 2555 2556 2555

ค าใช้งานเครื่องจัก�จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง ายเก%�ยวก�บพน�กงาน 45,564,085.98 38,084,534.00 45,562,438.51 38,082,848.07 

ค าเส��อม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อรื่องจักรอุปกรณ์     ภาคา 4,430,409.69 4,895,440.78 4,425,963.79 4,884,052.27 

ว�สดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�ใช้งานเครื่องจัก�ไป 7,010,985.23 8,970,619.15 7,010,985.23 8,422,740.51 

ค าจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�างผ4�รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บเหม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อา 3,336,245.05 5,288,929.83 3,448,750.55 4,653,214.57 

ค าใช้งานเครื่องจัก�จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง ายในการื่องจักรอุปกรณ์     ภเดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท*นท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��างและท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�พ�ก 2,656,585.82 3,196,310.46 2,658,495.52 3,010,791.22 

ค าใช้งานเครื่องจัก�จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง ายเก%�ยวก�บส�าน�กงาน 1,536,893.85 1,716,252.59 1,536,856.85 1,712,400.89 

ค าธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���������������⎎รื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อเน%ยม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อและค าท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�ปรื่องจักรอุปกรณ์     ภ2กษัท า 661,772.52 817,656.48 636,660.52 771,526.98 

ค าซ้ำซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว อย่างไรก็ อม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อแซ้ำซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว อย่างไรก็ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อและบ�ารื่องจักรอุปกรณ์     ภ�งรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�กษัท า 1,827,742.21 1,048,665.09 1,827,742.21 1,048,665.09 

ค าต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�อบแท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��นกรื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อการื่องจักรอุปกรณ์     ภ 589,123.63 547,764.59 589,123.63 547,764.59 

ค าต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�อบแท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��นผ4�บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*หารื่องจักรอุปกรณ์     ภ 4,021,136.31 4,146,144.69 4,021,136.31 4,146,144.69 

ส&าหร�บงวดหกเด:อน

2556 2555 2556 2555

ค าใช้งานเครื่องจัก�จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง ายเก%�ยวก�บพน�กงาน 89,065,108.50 76,765,685.59 89,061,973.29 76,763,662.05 

ค าเส��อม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อรื่องจักรอุปกรณ์     ภาคา 8,762,965.56 8,931,133.38 8,755,216.11 8,919,744.87 

ว�สดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�ใช้งานเครื่องจัก�ไป 14,415,133.96 18,824,620.11 14,338,210.39 16,276,966.42 

ค าจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�างผ4�รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บเหม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อา 7,838,267.15 12,153,130.12 7,950,772.65 10,850,675.35 

ค าใช้งานเครื่องจัก�จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง ายในการื่องจักรอุปกรณ์     ภเดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท*นท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��างและท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�พ�ก 5,059,831.22 6,117,565.29 5,025,739.75 5,714,139.20 

ค าใช้งานเครื่องจัก�จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง ายเก%�ยวก�บส�าน�กงาน 3,375,556.97 3,502,123.01 3,375,455.97 3,468,033.49 

ค าธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���������������⎎รื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อเน%ยม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อและค าท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�ปรื่องจักรอุปกรณ์     ภ2กษัท า 1,384,153.01 1,556,882.39 1,333,839.01 1,461,293.96 

ค าซ้ำซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว อย่างไรก็ อม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อแซ้ำซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว อย่างไรก็ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อและบ�ารื่องจักรอุปกรณ์     ภ�งรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�กษัท า 3,231,477.38 3,626,733.66 3,231,477.38 3,626,733.66 

ค าต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�อบแท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��นกรื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อการื่องจักรอุปกรณ์     ภ 1,204,411.85 1,142,983.42 1,204,411.85 1,142,983.42 

ค าต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�อบแท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��นผ4�บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*หารื่องจักรอุปกรณ์     ภ 9,283,699.84 8,547,364.78 9,283,699.84 8,547,364.78 

19. คัญ��P���൫൫൫൫൫൫൫൫൫�าใชีที่สำคัญ��P���൫൫�จัดทำงบการเงินร�ายตุประกอามล�กษัทย่อย  כ��Ԓ������ณะ

            ค าใช้งานเครื่องจัก�จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง ายต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�าม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อล�กษัท ณ์     ภาชนะรับแรงดัน    หม้อไอน้ำ  ะท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�ส�าค�ญ ส�าหรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บงวดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทสาม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อเดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�อนและงวดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทหกเดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�อน ส*�นส�ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทว�นท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%� 30 ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ*ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุ�นายน 2556 และ 2555 ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�งน%�

งบการเง�นรวม (บาทั่วไป��l�) งบการเง�นเฉพาะก�จัดทำงบการเงินรการ (บาทั่วไป��l�)

งบการเง�นรวม (บาทั่วไป��l�) งบการเง�นเฉพาะก�จัดทำงบการเงินรการ (บาทั่วไป��l�)

ลงช้งานเครื่องจัก��อ …………………………………………………………………………………. กรื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อการื่องจักรอุปกรณ์     ภ

                   (  นายสรื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภพ�ช้งานเครื่องจักญ�    รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�ต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�คาม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ         และ         นายส�เม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���������������⎎     เต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�ช้งานเครื่องจักาช้งานเครื่องจัก�ยน*รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�นดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�  )
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     การื่องจักรอุปกรณ์     ภลงท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���น ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ%ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�งน%� 

ส�วนทั่วไป��l�-�ได�ร�บการส�งเสร�มการลงทั่วไป��l��น ส�วนทั่วไป��l�-�ไม�ได�ร�บการส�งเสร�มการลงทั่วไป��l��น รวม

2556 2555 2556 2555 2556 2555

          รื่องจักรอุปกรณ์     ภายไดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงากการื่องจักรอุปกรณ์     ภให�บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*การื่องจักรอุปกรณ์     ภ 159,357,458.28 156,921,898.13 30,220,458.84 26,938,385.83 189,577,917.12 183,860,283.96 

          ต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ��นท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���นการื่องจักรอุปกรณ์     ภให�บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*การื่องจักรอุปกรณ์     ภ (105,419,728.23) (102,475,121.75) (21,261,924.77) (19,249,083.97) (126,681,653.00) (121,724,205.72)

ก�าไรื่องจักรอุปกรณ์     ภข��นต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ��น 53,937,730.05 54,446,776.38 8,958,534.07 7,689,301.86 62,896,264.12 62,136,078.24 

          รื่องจักรอุปกรณ์     ภายไดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�อ��น 0.00 0.00 2,128,257.67 2,073,145.26 2,128,257.67 2,073,145.26 

          ค าใช้งานเครื่องจัก�จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง ายในการื่องจักรอุปกรณ์     ภบรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*หารื่องจักรอุปกรณ์     ภ (18,388,236.78) (20,880,782.25) (4,306,838.27) (3,354,750.58) (22,695,075.05) (24,235,532.83)

          ต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ��นท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���นท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��างการื่องจักรอุปกรณ์     ภเง*น (174,949.67) (133,926.27) (35,089.82) (19,135.59) (210,039.49) (153,061.86)

ก�าไรื่องจักรอุปกรณ์     ภก อนภาษัท %เง*นไดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท� 35,374,543.60 33,432,067.86 6,744,863.65 6,388,560.95 42,119,407.25 39,820,628.81 

          ค าใช้งานเครื่องจัก�จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง ายภาษัท %เง*นไดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท� 0.00 0.00 (1,348,643.89) (1,428,388.71) (1,348,643.89) (1,428,388.71)

ก�าไรื่องจักรอุปกรณ์     ภส�าหรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บงวดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท 35,374,543.60 33,432,067.86 5,396,219.76 4,960,172.24 40,770,763.36 38,392,240.10 

20. ส�ทั่วไป��l�ธันว�และประโยชีที่สำคัญ��P���൫൫น"ตุประกอามบ�ตุประกอรส�งเสร�มการลงทั่วไป��l��น
            ผลการื่องจักรอุปกรณ์     ภดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�าเน*นงานของบรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę�� ส�าหรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บงวดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทหกเดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�อน ส*�นส�ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทว�นท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%� 30 ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ*ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุ�นายน 2556 และ 2555  แยกต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�าม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อส*ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���������������⎎*ปรื่องจักรอุปกรณ์     ภะโยช้งานเครื่องจักน�ต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�าม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อบ�ต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�รื่องจักรอุปกรณ์     ภส งเสรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ

งบการเง�นรวม (บาทั่วไป��l�)

21. ภาระผูกพันผลป�กพ�นและหน-9ส�นทั่วไป��l�-�อาจัดทำงบการเงินรเก�ดข้อมC9นในภายหน�า
        21.1  บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ฯ   ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ%ภารื่องจักรอุปกรณ์     ภะผ4กพ�นต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�าม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อส�ญญาจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�างปรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บปรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�งส�าน�กงานก�บบรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��แห งหน2�ง ณ์     ภาชนะรับแรงดัน    หม้อไอน้ำ   ว�นท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%� 30 ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ*ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุ�นายน 2556 จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�านวนเง*น 1.71 ล�านบาท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��

        21.2  บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ฯ    ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ%หน%�ส*นท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%�อาจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงเก*ดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทข2�นในภายหน�าจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงากการื่องจักรอุปกรณ์     ภให�ธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���������������⎎นาคารื่องจักรอุปกรณ์     ภในปรื่องจักรอุปกรณ์     ภะเท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ศแห งหน2�ง     ออกหน�งส�อค��าปรื่องจักรอุปกรณ์     ภะก�นผลงานให�แก ล4กค�า

                  บางรื่องจักรอุปกรณ์     ภายของบรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��  และค��าปรื่องจักรอุปกรณ์     ภะก�นการื่องจักรอุปกรณ์     ภใช้งานเครื่องจัก�ไฟ้อรุนแรง�5��斠ᔻ`�敬瑣��#�/orฟ้อรุนแรง�5��斠ᔻ`�敬瑣��#�/orNาก�บหน วยงานรื่องจักรอุปกรณ์     ภาช้งานเครื่องจักการื่องจักรอุปกรณ์     ภ   ณ์     ภาชนะรับแรงดัน    หม้อไอน้ำ    ว�นท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%� 30  ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ*ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุ�นายน  2556  และว�นท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%� 31 ธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���������������⎎�นวาคม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ 2555  

                  รื่องจักรอุปกรณ์     ภวม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�านวนเง*น  10.45  ล�านบาท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę�� และ 4.86  ล�านบาท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę�� ต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�าม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อล�าดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�บ 

22. การอน�ม�ตุประกอ�งบการเง�นระหว�างกาล
              งบการื่องจักรอุปกรณ์     ภเง*นรื่องจักรอุปกรณ์     ภะหว างกาลน%�ไดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท�รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บการื่องจักรอุปกรณ์     ภอน�ม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�*ให�ออกงบการื่องจักรอุปกรณ์     ภเง*นโดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทยคณ์     ภาชนะรับแรงดัน    หม้อไอน้ำ  ะกรื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อการื่องจักรอุปกรณ์     ภของบรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��ฯ เม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ��อว�นท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę��%� 10 ส*งหาคม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ 2556

ลงช้งานเครื่องจัก��อ …………………………………………………………………………………. กรื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อการื่องจักรอุปกรณ์     ภ

                   (  นายสรื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภพ�ช้งานเครื่องจักญ�    รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�ต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�คาม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ         และ         นายส�เม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���������������⎎     เต่อ�ting �ial �┸㥁丯呏卅堮卌��wbar']��Ę���ᙌᘬᘔᗰᗜᗈᖬᕬᕔᔨᶀஎ��ᵼஎ��ᵼஎ⢰مخض������܋ᓠحملᓠحملᓠคᔜᔄ����าร葘ᔤᵼஎ讀ອᵼஎ�ขഀอḄྠꯨᕶἐӡ隄ൌหร蓘ᕶ蟜ᕶ蟜ᕶ�ช้งานเครื่องจักาช้งานเครื่องจัก�ยน*รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�นดัน    หม้อไอน้ำ    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กทรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�  )
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