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งบแสดงฐานะการเงน

สนทร�พย์���(�瑲� หมาย์���(�瑲เหต�
สนทร�พย์���(�瑲�หม�นเวียน�⼱8�㘰臭止梅止館�ย์���(�瑲น
     เงินสดแล	นสดและรายการเทียบเท่าเงินสด�����`���ยบเทียบเท่าเงินสด�����`���าเงินสดแล	นสด 5      7,493,686.52 16,253,934.59 6,410,148.97 14,599,670.42 
     เงินสดแล	นลงินสดแลทียบเท่าเงินสด�����`��!นชั่วคราว �o����#$วคราว 6      89,078,253.79 91,625,693.23 89,078,253.79 91,625,693.23 
     ล'กหน�)การค*าและล'กหน�)อื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.s,$น 7      74,544,791.01 70,896,189.29 70,402,268.38 70,199,200.23 
     มูลค่า'ลค�างินสดแลานบร	การทียบเท่าเงินสด�����`���$ย#งินสดแลไมูลค่า�ได*เร�ยกเก/บเงินสดแล	น 56,673,264.01 59,816,121.88 56,653,369.46 59,816,121.88 
     ส	นค*าคงินสดแลเหล,อื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.s 7,143,391.43 5,919,003.03 7,143,391.43 5,919,003.03 

     รวียน�⼱8�㘰臭止梅止館มสนทร�พย์���(�瑲�หม�นเวียน�⼱8�㘰臭止梅止館�ย์���(�瑲น 234,933,386.76 244,510,942.02 229,687,432.03 242,159,688.79 
สนทร�พย์���(�瑲�ไม�หม�นเวียน�⼱8�㘰臭止梅止館�ย์���(�瑲น
     เงินสดแล	นลงินสดแลทียบเท่าเงินสด�����`��!นเผื่อขาย��@�敲���,$อื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sขาย 6      0.00 5,028,312.58 0.00 5,028,312.58 
     เงินสดแล	นลงินสดแลทียบเท่าเงินสด�����`��!นในบร	ษัทย่อย������H�ㄴ┠�耀�#ทียบเท่าเงินสด�����`��ย�อื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sย 8      0.00 0.00 2,269,625.00 1,504,850.00 
     เงินสดแล	นฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน�r�	ดภาระค8)าประก#น 9,500,000.00 3,000,000.00 9,500,000.00 3,000,000.00 
     ทียบเท่าเงินสด�����`���$ด	น  อื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sาคารและอื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.s!ปกรณ์ ���P�〯〱�耀��     รวมสินทร; 9       98,879,182.71 79,252,010.50 98,828,486.77 79,252,010.50 
     เงินสดแล	นจ�ายล�วงินสดแลหน*าค�าซื้อสินทรัพย์ถาวร��YY��猠h,)อื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sส	นทียบเท่าเงินสด�����`��ร#พย;ถาวร 0.00 6,002,054.90 0.00 6,002,054.90 
     ภาษัทย่อย������H�ㄴ┠�耀��เงินสดแล	นได*น	ติดภาระค้ำประกัน�r�	บ!คคลถ'กห#ก ณ์ ���P�〯〱�耀��     รวมสินทร ทียบเท่าเงินสด�����`���$จ�าย 3,673,339.87 4,059,536.08 3,673,295.64 4,059,536.08 
     ส	นทียบเท่าเงินสด�����`��ร#พย;ไมูลค่า�หมูลค่า!นเว�ยนอื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.s,$น 10       1,409,546.50 915,051.54 1,409,546.50 908,651.54 

     รวียน�⼱8�㘰臭止梅止館มสนทร�พย์���(�瑲�ไม�หม�นเวียน�⼱8�㘰臭止梅止館�ย์���(�瑲น 113,462,069.08 98,256,965.60 115,680,953.91 99,755,415.60 
รวียน�⼱8�㘰臭止梅止館มสนทร�พย์���(�瑲� 348,395,455.84 342,767,907.62 345,368,385.94 341,915,104.39 

หมูลค่าายเหติดภาระค้ำประกัน�r�!ประกอื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sบงินสดแลบการเงินสดแล	นเป/นส�วนหน@$งินสดแลขอื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sงินสดแลงินสดแลบการเงินสดแล	นน�)

บร	ษัทย่อย������H�ㄴ┠�耀�#ทียบเท่าเงินสด�����`��  ควอื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sลล�เทียบเท่าเงินสด�����`��ค  จ8าก#ด  (มูลค่าหาชั่วคราว �o����น)  และบร	ษัทย่อย������H�ㄴ┠�耀�#ทียบเท่าเงินสด�����`��ย�อื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sย

ณ์ ���P�〯〱�耀��     รวมสินทร ว#นทียบเท่าเงินสด�����`���$ 30 มูลค่า	ถ!นายน 2555 (ย#งินสดแลไมูลค่า�ได*ติดภาระค้ำประกัน�r�รวจสอื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sบ/สอื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sบทียบเท่าเงินสด�����`��านแล*ว)
และ ณ์ ���P�〯〱�耀��     รวมสินทร ว#นทียบเท่าเงินสด�����`���$ 31 ธ#นวาคมูลค่า 2554 (ติดภาระค้ำประกัน�r�รวจสอื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sบแล*ว)

งบการเงนรวียน�⼱8�㘰臭止梅止館ม (บาท) งบการเงนเฉพาะกจการ (บาท)
30 มถ�นาย์���(�瑲น 2555 31 ธันว�นวียน�⼱8�㘰臭止梅止館าคม 2554 30 มถ�นาย์���(�瑲น 2555 31 ธันว�นวียน�⼱8�㘰臭止梅止館าคม 2554

ลงินสดแลชั่วคราว �o����,$อื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.s …………………………………………………………………………. ……..กรรมูลค่าการ
              (  นายสรรพ#ชั่วคราว �o����ญ์    รัตคาม         และ   ;    ร#ติดภาระค้ำประกัน�r�คามูลค่า         และ        นายส!เมูลค่าธ     เติดภาระค้ำประกัน�r�ชั่วคราว �o����าชั่วคราว �o����#ยน	ร#นดร;  )
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หน�*สนและส�วียน�⼱8�㘰臭止梅止館นของผ/0ถ1อห�0น หมาย์���(�瑲เหต�
หน�*สนหม�นเวียน�⼱8�㘰臭止梅止館�ย์���(�瑲น
     เจ*าหน�)การค*าและเจ*าหน�)อื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.s,$น 36,199,241.49 45,237,817.19 35,795,653.56 44,737,155.35 
     ส�วนขอื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sงินสดแลหน�)ส	นระยะยาวทียบเท่าเงินสด�����`���$ถ@งินสดแลก 8าหนด
            ชั่วคราว �o����8าระภายในหน@$งินสดแลป� 11      2,332,426.71 2,053,857.79 2,332,426.71 2,053,857.79 
     ภาษัทย่อย������H�ㄴ┠�耀��เงินสดแล	นได*ค*างินสดแลจ�าย 284,076.94 0.00 0.00 0.00 

     รวียน�⼱8�㘰臭止梅止館มหน�*สนหม�นเวียน�⼱8�㘰臭止梅止館�ย์���(�瑲น 38,815,745.14 47,291,674.98 38,128,080.27 46,791,013.14 
หน�*สนไม�หม�นเวียน�⼱8�㘰臭止梅止館�ย์���(�瑲น
     หน�)ส	นติดภาระค้ำประกัน�r�ามูลค่าส#ญ์    รัตคาม         และ   ญ์    รัตคาม         และ   าเชั่วคราว �o�����าการเงินสดแล	น 11      4,457,327.26 3,293,999.14 4,457,327.26 3,293,999.14 
     ภาระผื่อขาย��@�敲���'กพ#นผื่อขาย��@�敲���ลประโยชั่วคราว �o����น;พน#กงินสดแลาน 7,885,266.91 6,893,260.00 7,885,266.91 6,893,260.00 

     รวียน�⼱8�㘰臭止梅止館มหน�*สนไม�หม�นเวียน�⼱8�㘰臭止梅止館�ย์���(�瑲น 12,342,594.17 10,187,259.14 12,342,594.17 10,187,259.14 
     รวียน�⼱8�㘰臭止梅止館มหน�*สน 51,158,339.31 57,478,934.12 50,470,674.44 56,978,272.28 

ส�วียน�⼱8�㘰臭止梅止館นของผ/0ถ1อห�0น
     ทียบเท่าเงินสด�����`��!นเร,อื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sนห!*น 12      
          ทียบเท่าเงินสด�����`��!นจดทียบเท่าเงินสด�����`��ะเบ�ยน

99,000,000.00 99,000,000.00 

100,000,000.00 100,000,000.00 
          ทียบเท่าเงินสด�����`��!นทียบเท่าเงินสด�����`���$อื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sอื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sกและชั่วคราว �o����8าระแล*ว

94,499,635.00 94,499,635.00 
90,000,000.00 90,000,000.00 

     ส�วนเก	นมูลค่า'ลค�าห!*นสามูลค่า#ญ์    รัตคาม         และ   55,970,571.40 55,970,571.40 55,970,571.40 55,970,571.40 
     ก8าไรสะสมูลค่า

10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 
          ย#งินสดแลไมูลค่า�ได*จ#ดสรร 13      135,040,007.19 128,804,975.38 134,427,505.10 128,786,938.64 
     อื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sงินสดแลค;ประกอื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sบอื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.s,$นขอื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sงินสดแลส�วนขอื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sงินสดแลผื่อขาย��@�敲���'*ถ,อื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sห!*น 0.00 179,322.07 0.00 179,322.07 

     รวียน�⼱8�㘰臭止梅止館มส�วียน�⼱8�㘰臭止梅止館นของบรษัทใหญ่�����硥╴H�牡摥��ทใหญ่�����硥╴H�牡摥�耀��     รว� 295,510,213.59 284,954,868.85 294,897,711.50 284,936,832.11 
     ส�วนได*เส�ยทียบเท่าเงินสด�����`���$ไมูลค่า�มูลค่า�อื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.s8านาจควบค!มูลค่า 1,726,902.94 334,104.65 0.00 0.00 

บร	ษัทย่อย������H�ㄴ┠�耀�#ทียบเท่าเงินสด�����`��  ควอื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sลล�เทียบเท่าเงินสด�����`��ค  จ8าก#ด  (มูลค่าหาชั่วคราว �o����น)  และบร	ษัทย่อย������H�ㄴ┠�耀�#ทียบเท่าเงินสด�����`��ย�อื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sย
งบแสดงฐานะการเงน (ต�อ)

ณ์ ���P�〯〱�耀��     รวมสินทร ว#นทียบเท่าเงินสด�����`���$ 30 มูลค่า	ถ!นายน 2555 (ย#งินสดแลไมูลค่า�ได*ติดภาระค้ำประกัน�r�รวจสอื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sบ/สอื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sบทียบเท่าเงินสด�����`��านแล*ว)
และ ณ์ ���P�〯〱�耀��     รวมสินทร ว#นทียบเท่าเงินสด�����`���$ 31 ธ#นวาคมูลค่า 2554 (ติดภาระค้ำประกัน�r�รวจสอื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sบแล*ว)

งบการเงนรวียน�⼱8�㘰臭止梅止館ม (บาท) งบการเงนเฉพาะกจการ (บาท)
30 มถ�นาย์���(�瑲น 2555 31 ธันว�นวียน�⼱8�㘰臭止梅止館าคม 2554 30 มถ�นาย์���(�瑲น 2555 31 ธันว�นวียน�⼱8�㘰臭止梅止館าคม 2554

ห!*นสามูลค่า#ญ์    รัตคาม         และ    99,000,000 ห!*น มูลค่า'ลค�า
     ห!*นละ 1 บาทียบเท่าเงินสด�����`�� 
ห!*นสามูลค่า#ญ์    รัตคาม         และ    100,000,000 ห!*น มูลค่า'ลค�า
     ห!*นละ 1 บาทียบเท่าเงินสด�����`�� 

ห!*นสามูลค่า#ญ์    รัตคาม         และ    94,499,635 ห!*น ห!*นละ 1 บาทียบเท่าเงินสด�����`��
ห!*นสามูลค่า#ญ์    รัตคาม         และ    90,000,000 ห!*น ห!*นละ 1 บาทียบเท่าเงินสด�����`��

          จ#ดสรรแล*ว - ทียบเท่าเงินสด�����`��!นส8ารอื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sงินสดแลติดภาระค้ำประกัน�r�ามูลค่ากฎหมูลค่าาย 
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     รวียน�⼱8�㘰臭止梅止館มส�วียน�⼱8�㘰臭止梅止館นของผ/0ถ1อห�0น 297,237,116.53 285,288,973.50 294,897,711.50 284,936,832.11 
รวียน�⼱8�㘰臭止梅止館มหน�*สนและส�วียน�⼱8�㘰臭止梅止館นของผ/0ถ1อห�0น 348,395,455.84 342,767,907.62 345,368,385.94 341,915,104.39 
หมูลค่าายเหติดภาระค้ำประกัน�r�!ประกอื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sบงินสดแลบการเงินสดแล	นเป/นส�วนหน@$งินสดแลขอื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sงินสดแลงินสดแลบการเงินสดแล	นน�)   

งบก5าไรขาดท�นเบ6ดเสร6จ

หมาย์���(�瑲เหต� 2555 2555 2554
รายได*จากการให*บร	การ 86,955,888.83 83,766,918.62 80,222,107.39 
ติดภาระค้ำประกัน�r�*นทียบเท่าเงินสด�����`��!นการให*บร	การ (59,009,136.11) (57,452,231.39) (51,497,031.04)
ก8าไรข#)นติดภาระค้ำประกัน�r�*น 27,946,752.72 26,314,687.23 28,725,076.35 
รายได*อื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.s,$น 1,251,238.77 1,083,761.09 719,781.79 
ค�าใชั่วคราว �o����*จ�ายในการบร	หาร (12,362,260.59) (12,176,835.98) (11,173,863.68)
ติดภาระค้ำประกัน�r�*นทียบเท่าเงินสด�����`��!นทียบเท่าเงินสด�����`��างินสดแลการเงินสดแล	น (82,481.98) (82,481.98) (82,794.55)
ก8าไรก�อื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sนภาษัทย่อย������H�ㄴ┠�耀��เงินสดแล	นได* 16,753,248.92 15,139,130.36 18,188,199.91 
ค�าใชั่วคราว �o����*จ�ายภาษัทย่อย������H�ㄴ┠�耀��เงินสดแล	นได* 14 (799,982.27) (515,905.33) (361,336.16)
ก8าไรส8าหร#บงินสดแลวด 15,953,266.65 14,623,225.03 17,826,863.75 

           ก8าไรจากการเปล�$ยนแปลงินสดแลมูลค่า'ลค�าเงินสดแล	นลงินสดแลทียบเท่าเงินสด�����`��!นทียบเท่าเงินสด�����`���$ย#งินสดแลไมูลค่า�เก	ดข@)น (233,194.82) (233,194.82) 197,505.06 
ก8าไรเบ/ดเสร/จรวมูลค่าส8าหร#บงินสดแลวด 15,720,071.83 14,390,030.21 18,024,368.81 
การแบ�งินสดแลป#นก8าไร
           ส�วนทียบเท่าเงินสด�����`���$เป/นขอื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sงินสดแลบร	ษัทย่อย������H�ㄴ┠�耀�#ทียบเท่าเงินสด�����`��ใหญ์    รัตคาม         และ   � 15,262,942.30 14,623,225.03 17,826,863.75 
           ส�วนทียบเท่าเงินสด�����`���$เป/นขอื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sงินสดแลส�วนได*เส�ยทียบเท่าเงินสด�����`���$ไมูลค่า�มูลค่า�อื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.s8านาจควบค!มูลค่า 690,324.35 0.00 0.00 

15,953,266.65 14,623,225.03 17,826,863.75 
การแบ�งินสดแลป#นก8าไรเบ/ดเสร/จรวมูลค่า
           ส�วนทียบเท่าเงินสด�����`���$เป/นขอื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sงินสดแลบร	ษัทย่อย������H�ㄴ┠�耀�#ทียบเท่าเงินสด�����`��ใหญ์    รัตคาม         และ   � 15,029,747.48 14,390,030.21 18,024,368.81 
           ส�วนทียบเท่าเงินสด�����`���$เป/นขอื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sงินสดแลส�วนได*เส�ยทียบเท่าเงินสด�����`���$ไมูลค่า�มูลค่า�อื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.s8านาจควบค!มูลค่า 690,324.35 0.00 0.00 

15,720,071.83 14,390,030.21 18,024,368.81 
ก8าไรติดภาระค้ำประกัน�r��อื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sห!*น

ลงินสดแลชั่วคราว �o����,$อื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.s …………………………………………………………………………. ……..กรรมูลค่าการ
              (  นายสรรพ#ชั่วคราว �o����ญ์    รัตคาม         และ   ;    ร#ติดภาระค้ำประกัน�r�คามูลค่า         และ        นายส!เมูลค่าธ     เติดภาระค้ำประกัน�r�ชั่วคราว �o����าชั่วคราว �o����#ยน	ร#นดร;  )

บร	ษัทย่อย������H�ㄴ┠�耀�#ทียบเท่าเงินสด�����`��  ควอื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sลล�เทียบเท่าเงินสด�����`��ค  จ8าก#ด  (มูลค่าหาชั่วคราว �o����น)  และบร	ษัทย่อย������H�ㄴ┠�耀�#ทียบเท่าเงินสด�����`��ย�อื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sย

ส8าหร#บงินสดแลวด 3 เด,อื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sน ส	)นส!ดว#นทียบเท่าเงินสด�����`���$ 30 มูลค่า	ถ!นายน 2555 และ 2554
(ย#งินสดแลไมูลค่า�ได*ติดภาระค้ำประกัน�r�รวจสอื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sบ/สอื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sบทียบเท่าเงินสด�����`��านแล*ว)

งบการเงนรวียน�⼱8�㘰臭止梅止館ม (บาท) งบการเงนเฉพาะกจการ (บาท)

ก8าไรขาดทียบเท่าเงินสด�����`��!นเบ/ดเสร/จอื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.s,$น:
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           ก8าไรติดภาระค้ำประกัน�r��อื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sห!*นข#)นพ,)นฐาน 4 0.16 0.15 0.19 
           จ8านวนห!*นสามูลค่า#ญ์    รัตคาม         และ   ถ#วเฉล�$ยถ�วงินสดแลน8)าหน#ก 4  94,499,635  94,499,635  94,499,635 

หมูลค่าายเหติดภาระค้ำประกัน�r�!ประกอื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sบงินสดแลบการเงินสดแล	นเป/นส�วนหน@$งินสดแลขอื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sงินสดแลงินสดแลบการเงินสดแล	นน�)

งบก5าไรขาดท�นเบ6ดเสร6จ

หมาย์���(�瑲เหต� 2555 2555 2554
รายได*จากการให*บร	การ 183,860,283.96 177,558,802.90 155,123,981.65 
ติดภาระค้ำประกัน�r�*นทียบเท่าเงินสด�����`��!นการให*บร	การ (121,724,205.72) (117,029,438.21) (98,533,905.50)
ก8าไรข#)นติดภาระค้ำประกัน�r�*น 62,136,078.24 60,529,364.69 56,590,076.15 
รายได*อื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.s,$น 2,073,145.26 1,784,329.69 2,167,964.52 
ค�าใชั่วคราว �o����*จ�ายในการบร	หาร (24,235,532.83) (23,876,119.29) (21,305,099.98)
ติดภาระค้ำประกัน�r�*นทียบเท่าเงินสด�����`��!นทียบเท่าเงินสด�����`��างินสดแลการเงินสดแล	น (153,061.86) (153,061.86) (143,070.61)
ก8าไรก�อื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sนภาษัทย่อย������H�ㄴ┠�耀��เงินสดแล	นได* 39,820,628.81 38,284,513.23 37,309,870.08 
ค�าใชั่วคราว �o����*จ�ายภาษัทย่อย������H�ㄴ┠�耀��เงินสดแล	นได* 14 (1,428,388.71) (1,144,311.77) (813,743.14)
ก8าไรส8าหร#บงินสดแลวด 38,392,240.10 37,140,201.46 36,496,126.94 

           ก8าไรจากการเปล�$ยนแปลงินสดแลมูลค่า'ลค�าเงินสดแล	นลงินสดแลทียบเท่าเงินสด�����`��!นทียบเท่าเงินสด�����`���$ย#งินสดแลไมูลค่า�เก	ดข@)น (179,322.07) (179,322.07) 197,505.06 
ก8าไรเบ/ดเสร/จรวมูลค่าส8าหร#บงินสดแลวด 38,212,918.03 36,960,879.39 36,693,632.00 
การแบ�งินสดแลป#นก8าไร
           ส�วนทียบเท่าเงินสด�����`���$เป/นขอื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sงินสดแลบร	ษัทย่อย������H�ㄴ┠�耀�#ทียบเท่าเงินสด�����`��ใหญ์    รัตคาม         และ   � 37,734,666.81 37,140,201.46 36,496,126.94 
           ส�วนทียบเท่าเงินสด�����`���$เป/นขอื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sงินสดแลส�วนได*เส�ยทียบเท่าเงินสด�����`���$ไมูลค่า�มูลค่า�อื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.s8านาจควบค!มูลค่า 657,573.29 0.00 0.00 

38,392,240.10 37,140,201.46 36,496,126.94 
การแบ�งินสดแลป#นก8าไรเบ/ดเสร/จรวมูลค่า
           ส�วนทียบเท่าเงินสด�����`���$เป/นขอื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sงินสดแลบร	ษัทย่อย������H�ㄴ┠�耀�#ทียบเท่าเงินสด�����`��ใหญ์    รัตคาม         และ   � 37,555,344.74 36,960,879.39 36,693,632.00 
           ส�วนทียบเท่าเงินสด�����`���$เป/นขอื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sงินสดแลส�วนได*เส�ยทียบเท่าเงินสด�����`���$ไมูลค่า�มูลค่า�อื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.s8านาจควบค!มูลค่า 657,573.29 0.00 0.00 

ลงินสดแลชั่วคราว �o����,$อื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.s …………………………………………………………………………. ……..กรรมูลค่าการ
              (  นายสรรพ#ชั่วคราว �o����ญ์    รัตคาม         และ   ;    ร#ติดภาระค้ำประกัน�r�คามูลค่า         และ        นายส!เมูลค่าธ     เติดภาระค้ำประกัน�r�ชั่วคราว �o����าชั่วคราว �o����#ยน	ร#นดร;  )

บร	ษัทย่อย������H�ㄴ┠�耀�#ทียบเท่าเงินสด�����`��  ควอื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sลล�เทียบเท่าเงินสด�����`��ค  จ8าก#ด  (มูลค่าหาชั่วคราว �o����น)  และบร	ษัทย่อย������H�ㄴ┠�耀�#ทียบเท่าเงินสด�����`��ย�อื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sย

ส8าหร#บงินสดแลวด 6 เด,อื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sน ส	)นส!ดว#นทียบเท่าเงินสด�����`���$ 30 มูลค่า	ถ!นายน 2555 และ 2554
(ย#งินสดแลไมูลค่า�ได*ติดภาระค้ำประกัน�r�รวจสอื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sบ/สอื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sบทียบเท่าเงินสด�����`��านแล*ว)

งบการเงนรวียน�⼱8�㘰臭止梅止館ม (บาท) งบการเงนเฉพาะกจการ (บาท)

ก8าไรขาดทียบเท่าเงินสด�����`��!นเบ/ดเสร/จอื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.s,$น:
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38,212,918.03 36,960,879.39 36,693,632.00 
ก8าไรติดภาระค้ำประกัน�r��อื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sห!*น
           ก8าไรติดภาระค้ำประกัน�r��อื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sห!*นข#)นพ,)นฐาน 4 0.40 0.39 0.39 
           จ8านวนห!*นสามูลค่า#ญ์    รัตคาม         และ   ถ#วเฉล�$ยถ�วงินสดแลน8)าหน#ก 4  94,499,635  94,499,635  94,499,635 

หมูลค่าายเหติดภาระค้ำประกัน�r�!ประกอื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sบงินสดแลบการเงินสดแล	นเป/นส�วนหน@$งินสดแลขอื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sงินสดแลงินสดแลบการเงินสดแล	นน�)

ลงินสดแลชั่วคราว �o����,$อื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.s …………………………………………………………………………. ……..กรรมูลค่าการ
              (  นายสรรพ#ชั่วคราว �o����ญ์    รัตคาม         และ   ;    ร#ติดภาระค้ำประกัน�r�คามูลค่า         และ        นายส!เมูลค่าธ     เติดภาระค้ำประกัน�r�ชั่วคราว �o����าชั่วคราว �o����#ยน	ร#นดร;  )
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งบแสดงการเปล�8ย์���(�瑲นแปลงส�วียน�⼱8�㘰臭止梅止館นของผ/0ถ1อห�0น  

ส�วนขอื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sงินสดแลผื่อขาย��@�敲���'*ถ,อื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sห!*นบร	ษัทย่อย������H�ㄴ┠�耀�#ทียบเท่าเงินสด�����`��ใหญ์    รัตคาม         และ   � ส�วนได*เส�ยทียบเท่าเงินสด�����`���$ไมูลค่า�มูลค่า� รวมูลค่าส�วนขอื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sงินสดแลผื่อขาย��@�敲���'*ถ,อื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sห!*น
ทียบเท่าเงินสด�����`��!นทียบเท่าเงินสด�����`���$อื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sอื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sก ส�วนเก	น

ก8าไรสะสมูลค่า
อื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sงินสดแลค;ประกอื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sบอื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.s,$นขอื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sงินสดแล รวมูลค่าส�วนขอื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sงินสดแล อื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.s8านาจควบค!มูลค่า

และชั่วคราว �o����8าระแล*ว มูลค่า'ลค�าห!*น ส�วนขอื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sงินสดแลผื่อขาย��@�敲���'*ถ,อื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sห!*น ผื่อขาย��@�敲���'*ถ,อื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sห!*นบร	ษัทย่อย������H�ㄴ┠�耀�#ทียบเท่าเงินสด�����`��ใหญ์    รัตคาม         และ   �
จ#ดสรรแล*ว ย#งินสดแลไมูลค่า�ได*จ#ดสรร ก8าไรขาดทียบเท่าเงินสด�����`��!นเบ/ดเสร/จอื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.s,$น

การเปล�$ยนแปลงินสดแลมูลค่า'ลค�า
หมาย์���(�瑲เหต� เงินสดแล	นลงินสดแลทียบเท่าเงินสด�����`��!นทียบเท่าเงินสด�����`���$ย#งินสดแลไมูลค่า�เก	ดข@)น

90,000,000.00 55,970,571.40 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   8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 735,225.00 735,225.00 
         เงินสดแล	นป#นผื่อขาย��@�敲���ลจ�าย 12 , 13 4,499,635.00 0.00 0.00 (31,499,635.00) 0.00 (27,000,000.00) 0.00 (27,000,000.00)
          ก8าไรเบ/ดเสร/จรวมูลค่าส8าหร#บงินสดแลวด 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 10,000,000.00 135,040,007.19 0.00 295,510,213.59 1,726,902.94 297,237,116.53 

หมูลค่าายเหติดภาระค้ำประกัน�r�!ประกอื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sบงินสดแลบการเงินสดแล	นเป/นส�วนหน@$งินสดแลขอื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sงินสดแลงินสดแลบการเงินสดแล	นน�)

บร	ษัทย่อย������H�ㄴ┠�耀�#ทียบเท่าเงินสด�����`��  ควอื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sลล�เทียบเท่าเงินสด�����`��ค  จ8าก#ด  (มูลค่าหาชั่วคราว �o����น)  และบร	ษัทย่อย������H�ㄴ┠�耀�#ทียบเท่าเงินสด�����`��ย�อื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sย

ส��หรับง�บงวด 6 เด�อน ส��นส�ดว�นที่ 30 มิถุนายน 2555��������x�� 30 มิถุนายน 2555��������x�㔊㔠핈樣프樣풼樣퐜樣폨樣펤�ถุนายน 2555��������x�㔊㔠핈樣프樣풼樣퐜樣폨樣펤樣펄樣퍬�น�ยน 2555
(ย�งไมิถุนายน 2555��������x�㔊㔠핈樣프樣풼樣퐜樣폨樣펤!ได"ตรับงวจสอบ/สอบที่ 30 มิถุนายน 2555��������x�นแล้ว)���P���긠树����CR금树규树귈树탠"ว)

งบการเง�นรวม  (บาท)

ยอื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sดคงินสดแลเหล,อื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.s ณ์ ���P�〯〱�耀��     รวมสินทร ว#นทียบเท่าเงินสด�����`���$ 31 ธ#นวาคมูลค่า 2554
การเปล�$ยนแปลงินสดแลในส�วนขอื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sงินสดแลผื่อขาย��@�敲���'*ถ,อื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sห!*นส8าหร#บงินสดแลวด 6 เด,อื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sน :

ยอื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sดคงินสดแลเหล,อื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.s ณ์ ���P�〯〱�耀��     รวมสินทร ว#นทียบเท่าเงินสด�����`���$ 30 มูลค่า	ถ!นายน 2555

ลงินสดแลชั่วคราว �o����,$อื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.s ….........………………………………………………………………………. กรรมูลค่าการ
              (  นายสรรพ#ชั่วคราว �o����ญ์    รัตคาม         และ   ;    ร#ติดภาระค้ำประกัน�r�คามูลค่า         และ        นายส!เมูลค่าธ     เติดภาระค้ำประกัน�r�ชั่วคราว �o����าชั่วคราว �o����#ยน	ร#นดร;  )
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งบแสดงการเปล�8ย์���(�瑲นแปลงส�วียน�⼱8�㘰臭止梅止館นของผ/0ถ1อห�0น  

ทียบเท่าเงินสด�����`��!นทียบเท่าเงินสด�����`���$อื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sอื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sก ส�วนเก	น
ก8าไรสะสมูลค่า

อื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sงินสดแลค;ประกอื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sบอื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.s,$นขอื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sงินสดแล ส�วนขอื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sงินสดแล

และชั่วคราว �o����8าระแล*ว มูลค่า'ลค�าห!*น ส�วนขอื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sงินสดแลผื่อขาย��@�敲���'*ถ,อื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sห!*น ผื่อขาย��@�敲���'*ถ,อื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sห!*นรวมูลค่า

จ#ดสรรแล*ว ย#งินสดแลไมูลค่า�ได*จ#ดสรร ก8าไรขาดทียบเท่าเงินสด�����`��!นเบ/ดเสร/จอื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.s,$น

การเปล�$ยนแปลงินสดแลมูลค่า'ลค�า

หมาย์���(�瑲เหต� เงินสดแล	นลงินสดแลทียบเท่าเงินสด�����`��!นทียบเท่าเงินสด�����`���$ย#งินสดแลไมูลค่า�เก	ดข@)น

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

การเปล�$ยนแปลงินสดแลในส�วนขอื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sงินสดแลผื่อขาย��@�敲���'*ถ,อื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sห!*น

          เงินสดแล	นป#นผื่อขาย��@�敲���ลจ�าย 12 , 13 4,499,635.00 0.00 0.00 (31,499,635.00) 0.00 (27,000,000.00)

          ก8าไรเบ/ดเสร/จรวมูลค่าส8าหร#บงินสดแลวด 0.00 0.00 0.00 37,140,201.46 (179,322.07) 36,960,879.39 

94,499,635.00 55,970,571.40 10,000,000.00 134,427,505.10 0.00 294,897,711.50 

90,000,000.00 55,970,571.40 10,000,000.00 81,953,764.70 0.00 237,924,336.10 

ผื่อขาย��@�敲���ลกระทียบเท่าเงินสด�����`��บจากการใชั่วคราว �o����*นโยบายการบ#ญ์    รัตคาม         และ   ชั่วคราว �o�����ใหมูลค่า�

     เก�$ยวก#บผื่อขาย��@�敲���ลประโยชั่วคราว �o����น;พน#กงินสดแลาน 0.00 0.00 0.00 (5,772,913.00) 0.00 (5,772,913.00)

     ทียบเท่าเงินสด�����`���$ปร#บปร!งินสดแลแล*ว 90,000,000.00 55,970,571.40 10,000,000.00 76,180,851.70 0.00 232,151,423.10 

การเปล�$ยนแปลงินสดแลในส�วนขอื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sงินสดแลผื่อขาย��@�敲���'*ถ,อื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sห!*น

          เงินสดแล	นป#นผื่อขาย��@�敲���ลจ�าย 0.00 0.00 0.00 (22,500,000.00) 0.00 (22,500,000.00)

          ก8าไรเบ/ดเสร/จรวมูลค่าส8าหร#บงินสดแลวด 0.00 0.00 0.00 36,496,126.94 197,505.06 36,693,632.00 

90,000,000.00 55,970,571.40 10,000,000.00 90,176,978.64 197,505.06 246,345,055.10 

หมูลค่าายเหติดภาระค้ำประกัน�r�!ประกอื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sบงินสดแลบการเงินสดแล	นเป/นส�วนหน@$งินสดแลขอื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sงินสดแลงินสดแลบการเงินสดแล	นน�)

บร	ษัทย่อย������H�ㄴ┠�耀�#ทียบเท่าเงินสด�����`��  ควอื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sลล�เทียบเท่าเงินสด�����`��ค  จ8าก#ด  (มูลค่าหาชั่วคราว �o����น)  และบร	ษัทย่อย������H�ㄴ┠�耀�#ทียบเท่าเงินสด�����`��ย�อื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sย

ส��หรับง�บงวด 6 เด�อน ส��นส�ดว�นที่ 30 มิถุนายน 2555��������x�� 30 มิถุนายน 2555��������x�㔊㔠핈樣프樣풼樣퐜樣폨樣펤�ถุนายน 2555��������x�㔊㔠핈樣프樣풼樣퐜樣폨樣펤樣펄樣퍬�น�ยน 2555 แล้ว)���P���긠树����CR금树규树귈树탠ะ 2554

(ย�งไมิถุนายน 2555��������x�㔊㔠핈樣프樣풼樣퐜樣폨樣펤!ได"ตรับงวจสอบ/สอบที่ 30 มิถุนายน 2555��������x�นแล้ว)���P���긠树����CR금树규树귈树탠"ว)

งบการเงนเฉพาะกจการ  (บาท)

ยอื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sดคงินสดแลเหล,อื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.s ณ์ ���P�〯〱�耀��     รวมสินทร ว#นทียบเท่าเงินสด�����`���$ 31 ธ#นวาคมูลค่า 2554

     ส8าหร#บงินสดแลวด 6 เด,อื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sน :

ยอื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sดคงินสดแลเหล,อื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.s ณ์ ���P�〯〱�耀��     รวมสินทร ว#นทียบเท่าเงินสด�����`���$ 30 มูลค่า	ถ!นายน 2555

ยอื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sดคงินสดแลเหล,อื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.s ณ์ ���P�〯〱�耀��     รวมสินทร ว#นทียบเท่าเงินสด�����`���$ 31 ธ#นวาคมูลค่า 2553

ยอื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sดคงินสดแลเหล,อื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.s ณ์ ���P�〯〱�耀��     รวมสินทร ว#นทียบเท่าเงินสด�����`���$ 31 ธ#นวาคมูลค่า 2553 

     ส8าหร#บงินสดแลวด 6 เด,อื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sน :

ยอื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sดคงินสดแลเหล,อื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.s ณ์ ���P�〯〱�耀��     รวมสินทร ว#นทียบเท่าเงินสด�����`���$ 30 มูลค่า	ถ!นายน 2554

ลงินสดแลชั่วคราว �o����,$อื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.s ……………………………………………………………………………......... กรรมูลค่าการ
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              (  นายสรรพ#ชั่วคราว �o����ญ์    รัตคาม         และ   ;    ร#ติดภาระค้ำประกัน�r�คามูลค่า         และ        นายส!เมูลค่าธ     เติดภาระค้ำประกัน�r�ชั่วคราว �o����าชั่วคราว �o����#ยน	ร#นดร;  )
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งบกระแสเงนสด

2555 2555 2554
กระแสเงนสดจากกจกรรมด5าเนนงาน
     ก8าไรก�อื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sนภาษัทย่อย������H�ㄴ┠�耀��เงินสดแล	นได* 39,820,628.81 38,284,513.23 37,309,870.08 
        รายการปร#บปร!งินสดแล

หน�)สงินสดแลส#ยจะส'ญ์    รัตคาม         และ   7,750.91 7,750.91 276,331.49 
3,142,857.87 3,162,752.42 (14,386,985.46)

ค�าเส,$อื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sมูลค่าราคา 8,931,133.38 8,919,744.87 7,729,284.86 
73,621.74 41,534.04 (969,995.47)
25,152.74 25,152.74 (19,891.13)

ภาษัทย่อย������H�ㄴ┠�耀��เงินสดแล	นได*น	ติดภาระค้ำประกัน�r�	บ!คคลถ'กห#ก ณ์ ���P�〯〱�耀��     รวมสินทร ทียบเท่าเงินสด�����`���$จ�าย ติดภาระค้ำประกัน�r�#ดจ8าหน�าย 60,207.82 60,207.82 0.00 
ก8าไรจากอื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.s#ติดภาระค้ำประกัน�r�ราแลกเปล�$ยนทียบเท่าเงินสด�����`���$ย#งินสดแลไมูลค่า�เก	ดข@)น (55,049.52) 0.00 0.00 
ผื่อขาย��@�敲���ลประโยชั่วคราว �o����น;พน#กงินสดแลาน 992,006.91 992,006.91 555,569.35 
ค�าใชั่วคราว �o����*จ�ายดอื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sกเบ�)ยจ�าย 153,061.86 153,061.86 143,070.61 

53,151,372.52 51,646,724.80 30,637,254.33 
การเปล�$ยนแปลงินสดแลในส�วนประกอื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sบขอื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sงินสดแลส	นทียบเท่าเงินสด�����`��ร#พย;

ล'กหน�)การค*าและล'กหน�)อื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.s,$น (3,601,315.48) (210,819.06) 7,207,152.83 
ส	นค*าคงินสดแลเหล,อื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.s (1,224,388.40) (1,224,388.40) 475,708.70 
ส	นทียบเท่าเงินสด�����`��ร#พย;ไมูลค่า�หมูลค่า!นเว�ยนอื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.s,$น (519,647.70) (526,047.70) (32,497.37)
การเปล�$ยนแปลงินสดแลในส�วนประกอื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sบขอื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sงินสดแลหน�)ส	น

เจ*าหน�)การค*าและเจ*าหน�)อื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.s,$น (14,289,429.19) (14,197,912.02) 1,354,734.42 
33,516,591.75 35,487,557.62 39,642,352.91 

        เงินสดแล	นสดจ�ายดอื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sกเบ�)ยจ�าย (153,061.86) (153,061.86) (143,070.61)
(823,867.75) (818,279.15) 2,489,955.41 

32,539,662.14 34,516,216.61 41,989,237.71 

หมูลค่าายเหติดภาระค้ำประกัน�r�!ประกอื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sบงินสดแลบการเงินสดแล	นเป/นส�วนหน@$งินสดแลขอื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sงินสดแลงินสดแลบการเงินสดแล	นน�)

บร	ษัทย่อย������H�ㄴ┠�耀�#ทียบเท่าเงินสด�����`��  ควอื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sลล�เทียบเท่าเงินสด�����`��ค  จ8าก#ด  (มูลค่าหาชั่วคราว �o����น)  และบร	ษัทย่อย������H�ㄴ┠�耀�#ทียบเท่าเงินสด�����`��ย�อื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sย

ส8าหร#บงินสดแลวด 6 เด,อื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sน ส	)นส!ดว#นทียบเท่าเงินสด�����`���$ 30 มูลค่า	ถ!นายน 2555 และ 2554
(ย#งินสดแลไมูลค่า�ได*ติดภาระค้ำประกัน�r�รวจสอื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sบ/สอื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sบทียบเท่าเงินสด�����`��านแล*ว)

งบการเงนรวียน�⼱8�㘰臭止梅止館ม (บาท) งบการเงนเฉพาะกจการ (บาท)

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

(ก8าไร) ขาดทียบเท่าเงินสด�����`��!นจากการติดภาระค้ำประกัน�r�#ดจ8าหน�ายส	นทียบเท่าเงินสด�����`��ร#พย;ถาวร
(ก8าไร)  ขาดทียบเท่าเงินสด�����`��!นจากการด*อื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sยค�าขอื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sงินสดแลส	นทียบเท่าเงินสด�����`��ร#พย;

       ด8าเน	นงินสดแลาน(เพ	$มูลค่าข@)น)ลดลงินสดแล

       ด8าเน	นงินสดแลานเพ	$มูลค่าข@)น(ลดลงินสดแล)

        เงินสดแล	นสดร#บ(จ�าย)จากการด8าเน	นงินสดแลาน

        เงินสดแล	นสดร#บ(จ�าย)ภาษัทย่อย������H�ㄴ┠�耀��เงินสดแล	นได*
เงนสดส�ทธันวได0มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงา0ไปใน)กจกรรมด5าเนนงาน



 10 / 24

2555 2555 2554
กระแสเงนสดจากกจกรรมลงท�น

7,396,429.95 7,396,429.95 (13,389,996.13)
        เงินสดแล	นลงินสดแลทียบเท่าเงินสด�����`��!นเผื่อขาย��@�敲���,$อื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sขายลดลงินสดแล 0.00 0.00 131,883.50 
        เงินสดแล	นสดจ�ายซื้อสินทรัพย์ถาวร��YY��猠h,)อื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sห!*นสามูลค่า#ญ์    รัตคาม         และ   ในบร	ษัทย่อย������H�ㄴ┠�耀�#ทียบเท่าเงินสด�����`��ย�อื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sย 0.00 (764,775.00) 0.00 
        เงินสดแล	นฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน�r�	ดภาระค8)าประก#นเพ	$มูลค่าข@)น (6,500,000.00) (6,500,000.00) 0.00 
        เงินสดแล	นสดร#บจากการขายส	นทียบเท่าเงินสด�����`��ร#พย;ถาวร 233,999.44 77,449.44 1,091,220.09 
        เงินสดแล	นสดจ�ายซื้อสินทรัพย์ถาวร��YY��猠h,)อื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sส	นทียบเท่าเงินสด�����`��ร#พย;ถาวร (14,920,961.64) (14,670,239.49) (10,146,643.55)
        เงินสดแล	นสดจ�ายล�วงินสดแลหน*าค�าซื้อสินทรัพย์ถาวร��YY��猠h,)อื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sส	นทียบเท่าเงินสด�����`��ร#พย;ถาวร 0.00 0.00 (6,005,694.90)

(13,790,532.25) (14,461,135.10) (28,319,230.99)
กระแสเงนสดจากกจกรรมจ�ดหาเงน
        หน�)ส	นติดภาระค้ำประกัน�r�ามูลค่าส#ญ์    รัตคาม         และ   ญ์    รัตคาม         และ   าเชั่วคราว �o�����าการเงินสดแล	นลดลงินสดแล (1,244,602.96) (1,244,602.96) (1,330,494.73)
        เงินสดแล	นสดจ�ายป#นผื่อขาย��@�敲���ล (27,000,000.00) (27,000,000.00) (22,500,000.00)
        เงินสดแล	นสดร#บจากส�วนได*เส�ยทียบเท่าเงินสด�����`���$ไมูลค่า�มูลค่า�อื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.s8านาจควบค!มูลค่า 735,225.00 0.00 0.00 

(27,509,377.96) (28,244,602.96) (23,830,494.73)
(8,760,248.07) (8,189,521.45) (10,160,488.01)
16,253,934.59 14,599,670.42 19,367,551.37 

7,493,686.52 6,410,148.97 9,207,063.36 

หมูลค่าายเหติดภาระค้ำประกัน�r�!ประกอื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sบงินสดแลบการเงินสดแล	นเป/นส�วนหน@$งินสดแลขอื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sงินสดแลงินสดแลบการเงินสดแล	นน�)

ลงินสดแลชั่วคราว �o����,$อื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.s …………………………………………………………………………………. กรรมูลค่าการ
                   (  นายสรรพ#ชั่วคราว �o����ญ์    รัตคาม         และ   ;    ร#ติดภาระค้ำประกัน�r�คามูลค่า         และ        นายส!เมูลค่าธ     เติดภาระค้ำประกัน�r�ชั่วคราว �o����าชั่วคราว �o����#ยน	ร#นดร;  )

บร	ษัทย่อย������H�ㄴ┠�耀�#ทียบเท่าเงินสด�����`��  ควอื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sลล�เทียบเท่าเงินสด�����`��ค  จ8าก#ด  (มูลค่าหาชั่วคราว �o����น)  และบร	ษัทย่อย������H�ㄴ┠�耀�#ทียบเท่าเงินสด�����`��ย�อื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sย
งบกระแสเงนสด  (ต�อ)

ส8าหร#บงินสดแลวด 6 เด,อื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sน ส	)นส!ดว#นทียบเท่าเงินสด�����`���$ 30 มูลค่า	ถ!นายน 2555 และ 2554
(ย#งินสดแลไมูลค่า�ได*ติดภาระค้ำประกัน�r�รวจสอื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sบ/สอื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.sบทียบเท่าเงินสด�����`��านแล*ว)

งบการเงนรวียน�⼱8�㘰臭止梅止館ม (บาท) งบการเงนเฉพาะกจการ (บาท)

        เงินสดแล	นลงินสดแลทียบเท่าเงินสด�����`��!นชั่วคราว �o����#$วคราว (เพ	$มูลค่าข@)น)ลดลงินสดแล

เงนสดส�ทธันวได0มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงา0ไปใน)กจกรรมลงท�น

เงนสดส�ทธันวได0มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงา0ไปใน)กจกรรมจ�ดหาเงน
เงนสดและราย์���(�瑲การเท�ย์���(�瑲บเท�าเงนสดเพ8มข:*น(ลดลง)ส�ทธันว
เงนสดและราย์���(�瑲การเท�ย์���(�瑲บเท�าเงนสด ณ วียน�⼱8�㘰臭止梅止館�นท�8 1 มกราคม
เงนสดและราย์���(�瑲การเท�ย์���(�瑲บเท�าเงนสด ณ วียน�⼱8�㘰臭止梅止館�นท�8 30 มถ�นาย์���(�瑲น
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ลงินสดแลชั่วคราว �o����,$อื่น ��g�崧��`�瑵景��#�com.sun.s …………………………………………………………………………………. กรรมูลค่าการ
                   (  นายสรรพ#ชั่วคราว �o����ญ์    รัตคาม         และ   ;    ร#ติดภาระค้ำประกัน�r�คามูลค่า         และ        นายส!เมูลค่าธ     เติดภาระค้ำประกัน�r�ชั่วคราว �o����าชั่วคราว �o����#ยน	ร#นดร;  )
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หมายเหต�ประกอบงบการเง�นแบบย�อ

             ใช้งานเครื่องจัก�งานเครื่องจักรอุปกรณ์     ภ��องจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�กรื่องจักรอุปกรณ์     ภอ�ปกรื่องจักรอุปกรณ์     ภณ์     ภาชนะรับแรงดัน     หม้อไอน้ำ �     ภาช้งานเครื่องจักนะรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บแรื่องจักรอุปกรณ์     ภงดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็�น     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�อไอน��า     รื่องจักรอุปกรณ์     ภะบบท อรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บแรื่องจักรอุปกรณ์     ภงดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็�นและโครื่องจักรอุปกรณ์     ภงสรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�างเหล$กท%�ม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ%ความ้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อส�าค�ญต อ

             กรื่องจักรอุปกรณ์     ภะบวนการื่องจักรอุปกรณ์     ภผล*ต    การื่องจักรอุปกรณ์     ภจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�ดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็เก$บและการื่องจักรอุปกรณ์     ภขนส งล�าเล%ยงผล*ตภ�ณ์     ภาชนะรับแรงดัน     หม้อไอน้ำ ฑ์ในอุตสาหกรรมด้านพลังงาน   ปิโตรเคมีและก่อสร้างตาม����Ā����耀t�   �ในอ�ตสาหกรื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็�านพล�งงาน   ป*โตรื่องจักรอุปกรณ์     ภเคม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ%และก อสรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�างตาม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ

             ม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อาตรื่องจักรอุปกรณ์     ภฐานสากลและข�อก�าหนดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็ของกฎหม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อาย

            โดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็ยสภาว*ช้งานเครื่องจักาช้งานเครื่องจัก%พบ�ญช้งานเครื่องจัก% กฎรื่องจักรอุปกรณ์     ภะเบ%ยบและปรื่องจักรอุปกรณ์     ภะกาศคณ์     ภาชนะรับแรงดัน     หม้อไอน้ำ ะกรื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อการื่องจักรอุปกรณ์     ภก �าก�บหล�กทรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�พย�และตลาดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็หล�กทรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�พย�ท%�เก%�ยวข�อง

                        งบการื่องจักรอุปกรณ์     ภเง*นรื่องจักรอุปกรณ์     ภะหว างกาลน%� จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�ดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็ท�าข2�น    โดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็ยม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ%ว�ตถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุด���ปรื่องจักรอุปกรณ์     ภะสงค�ให�ข�อม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ4ลเพ*�ม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อเต*ม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงากงบการื่องจักรอุปกรณ์     ภเง*นปรื่องจักรอุปกรณ์     ภะจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�าป%ท%�น�าเสนอครื่องจักรอุปกรณ์     ภ�� งล าส�ดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็

             เพ��อให�ข�อม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ4ลน��นเป$นป�จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�บ�น ดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็�งน��นงบการื่องจักรอุปกรณ์     ภเง*นรื่องจักรอุปกรณ์     ภะหว างกาลจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง2งเน�นการื่องจักรอุปกรณ์     ภให�ข�อม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ4ลเก%�ยวก�บก*จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงกรื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ เหต�การื่องจักรอุปกรณ์     ภณ์     ภาชนะรับแรงดัน     หม้อไอน้ำ �และสถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุด��านการื่องจักรอุปกรณ์     ภณ์     ภาชนะรับแรงดัน     หม้อไอน้ำ �

             ใหม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ  เพ��อไม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ ให�ข�อม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ4ลท%�น�าเสนอซ้ำซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว อย่างไรก็ต��าซ้ำซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว อย่างไรก็ต�อนก�บข�อม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ4ลท%�ไดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็�รื่องจักรอุปกรณ์     ภายงานไปแล�ว อย างไรื่องจักรอุปกรณ์     ภก$ตาม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ งบแสดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็งฐานะการื่องจักรอุปกรณ์     ภเง*น งบก�าไรื่องจักรอุปกรณ์     ภขาดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็ท�น

             เบ$ดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็เสรื่องจักรอุปกรณ์     ภ$จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง     งบแสดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็งการื่องจักรอุปกรณ์     ภเปล%�ยนแปลงส วนของผ4�ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุด���อห��น     และงบกรื่องจักรอุปกรณ์     ภะแสเง*นสดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็      ไดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็�แสดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็งรื่องจักรอุปกรณ์     ภายการื่องจักรอุปกรณ์     ภเช้งานเครื่องจัก นเดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็%ยวก�บงบการื่องจักรอุปกรณ์     ภเง*น

             ปรื่องจักรอุปกรณ์     ภะจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�าป%  ดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็�งน��นการื่องจักรอุปกรณ์     ภใช้งานเครื่องจัก�งบการื่องจักรอุปกรณ์     ภเง*นรื่องจักรอุปกรณ์     ภะหว างกาลน%�ควรื่องจักรอุปกรณ์     ภใช้งานเครื่องจัก�ควบค4 ไปก�บงบการื่องจักรอุปกรณ์     ภเง*นปรื่องจักรอุปกรณ์     ภะจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�าป%ล าส�ดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็

              รื่องจักรอุปกรณ์     ภะหว างกาลน%�  ม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ%รื่องจักรอุปกรณ์     ภายละเอ%ยดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็ดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็�งต อไปน%�  

บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ท  ควอลล%เทค  จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�าก�ดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็  (ม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อหาช้งานเครื่องจักน)  และบรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ทย อย

ส�าหรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บงวดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็ 6 เดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็�อน ส*�นส�ดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็ว�นท%� 30 ม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ*ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุด���นายน 2555 และ 2554

(ย�งไม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ ไดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็�ตรื่องจักรอุปกรณ์     ภวจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงสอบ/สอบทานแล�ว)

1. ข้อม�อม�ลทั่วไป�5�5��วไป
      1.1  บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ทฯ ไดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็�จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็ทะเบ%ยนเป$นน*ต*บ�คคล  เม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ��อว�นท%�  11  ก�ม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อภาพ�นธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���ධક��䇠ٞ錀ૣ᭘ઓ��  2534  ทะเบ%ยนเลขท%� 0105534013647  และเม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ��อว�นท%�  12

            ธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���ධક��䇠ٞ錀ૣ᭘ઓ��นวาคม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ  2550   บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ทฯ  ไดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็�จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็ทะเบ%ยนแปรื่องจักรอุปกรณ์     ภสภาพเป$นบรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ทม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อหาช้งานเครื่องจักน  จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�าก �ดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็   ทะเบ%ยนเลขท%�   0107550000220  และเป$น

            หล�กทรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�พย�จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็ทะเบ%ยนในตลาดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็หล�กทรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�พย� เอ$ม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ เอ ไอ เม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ��อว�นท%� 9 ม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ*ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุด���นายน 2552

      1.2  บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ทฯ   ม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ%สถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุด��านปรื่องจักรอุปกรณ์     ภะกอบการื่องจักรอุปกรณ์     ภส�าน�กงานใหญ    ต��งอย4 เลขท%�   21/3     ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุด��นนบ�านพลง   ต�าบลม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อาบตาพ�ดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็   อ�าเภอเม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�องรื่องจักรอุปกรณ์     ภะยอง

             จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�งหว�ดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็รื่องจักรอุปกรณ์     ภะยอง และส�าน�กงานสาขา ต��งอย4 เลขท%� 1/37 หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ4 ท%� 1 ต�าบลหนองช้งานเครื่องจักาก อ�าเภอบ�านบ2ง จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�งหว�ดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็ช้งานเครื่องจักลบ�รื่องจักรอุปกรณ์     ภ% 

      1.3  บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ทฯ ปรื่องจักรอุปกรณ์     ภะกอบธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���ධક��䇠ٞ錀ૣ᭘ઓ��รื่องจักรอุปกรณ์     ภก*จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงให�บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*การื่องจักรอุปกรณ์     ภทางว*ศวกรื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็�านการื่องจักรอุปกรณ์     ภทดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็สอบ ตรื่องจักรอุปกรณ์     ภวจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงสอบและรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บรื่องจักรอุปกรณ์     ภองค�ณ์     ภาชนะรับแรงดัน     หม้อไอน้ำ ภาพเพ��อความ้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อปลอดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็ภ�ยในการื่องจักรอุปกรณ์     ภ

2.  เกณฑ์ในการจ"ในการจัดทำงบการเงินร�ดทั่วไป�5�5&างบการเง�นระหว�างกาล
      2.1  งบการื่องจักรอุปกรณ์     ภเง*นรื่องจักรอุปกรณ์     ภะหว างกาลน%� จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�ดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็ท�าข2�นตาม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อรื่องจักรอุปกรณ์     ภายการื่องจักรอุปกรณ์     ภย อท%�ต�องม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ%ในงบการื่องจักรอุปกรณ์     ภเง*นของกรื่องจักรอุปกรณ์     ภม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อพ�ฒนาธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���ධક��䇠ٞ錀ૣ᭘ઓ��รื่องจักรอุปกรณ์     ภก*จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงการื่องจักรอุปกรณ์     ภค�า ตาม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อาตรื่องจักรอุปกรณ์     ภฐานการื่องจักรอุปกรณ์     ภบ�ญช้งานเครื่องจัก%

             ฉบ�บท%� 34  (ปรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บปรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�ง  2552)  เรื่องจักรอุปกรณ์     ภ��อง  งบการื่องจักรอุปกรณ์     ภเง*นรื่องจักรอุปกรณ์     ภะหว างกาล  รื่องจักรอุปกรณ์     ภวม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุด��2งการื่องจักรอุปกรณ์     ภต%ความ้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อและแนวปฏิบัติทางการบัญชี   ที่ประกาศใช้��※�ₔ����Ā촀���Ā촌���Ā촘��Ĉ�촤��x�      1.2  บริษัทฯ   มีสถานปร*บ�ต*ทางการื่องจักรอุปกรณ์     ภบ�ญช้งานเครื่องจัก%   ท%�ปรื่องจักรอุปกรณ์     ภะกาศใช้งานเครื่องจัก�

      2.2  สภาว*ช้งานเครื่องจักาช้งานเครื่องจัก%พบ�ญช้งานเครื่องจัก%ไดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็�ออกและปรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บปรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�งม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อาตรื่องจักรอุปกรณ์     ภฐานรื่องจักรอุปกรณ์     ภายงานทางการื่องจักรอุปกรณ์     ภเง*นหลายฉบ�บ ซ้ำซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว อย่างไรก็ต2�งม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ%ผลบ�งค�บใช้งานเครื่องจัก�ส�าหรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บงบการื่องจักรอุปกรณ์     ภเง*นท%�เรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*�ม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อใน

             หรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�อหล�งว�นท%�   1   ม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อกรื่องจักรอุปกรณ์     ภาคม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ  2556    เป$นต�นไป     บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ทฯ   และบรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ทย อยไม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ ไดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็�ม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ%การื่องจักรอุปกรณ์     ภน�าม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อาใช้งานเครื่องจัก�ส�าหรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บการื่องจักรอุปกรณ์     ภจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�ดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็ท�างบการื่องจักรอุปกรณ์     ภเง*น

ลงช้งานเครื่องจัก��อ …………………………………………………………………………………...... กรื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อการื่องจักรอุปกรณ์     ภ
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ม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อาตรื่องจักรอุปกรณ์     ภฐานการื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภายงานทางการื่องจักรอุปกรณ์     ภเง*น เรื่องจักรอุปกรณ์     ภ��อง
ภาษัท %เง*นไดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็�
การื่องจักรอุปกรณ์     ภบ�ญช้งานเครื่องจัก%ส�าหรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บเง*นอ�ดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็หน�นจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงากรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�ฐบาล และการื่องจักรอุปกรณ์     ภเป*ดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็เผยข�อม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ4ลเก%�ยวก�บ
   การื่องจักรอุปกรณ์     ภช้งานเครื่องจัก วยเหล�อจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงากรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�ฐบาล
ผลกรื่องจักรอุปกรณ์     ภะทบจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงากการื่องจักรอุปกรณ์     ภเปล%�ยนแปลงของอ�ตรื่องจักรอุปกรณ์     ภาแลกเปล%�ยนในเง*นตรื่องจักรอุปกรณ์     ภาต างปรื่องจักรอุปกรณ์     ภะเทศ
ส วนงานดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็�าเน*นงาน

        ก�บก*จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงกรื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็�าเน*นงาน

        ต%รื่องจักรอุปกรณ์     ภาคาใหม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ 

        หรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�อของผ4�ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุด���อห��น
            ป�จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�บ�นบรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ทฯ อย4 รื่องจักรอุปกรณ์     ภะหว างการื่องจักรอุปกรณ์     ภปรื่องจักรอุปกรณ์     ภะเม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ*นผลกรื่องจักรอุปกรณ์     ภะทบต องบการื่องจักรอุปกรณ์     ภเง*นในป%ท%�เรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*�ม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อใช้งานเครื่องจัก�ม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อาตรื่องจักรอุปกรณ์     ภฐานการื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภายงานทางการื่องจักรอุปกรณ์     ภเง*นฉบ�บดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็�งกล าว

           ว�นท%�บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ทฯ ม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ%ส วนรื่องจักรอุปกรณ์     ภ วม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อในการื่องจักรอุปกรณ์     ภควบค�ม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อนโยบายการื่องจักรอุปกรณ์     ภเง*นและการื่องจักรอุปกรณ์     ภดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็�าเน*นงานจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงนถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุด��2งว�นท%�การื่องจักรอุปกรณ์     ภควบค�ม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อส*�นส�ดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็ลงดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็�งต อไปน%�
ปรื่องจักรอุปกรณ์     ภะเภทธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���ධક��䇠ٞ錀ૣ᭘ઓ��รื่องจักรอุปกรณ์     ภก*จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง

      บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ทย อย
         บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ท ค*วแอลท% อ*นเตอรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�เนช้งานเครื่องจัก� �นแนล จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�าก�ดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็ 99.99 99.99 ให�บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*การื่องจักรอุปกรณ์     ภงานว*ศวกรื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็�านความ้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ

ปลอดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็ภ�ยในต างปรื่องจักรอุปกรณ์     ภะเทศ
         บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ท ควอลล%เทค เม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ%ยนม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อารื่องจักรอุปกรณ์     ภ� จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�าก�ดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็ 50.99 50.99 ให�บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*การื่องจักรอุปกรณ์     ภงานว*ศวกรื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็�านความ้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ

ปลอดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็ภ�ยในปรื่องจักรอุปกรณ์     ภะเทศพม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ า

               ทางบ�ญช้งานเครื่องจัก%ท%�คล�ายคล2งก�น

               ก�บส*นทรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�พย�ส�ทธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���ධક��䇠ٞ錀ૣ᭘ઓ�*ของบรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ทย อยไดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็�ต�ดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็ออกในงบการื่องจักรอุปกรณ์     ภเง*นรื่องจักรอุปกรณ์     ภวม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อรื่องจักรอุปกรณ์     ภะหว างกาลแล�ว

                 (      นายสรื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภพ�ช้งานเครื่องจักญ�    รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�ตคาม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ         และ        นายส�เม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���ධક��䇠ٞ錀ૣ᭘ઓ�     เตช้งานเครื่องจักาช้งานเครื่องจัก�ยน*รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�นดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�      )

         ม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อาตรื่องจักรอุปกรณ์     ภฐานการื่องจักรอุปกรณ์     ภบ�ญช้งานเครื่องจัก%ฉบ�บท%� 12 
         ม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อาตรื่องจักรอุปกรณ์     ภฐานการื่องจักรอุปกรณ์     ภบ�ญช้งานเครื่องจัก%ฉบ�บท%� 20 

         ม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อาตรื่องจักรอุปกรณ์     ภฐานการื่องจักรอุปกรณ์     ภบ�ญช้งานเครื่องจัก%ฉบ�บท%� 21 (ปรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บปรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�ง 2552)     
         ม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อาตรื่องจักรอุปกรณ์     ภฐานการื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภายงานทางการื่องจักรอุปกรณ์     ภเง*นฉบ�บท%� 8
         การื่องจักรอุปกรณ์     ภต%ความ้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อาตรื่องจักรอุปกรณ์     ภฐานการื่องจักรอุปกรณ์     ภบ�ญช้งานเครื่องจัก%ฉบ�บท%� 10 ความ้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อช้งานเครื่องจัก วยเหล�อจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงากรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�ฐบาล - กรื่องจักรอุปกรณ์     ภณ์     ภาชนะรับแรงดัน     หม้อไอน้ำ %ท%�ไม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ ม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ%ความ้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อเก%�ยวข�องอย างเฉพาะเจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงาะจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงง

         การื่องจักรอุปกรณ์     ภต%ความ้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อาตรื่องจักรอุปกรณ์     ภฐานการื่องจักรอุปกรณ์     ภบ�ญช้งานเครื่องจัก%ฉบ�บท%� 21 ภาษัท %เง*นไดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็� - การื่องจักรอุปกรณ์     ภไดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็�รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บปรื่องจักรอุปกรณ์     ภะโยช้งานเครื่องจักน�จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงากส*นทรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�พย�ท%�ไม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ ไดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็�ค*ดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็ค าเส��อม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อรื่องจักรอุปกรณ์     ภาคาท%�

         การื่องจักรอุปกรณ์     ภต%ความ้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อาตรื่องจักรอุปกรณ์     ภฐานการื่องจักรอุปกรณ์     ภบ�ญช้งานเครื่องจัก%ฉบ�บท%� 25 ภาษัท %เง*นไดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็� - การื่องจักรอุปกรณ์     ภเปล%�ยนแปลงสถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุด��านะภาพทางภาษัท %ของก*จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงการื่องจักรอุปกรณ์     ภ

3.  หล�กเกณฑ์ในการจ"การจัดทำงบการเงินร�ดทั่วไป�5�5&างบการเง�นรวมระหว�างกาล
     3.1  งบการื่องจักรอุปกรณ์     ภเง*นรื่องจักรอุปกรณ์     ภวม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อรื่องจักรอุปกรณ์     ภะหว างกาลของบรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ท  ควอลล%เทค จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�าก�ดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็  (ม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อหาช้งานเครื่องจักน)   ไดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็�รื่องจักรอุปกรณ์     ภวม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่องบการื่องจักรอุปกรณ์     ภเง*นรื่องจักรอุปกรณ์     ภะหว างกาลของบรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ทย อยน�บต��งแต 

ส�ดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็ส วนการื่องจักรอุปกรณ์     ภลงท�น (%)
30 ม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ*ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุด���นายน 2555 31 ธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���ධક��䇠ٞ錀ૣ᭘ઓ��นวาคม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ 2554

        3.2  งบการื่องจักรอุปกรณ์     ภเง*นรื่องจักรอุปกรณ์     ภวม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อรื่องจักรอุปกรณ์     ภะหว างกาลน%� จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�ดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็ท�าข2�นโดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็ยใช้งานเครื่องจัก�นโยบายการื่องจักรอุปกรณ์     ภบ�ญช้งานเครื่องจัก%เดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็%ยวก�น    ส�าหรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บรื่องจักรอุปกรณ์     ภายการื่องจักรอุปกรณ์     ภบ�ญช้งานเครื่องจัก%เหม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�อนก�น  หรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�อเหต�การื่องจักรอุปกรณ์     ภณ์     ภาชนะรับแรงดัน     หม้อไอน้ำ �

        3.3  ยอดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็คงค�างและรื่องจักรอุปกรณ์     ภายการื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภะหว างก�นของบรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ทฯ ก�บบรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ทย อย ยอดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็ก�าไรื่องจักรอุปกรณ์     ภท%�ค*ดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็รื่องจักรอุปกรณ์     ภะหว างก�นก�บท%�ย�งไม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ ไดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็�เก*ดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็ข2�นของบรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ทฯ

        3.4  ในรื่องจักรอุปกรณ์     ภะหว างไตรื่องจักรอุปกรณ์     ภม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อาส 3  เม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ��อว�นท%� 1 ก�นยายน 2554  บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ทฯ ไดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็�ลงท�นในบรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ทย อยสองแห ง ซ้ำซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว อย่างไรก็ต2�งเป$นบรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ทท%�จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�ดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็ต��งข2�นใหม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ  
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            งบการื่องจักรอุปกรณ์     ภเง*นรื่องจักรอุปกรณ์     ภะหว างกาลน%� ไดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็�จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�ดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็ท�าข2�นโดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็ยใช้งานเครื่องจัก�นโยบายการื่องจักรอุปกรณ์     ภบ�ญช้งานเครื่องจัก%และการื่องจักรอุปกรณ์     ภปรื่องจักรอุปกรณ์     ภะม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อาณ์     ภาชนะรับแรงดัน     หม้อไอน้ำ การื่องจักรอุปกรณ์     ภเช้งานเครื่องจัก นเดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็%ยวก�บงบการื่องจักรอุปกรณ์     ภเง*นปรื่องจักรอุปกรณ์     ภะจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�าป% ส*�นส�ดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็

งบการเงนรวม
ก�อนจ�ายหุ้นปันผล��นปันผล��8�ㄴ㤸��นผล หุ้นปันผลล�งจ�ายหุ้นปันผล��นปันผล��8�ㄴ㤸��นผล

ก�าไรสุทธิ�ทธิต่อหุ้ต�อหุ้นปันผล��น จ�านวนหุ้นปันผล��น ก�าไรสุทธิ�ทธิต่อหุ้ต�อหุ้นปันผล��น จ�านวนหุ้นปันผล��น

- - 0.16  94,499,635 
-  - 0.40  94,499,635 

งบการเงนเฉพาะกจการ
ก�อนจ�ายหุ้นปันผล��นปันผล��8�ㄴ㤸��นผล หุ้นปันผลล�งจ�ายหุ้นปันผล��นปันผล��8�ㄴ㤸��นผล

ก�าไรสุทธิ�ทธิต่อหุ้ต�อหุ้นปันผล��น จ�านวนหุ้นปันผล��น ก�าไรสุทธิ�ทธิต่อหุ้ต�อหุ้นปันผล��น จ�านวนหุ้นปันผล��น

- - 0.15  94,499,635 
0.20  90,000,000 0.19  94,499,635 

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

เง*นสดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็ 361,809.00 333,255.96 311,809.00 313,255.96 

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

                 (      นายสรื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภพ�ช้งานเครื่องจักญ�    รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�ตคาม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ         และ        นายส�เม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���ධક��䇠ٞ錀ૣ᭘ઓ�     เตช้งานเครื่องจักาช้งานเครื่องจัก�ยน*รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�นดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�      )

4.  สร�ปนโยบายการบ�ญชีที่สำคัญ�档P潆����� -ทั่วไป�5�5-�ส&าคัญ�档P潆�����     วันที่ 31 �ญ

     ว�นท%� 31 ธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���ධક��䇠ٞ錀ૣ᭘ઓ��นวาคม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ 2554 
     ก�าไรต�อหุ้นปันผล��น
            ก�าไร(ขาดท�น)ต�อหุ้นปันผล��น  ท12แสุทธิดงไว�ในงบก�าไรขาดท�นเบ5ดเสุทธิร5จเปันผล��8�ㄴ㤸�5นก �าไร(ขาดท�น)ต�อหุ้นปันผล��นข�6นพ76นฐาน   ซึ่งคำนวณโดยการ�ઔð���各柴������叨柴双柴厰柴厘柴厀柴卬柴卐柴匸柴匠柴匌柴勠柴劸柴劜柴劀柴剨柴券柴删柴폐柵㋐৩��똁ߍ跨୩����蹠୩��䰀ߚ趠୩����覰২��쀀ߎ㌀����軀୩�:2งคำนวณโดยการ�ઔð���各柴������叨柴双柴厰柴厘柴厀柴卬柴卐柴匸柴匠柴匌柴勠柴劸柴劜柴劀柴剨柴券柴删柴폐柵㋐৩��똁ߍ跨୩����蹠୩��䰀ߚ趠୩����覰২��쀀ߎ㌀����軀୩��였ߎ��刈柴凬�านวณโดยการ
     หุ้นปันผลารยอดก�าไร(ขาดท�น)สุทธิ�ทธิต่อหุ้สุทธิ�าหุ้นปันผลร�บงวด     ด�วยจ�านวนหุ้นปันผล��นสุทธิาม�ญถัวเฉลี่ยที่ออกและเรียกชำระแล้ว     โดยใช้จำนวนหุ้นรวม��]���ð�วเฉล12ยท12ออกและเร1ยกชำระแล้ว     โดยใช้จำนวนหุ้นรวม��]���ð�����k�      1.3  บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริกา�าระแล�ว     โดยใชำระแล้ว     โดยใช้จำนวนหุ้นรวม��]���ð�����k�      1.3  บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริกา�จ�านวนหุ้นปันผล��นรวม
     จ�านวนหุ้นปันผล��นปันผล��8�ㄴ㤸��นผลท12ออกใหุ้นปันผล�แก�ผA�ถัวเฉลี่ยที่ออกและเรียกชำระแล้ว     โดยใช้จำนวนหุ้นรวม��]���ð7อหุ้นปันผล��น (หุ้นปันผลมายเหุ้นปันผลต� 12) และปันผล��8�ㄴ㤸�ร�บย�อนหุ้นปันผลล�งก �าไรสุทธิ�ทธิต่อหุ้ต�อหุ้นปันผล��น สุทธิ�าหุ้นปันผลร�บปันผล��8�ㄴ㤸�1 2554 ใหุ้นปันผลม�   ด�งน16

          ปันผล��8�ㄴ㤸�1 2555
สุทธิ�าหุ้นปันผลร�บงวด 3 เด7อน 
สุทธิ�าหุ้นปันผลร�บงวด 6 เด7อน 

          สุทธิ�าหุ้นปันผลร�บงวด 3 เด7อน 
ปันผล��8�ㄴ㤸�1 2555
ปันผล��8�ㄴ㤸�1 2554

          สุทธิ�าหุ้นปันผลร�บงวด 6 เด7อน 
ปันผล��8�ㄴ㤸�1 2555
ปันผล��8�ㄴ㤸�1 2554

5.  เง�นสดและรายการเทั่วไป�5�5-ยบเทั่วไป�5�5�าเง�นสด  ประกอบด�วย
งบการเง�นรวม (บาทั่วไป�5�5) งบการเง�นเฉพาะก�จัดทำงบการเงินรการ (บาทั่วไป�5�5)

30 ม�ถ�นายน 2555 31 ธันว�นวาคัญ�档P潆�����     วันที่ 31 ม 2554 30 ม�ถ�นายน 2555 31 ธันว�นวาคัญ�档P潆�����     วันที่ 31 ม 2554
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33,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 
7,098,877.52 15,887,678.63 6,065,339.97 14,253,414.46 

รื่องจักรอุปกรณ์     ภวม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ 7,493,686.52 16,253,934.59 6,410,148.97 14,599,670.42 

กองท�นเป*ดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็ไทยพาณ์     ภาชนะรับแรงดัน     หม้อไอน้ำ *ช้งานเครื่องจักย�สะสม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อทรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�พย�ตรื่องจักรอุปกรณ์     ภาสารื่องจักรอุปกรณ์     ภหน%�  0.00 8,823,279.41 

กองท�นเป*ดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็ธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���ධક��䇠ٞ錀ૣ᭘ઓ�นช้งานเครื่องจักาตบรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*หารื่องจักรอุปกรณ์     ภเง*น 7,346,627.87 7,248,971.48 

15,631,206.39 15,388,178.77 

กองท�นเป*ดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�งไทย เซ้ำซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว อย่างไรก็ตฟว*�ง ฟ�นดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็� 10,278,415.11 5,170,633.38 

0.00 4,994,630.19 

25,560,959.58 25,000,000.00 

กองท�นเป*ดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็ย4โอบ% อ*นค�ม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ เดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็ล% 25,246,159.52 0.00 

รื่องจักรอุปกรณ์     ภวม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อเง*นลงท�นในกองท�นเป*ดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็ 84,063,368.47 66,625,693.23 

5,014,885.32 0.00 

0.00 25,000,000.00 

รื่องจักรอุปกรณ์     ภวม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ 89,078,253.79 91,625,693.23 

            กองท�นเป*ดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็ดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็�งกล าวลงท�นในตรื่องจักรอุปกรณ์     ภาสารื่องจักรอุปกรณ์     ภท%�ม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ%ความ้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อเส%�ยงต��า  

เง*นฝากธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���ධક��䇠ٞ錀ૣ᭘ઓ�นาคารื่องจักรอุปกรณ์     ภ - กรื่องจักรอุปกรณ์     ภะแสรื่องจักรอุปกรณ์     ภายว�น
เง*นฝากธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���ධક��䇠ٞ錀ૣ᭘ઓ�นาคารื่องจักรอุปกรณ์     ภ - ออม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อทรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�พย�

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

                 (      นายสรื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภพ�ช้งานเครื่องจักญ�    รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�ตคาม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ         และ        นายส�เม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���ධક��䇠ٞ錀ૣ᭘ઓ�     เตช้งานเครื่องจักาช้งานเครื่องจัก�ยน*รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�นดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�      )

6.  เง�นลงทั่วไป�5�5�นชีที่สำคัญ�档P潆����� ��วคัญ�档P潆�����     วันที่ 31 ราว ประกอบด�วย

งบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะก�จัดทำงบการเงินรการ (บาทั่วไป�5�5)

30 ม�ถ�นายน 2555 31 ธันว�นวาคัญ�档P潆�����     วันที่ 31 ม 2554

            เง*นลงท�นในกองท�นเป*ดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็:-

กองท�นเป*ดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�งไทยปรื่องจักรอุปกรณ์     ภะจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�า 3 เดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็�อน ค��ม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อครื่องจักรอุปกรณ์     ภองเง*นต�น 3

กองท�นเป*ดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�งไทยตรื่องจักรอุปกรณ์     ภาสารื่องจักรอุปกรณ์     ภหน%�  เอฟไอเอฟ 12

กองท�นเป*ดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็ธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���ධક��䇠ٞ錀ૣ᭘ઓ�นช้งานเครื่องจักาตพ�นธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���ධક��䇠ٞ錀ૣ᭘ઓ�บ�ตรื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�ฐค��ม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อครื่องจักรอุปกรณ์     ภองเง*นต�น 3M/3

            พ�นธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���ධક��䇠ٞ錀ૣ᭘ઓ�บ�ตรื่องจักรอุปกรณ์     ภธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���ධક��䇠ٞ錀ૣ᭘ઓ�นาคารื่องจักรอุปกรณ์     ภแห งปรื่องจักรอุปกรณ์     ภะเทศไทยรื่องจักรอุปกรณ์     ภ� นท%� 1/3 ป% 2553

            เง*นฝากธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���ධક��䇠ٞ錀ૣ᭘ઓ�นาคารื่องจักรอุปกรณ์     ภ - ต� Sวแลกเง*น

            พ�นธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���ධક��䇠ٞ錀ૣ᭘ઓ�บ�ตรื่องจักรอุปกรณ์     ภธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���ධક��䇠ٞ錀ૣ᭘ઓ�นาคารื่องจักรอุปกรณ์     ภแห งปรื่องจักรอุปกรณ์     ภะเทศไทยรื่องจักรอุปกรณ์     ภ� นท%� 1/3 ป% 2553 ครื่องจักรอุปกรณ์     ภบก�าหนดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บค�นว�นท%� 14 ม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อกรื่องจักรอุปกรณ์     ภาคม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ 2556    และ ณ์     ภาชนะรับแรงดัน     หม้อไอน้ำ  ว�นท%� 31 ธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���ධક��䇠ٞ錀ૣ᭘ઓ��นวาคม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ 

      2554 แสดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็งไว�เป$นเง*นลงท�นเผ��อขาย  เน��องจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงากครื่องจักรอุปกรณ์     ภบก �าหนดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บค�นเก*น 1 รื่องจักรอุปกรณ์     ภอบรื่องจักรอุปกรณ์     ภะยะเวลาบ�ญช้งานเครื่องจัก%
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ลงช้งานเครื่องจัก��อ …………………………………………………………………………………...... กรื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อการื่องจักรอุปกรณ์     ภ

                 (      นายสรื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภพ�ช้งานเครื่องจักญ�    รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�ตคาม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ         และ        นายส�เม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���ධક��䇠ٞ錀ૣ᭘ઓ�     เตช้งานเครื่องจักาช้งานเครื่องจัก�ยน*รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�นดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�      )



 15 / 24

ล4กหน%�การื่องจักรอุปกรณ์     ภค�า 82,082,576.68 76,862,304.19 78,108,536.13 77,029,995.97 

ล4กหน%�อ��น 5,243,209.55 6,807,129.41 5,074,727.47 5,942,448.57 

รื่องจักรอุปกรณ์     ภวม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ 87,325,786.23 83,669,433.60 83,183,263.60 82,972,444.54 

ห�ก    ค าเผ��อหน%�สงส�ยจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงะส4ญ

(12,780,995.22) (12,773,244.31) (12,780,995.22) (12,773,244.31)

ส�ทธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���ධક��䇠ٞ錀ૣ᭘ઓ�* 74,544,791.01 70,896,189.29 70,402,268.38 70,199,200.23 

ล4กหน%�การื่องจักรอุปกรณ์     ภค�าท%�เรื่องจักรอุปกรณ์     ภ%ยกเก$บเง*นแล�วแยกตาม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่ออาย�ท%�ค�างช้งานเครื่องจัก�ารื่องจักรอุปกรณ์     ภะไดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็�ดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็�งน%�  

ล4กหน%�การื่องจักรอุปกรณ์     ภค�าท%�ย�งไม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุด��2งก�าหนดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็ช้งานเครื่องจัก�ารื่องจักรอุปกรณ์     ภะ 35,431,054.63 33,291,900.50 33,349,747.10 33,459,592.28 

ล4กหน%�การื่องจักรอุปกรณ์     ภค�าท%�เก*นก�าหนดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็ช้งานเครื่องจัก�ารื่องจักรอุปกรณ์     ภะ

30,998,336.18 28,600,216.83 29,105,603.16 28,600,216.83 

3,147,262.00 2,367,368.39 3,147,262.00 2,367,368.39 

79,309.70 94,730.00 79,309.70 94,730.00 

12,426,614.17 12,508,088.47 12,426,614.17 12,508,088.47 

รื่องจักรอุปกรณ์     ภวม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ 82,082,576.68 76,862,304.19 78,108,536.13 77,029,995.97 

7.  ล�กหน-:การคัญ�档P潆�����     วันที่ 31 �าและล�กหน-:อ;�น  ประกอบด�วย

งบการเง�นรวม (บาทั่วไป�5�5) งบการเง�นเฉพาะก�จัดทำงบการเงินรการ (บาทั่วไป�5�5)

30 ม�ถ�นายน 2555 31 ธันว�นวาคัญ�档P潆�����     วันที่ 31 ม 2554 30 ม�ถ�นายน 2555 31 ธันว�นวาคัญ�档P潆�����     วันที่ 31 ม 2554

           - ล4กหน%� การื่องจักรอุปกรณ์     ภค�า 

งบการเง�นรวม (บาทั่วไป�5�5) งบการเง�นเฉพาะก�จัดทำงบการเงินรการ (บาทั่วไป�5�5)

30 ม�ถ�นายน 2555 31 ธันว�นวาคัญ�档P潆�����     วันที่ 31 ม 2554 30 ม�ถ�นายน 2555 31 ธันว�นวาคัญ�档P潆�����     วันที่ 31 ม 2554

-  น�อยกว า 3 เดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็�อน

-  ม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อากกว า 3 เดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็�อน ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุด��2ง 6 เดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็�อน

-  ม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อากกว า 6 เดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็�อน ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุด��2ง 12 เดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็�อน

-  ม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อากกว า 12 เดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็�อน ข2�นไป

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

                 (      นายสรื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภพ�ช้งานเครื่องจักญ�    รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�ตคาม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ         และ        นายส�เม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���ධક��䇠ٞ錀ૣ᭘ઓ�     เตช้งานเครื่องจักาช้งานเครื่องจัก�ยน*รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�นดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�      )
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ส�ดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็ส วนเง*นลงท�น 

ล�กษัท ณ์     ภาชนะรับแรงดัน     หม้อไอน้ำ ะ รื่องจักรอุปกรณ์     ภาคาท�น

ช้งานเครื่องจัก��อบรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ท ปรื่องจักรอุปกรณ์     ภะเภทธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���ධક��䇠ٞ錀ૣ᭘ઓ��รื่องจักรอุปกรณ์     ภก*จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง ความ้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อส�ม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อพ�นธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���ධક��䇠ٞ錀ૣ᭘ઓ��

     บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ท ค*วแอลท% อ*นเตอรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�เนช้งานเครื่องจัก� �นแนล จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�าก�ดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็ ให�บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*การื่องจักรอุปกรณ์     ภดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็�านว*ศวกรื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ   กรื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อการื่องจักรอุปกรณ์     ภและ 1,250,000.00 1,250,000.00 99.99 99.99 1,249,925.00 1,249,925.00 

        ความ้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อปลอดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็ภ�ยในต างปรื่องจักรอุปกรณ์     ภะเทศ   ผ4�ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุด���อห��นรื่องจักรอุปกรณ์     ภ วม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อก�น

     บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ท ควอลล%เทค เม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ%ยนม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อารื่องจักรอุปกรณ์     ภ� จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�าก �ดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็ ให�บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*การื่องจักรอุปกรณ์     ภดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็�านว*ศวกรื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ   กรื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อการื่องจักรอุปกรณ์     ภและ 2,000,000.00 500,000.00 50.99 50.99 1,019,700.00 254,925.00 

ความ้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อปลอดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็ภ�ยในปรื่องจักรอุปกรณ์     ภะเทศพม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ า   ผ4�ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุด���อห��นรื่องจักรอุปกรณ์     ภ วม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อก�น

รื่องจักรอุปกรณ์     ภวม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ 2,269,625.00 1,504,850.00 

     ท%�จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็ทะเบ%ยนไว� 

     โดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็ยผ4�สอบบ�ญช้งานเครื่องจัก%แล�ว

8.  เง�นลงทั่วไป�5�5�นในบร�ษัทย่อย  ประกอบด้วย�ทั่วไป�5�5ย�อย  ประกอบด�วย

งบการื่องจักรอุปกรณ์     ภเง*นเฉพาะก*จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงการื่องจักรอุปกรณ์     ภ (บาท)

ท�นช้งานเครื่องจัก�ารื่องจักรอุปกรณ์     ภะแล�ว  (บาท) (รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�อยละ)

30 มถัวเฉลี่ยที่ออกและเรียกชำระแล้ว     โดยใช้จำนวนหุ้นรวม��]���ð�นายน 2555 31 ธิต่อหุ้�นวาคำนวณโดยการ�ઔð���各柴������叨柴双柴厰柴厘柴厀柴卬柴卐柴匸柴匠柴匌柴勠柴劸柴劜柴劀柴剨柴券柴删柴폐柵㋐৩��똁ߍ跨୩����蹠୩��䰀ߚ趠୩����覰২��쀀ߎ㌀����軀୩��였ߎ��刈柴凬ม 2554 30 มถัวเฉลี่ยที่ออกและเรียกชำระแล้ว     โดยใช้จำนวนหุ้นรวม��]���ð�นายน 2555 31 ธิต่อหุ้�นวาคำนวณโดยการ�ઔð���各柴������叨柴双柴厰柴厘柴厀柴卬柴卐柴匸柴匠柴匌柴勠柴劸柴劜柴劀柴剨柴券柴删柴폐柵㋐৩��똁ߍ跨୩����蹠୩��䰀ߚ趠୩����覰২��쀀ߎ㌀����軀୩��였ߎ��刈柴凬ม 2554 30 มถัวเฉลี่ยที่ออกและเรียกชำระแล้ว     โดยใช้จำนวนหุ้นรวม��]���ð�นายน 2555 31 ธิต่อหุ้�นวาคำนวณโดยการ�ઔð���各柴������叨柴双柴厰柴厘柴厀柴卬柴卐柴匸柴匠柴匌柴勠柴劸柴劜柴劀柴剨柴券柴删柴폐柵㋐৩��똁ߍ跨୩����蹠୩��䰀ߚ趠୩����覰২��쀀ߎ㌀����軀୩��였ߎ��刈柴凬ม 2554

ในไตรื่องจักรอุปกรณ์     ภม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อาส 1 ป% 2555 บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ท ควอลล%เทค เม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ%ยนม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อารื่องจักรอุปกรณ์     ภ� จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�าก �ดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็ ไดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็�เรื่องจักรอุปกรณ์     ภ%ยกและรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บช้งานเครื่องจัก�ารื่องจักรอุปกรณ์     ภะค าห��นสาม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ญ จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�านวน 1.50 ล�านบาท (ห��นสาม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ญ 20,000 ห��น ห��นละ 75 บาท) ท�าให�บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ทฯ ม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ%ท�นท%�ออกและช้งานเครื่องจัก�ารื่องจักรอุปกรณ์     ภะแล�วเต$ม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ4ลค าเท าก�บ

งบการเงนสุทธิ�าหุ้นปันผลร�บงวด 6 เด7อน สุทธิ6นสุทธิ�ดว�นท12 30 มถัวเฉลี่ยที่ออกและเรียกชำระแล้ว     โดยใช้จำนวนหุ้นรวม��]���ð�นายน 2555 และสุทธิ�าหุ้นปันผลร�บงวด  4  เด7อน   สุทธิ6นสุทธิ�ดว�นท12 31 ธิต่อหุ้�นวาคำนวณโดยการ�ઔð���各柴������叨柴双柴厰柴厘柴厀柴卬柴卐柴匸柴匠柴匌柴勠柴劸柴劜柴劀柴剨柴券柴删柴폐柵㋐৩��똁ߍ跨୩����蹠୩��䰀ߚ趠୩����覰২��쀀ߎ㌀����軀୩��였ߎ��刈柴凬ม 2554 ของบรษัทย่อยดังกล่าวข้างต้นที่นำมาจัดทำงบการเงินรวม ผ่านการสอบทานและตรวจสอบ�૦+�çĀ૦+�çĀ૦+�çĀ૦+�çĀ૦ƈ�çĀX�°�ĉ�š�ƹ�ȑ�ɩ�˂�̚�Ͳ�ทย�อยด�งกล�าวข�างต�นท12น�ามาจ�ดท�างบการเงนรวม ผ�านการสุทธิอบทานและตรวจสุทธิอบ

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

             (      นายสรื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภพ�ช้งานเครื่องจักญ�    รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�ตคาม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ         และ        นายส�เม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���ධક��䇠ٞ錀ૣ᭘ઓ�     เตช้งานเครื่องจักาช้งานเครื่องจัก�ยน*รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�นดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�      )
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ส�วนปร�บปร�ง เคัญ�档P潆�����     วันที่ 31 ร;�องตกแต�งต�ดต�:ง เคัญ�档P潆�����     วันที่ 31 ร;�องม;อ เคัญ�档P潆�����     วันที่ 31 ร;�องใชีที่สำคัญ�档P潆����� � งานระบบ งานระหว�าง
ทั่วไป�5�5-�ด�น อาคัญ�档P潆�����     วันที่ 31 าร อาคัญ�档P潆�����     วันที่ 31 าร ส&าน�กงาน และอ�ปกรณ" ส&าน�กงาน สาธันวารณ�ปโภคัญ�档P潆�����     วันที่ 31 ยานพาหนะ ก�อสร�าง รวม

11,219,000.00 9,290,260.87 2,476,377.35 5,325,733.66 108,141,545.95 8,051,613.85 1,291,122.36 44,258,510.16 14,505,745.33 204,559,909.53 
           ซ้ำซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว อย่างไรก็ต��อเพ*�ม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ 0.00 3,872,500.00 3,653,589.22 962,687.39 16,043,348.76 278,347.25 0.00 3,782,140.00 22,592.00 28,615,204.62 
           จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�าหน าย 0.00 0.00 0.00 (33,830.00) (1,946,280.69) (56,077.38) 0.00 (2,490.00) (48,375.00) (2,087,053.07)
           โอน 0.00 14,335,957.12 44,369.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (14,380,326.42) 0.00 

11,219,000.00 27,498,717.99 6,174,335.87 6,254,591.05 122,238,614.02 8,273,883.72 1,291,122.36 48,038,160.16 99,635.91 231,088,061.08 

0.00 4,351,427.36 727,378.93 2,856,068.97 79,440,916.33 5,703,454.61 1,291,118.36 30,937,534.47 0.00 125,307,899.03 
           ค าเส��อม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อรื่องจักรอุปกรณ์     ภาคาส�าหรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บงวดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็ 0.00 595,850.36 107,263.38 383,672.28 6,606,651.81 713,671.61 0.00 512,635.43 0.00 8,919,744.87 
           ค าเส��อม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อรื่องจักรอุปกรณ์     ภาคาส วนท%�ต�ดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�าหน าย 0.00 0.00 0.00 (32,582.74) (1,879,061.06) (54,976.69) 0.00 (1,449.10) 0.00 (1,968,069.59)

0.00 4,947,277.72 834,642.31 3,207,158.51 84,168,507.08 6,362,149.53 1,291,118.36 31,448,720.80 0.00 132,259,574.31 

11,219,000.00 4,938,833.51 1,748,998.42 2,469,664.69 28,700,629.62 2,348,159.24 4.00 13,320,975.69 14,505,745.33 79,252,010.50 
11,219,000.00 22,551,440.27 5,339,693.56 3,047,432.54 38,070,106.94 1,911,734.19 4.00 16,589,439.36 99,635.91 98,828,486.77 

     ข�างต�น  โดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็ยเปล%�ยนม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อาใช้งานเครื่องจัก�เง*นฝากธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���ධક��䇠ٞ錀ૣ᭘ઓ�นาคารื่องจักรอุปกรณ์     ภเป$นหล�กปรื่องจักรอุปกรณ์     ภะก�นแทน
     

9. ทั่วไป�5�5-�ด�น อาคัญ�档P潆�����     วันที่ 31 ารและอ�ปกรณ"  ประกอบด�วย
งบการเง�นเฉพาะก�จัดทำงบการเงินรการ (บาทั่วไป�5�5)

     ส*นทรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�พย�รื่องจักรอุปกรณ์     ภาคาท�น :
           ณ์     ภาชนะรับแรงดัน     หม้อไอน้ำ  ว�นท%� 31 ธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���ධક��䇠ٞ錀ૣ᭘ઓ��นวาคม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ 2554 

           ณ์     ภาชนะรับแรงดัน     หม้อไอน้ำ  ว�นท%� 30 ม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ*ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุด���นายน 2555 
     ค าเส��อม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อรื่องจักรอุปกรณ์     ภาคาสะสม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ :
           ณ์     ภาชนะรับแรงดัน     หม้อไอน้ำ  ว�นท%� 31 ธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���ධક��䇠ٞ錀ૣ᭘ઓ��นวาคม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ 2554 

           ณ์     ภาชนะรับแรงดัน     หม้อไอน้ำ  ว�นท%� 30 ม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ*ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุด���นายน 2555 
     ม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ4ลค าส*นทรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�พย�ส�ทธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���ධક��䇠ٞ錀ૣ᭘ઓ�* - ตาม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อบ�ญช้งานเครื่องจัก%
           ณ์     ภาชนะรับแรงดัน     หม้อไอน้ำ  ว�นท%� 31 ธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���ධક��䇠ٞ錀ૣ᭘ઓ��นวาคม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ 2554 
           ณ์     ภาชนะรับแรงดัน     หม้อไอน้ำ  ว�นท%� 30 ม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ*ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุด���นายน 2555 

บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ทย อย 2 แห ง จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�ดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็ต��งข2�นเป$นบรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ทจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�าก�ดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็ในรื่องจักรอุปกรณ์     ภะหว างไตรื่องจักรอุปกรณ์     ภม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อาส 3 ป% 2554   ณ์     ภาชนะรับแรงดัน     หม้อไอน้ำ  ว�นท%� 30 ม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ*ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุด���นายน  2555   บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ทย อยดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็�งกล าวม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ%อ�ปกรื่องจักรอุปกรณ์     ภณ์     ภาชนะรับแรงดัน     หม้อไอน้ำ �ม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ4ลค าไม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ เป$นสารื่องจักรอุปกรณ์     ภะส�าค�ญ
ณ์     ภาชนะรับแรงดัน     หม้อไอน้ำ   ว�นท%� 31 ธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���ධક��䇠ٞ錀ૣ᭘ઓ��นวาคม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ  2554  ท%�ดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็*น  อาคารื่องจักรอุปกรณ์     ภและส วนปรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บปรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�งอาคารื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภาคาท�น  จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�านวนเง*น 33.41 ล�านบาท  ไดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็�จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�านองไว�เป$นหล�กปรื่องจักรอุปกรณ์     ภะก�นเง*นเบ*กเก*นบ�ญช้งานเครื่องจัก%ธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���ධક��䇠ٞ錀ૣ᭘ઓ�นาคารื่องจักรอุปกรณ์     ภ วงเง*น 4.50  ล�านบาท  อ�ตรื่องจักรอุปกรณ์     ภาดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็อกเบ%�ยรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�อยละ MRR ต อป%  

     และหน%�ส*นท%�อาจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงเก*ดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็ข2�นในภายหน�าจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงากการื่องจักรอุปกรณ์     ภให�ธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���ධક��䇠ٞ錀ૣ᭘ઓ�นาคารื่องจักรอุปกรณ์     ภออกหน�งส�อค��าปรื่องจักรอุปกรณ์     ภะก�น (หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อายเหต� 19.2)   เม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ��อว�นท%�  10  ก�ม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อภาพ�นธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���ධક��䇠ٞ錀ૣ᭘ઓ��  2555   บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ทฯ ไดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็�เล*กใช้งานเครื่องจัก�ท%�ดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็*น  อาคารื่องจักรอุปกรณ์     ภและส วนปรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บปรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�งอาคารื่องจักรอุปกรณ์     ภเป$นหล�กปรื่องจักรอุปกรณ์     ภะก�นหน%�ส*นต าง ๆ  ดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็�งกล าว
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ลงช้งานเครื่องจัก��อ …………………………………………………………………………………. กรื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อการื่องจักรอุปกรณ์     ภ
                (  นายสรื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภพ�ช้งานเครื่องจักญ�    รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�ตคาม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ         และ       นายส�เม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���ධક��䇠ٞ錀ૣ᭘ઓ�     เตช้งานเครื่องจักาช้งานเครื่องจัก�ยน*รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�นดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�  )



19 / 24

MRR ต อป%  
บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ทฯ ไดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็�เล*กใช้งานเครื่องจัก�ท%�ดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็*น  อาคารื่องจักรอุปกรณ์     ภและส วนปรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บปรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�งอาคารื่องจักรอุปกรณ์     ภเป$นหล�กปรื่องจักรอุปกรณ์     ภะก�นหน%�ส*นต าง ๆ  ดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็�งกล าว
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ส*นทรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�พย�ท%�ไดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็�ม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อาช้งานเครื่องจัก วง รื่องจักรอุปกรณ์     ภาคาท�น ค าเส��อม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อรื่องจักรอุปกรณ์     ภาคาสะสม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ รื่องจักรอุปกรณ์     ภาคาท�นส�ทธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���ධક��䇠ٞ錀ૣ᭘ઓ�*
ต�ดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็ค าเส��อม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อรื่องจักรอุปกรณ์     ภาคา โดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็ยว*ธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���ධક��䇠ٞ錀ૣ᭘ઓ�%เส�นตรื่องจักรอุปกรณ์     ภง

3,044,764.03 (3,044,666.03) 98.00 
42,818,235.20 (29,516,861.15) 13,301,374.05 

ต�ดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็ค าเส��อม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อรื่องจักรอุปกรณ์     ภาคา โดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็ยว*ธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���ධક��䇠ٞ錀ૣ᭘ઓ�%ยอดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็ลดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็ลงทว%ค4ณ์     ภาชนะรับแรงดัน     หม้อไอน้ำ 
5,277,597.31 (5,277,530.31) 67.00 

71,098,017.48 (46,329,449.59) 24,768,567.89 
รื่องจักรอุปกรณ์     ภวม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ 122,238,614.02 (84,168,507.08) 38,070,106.94 

     ล�านบาท  ตาม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อล�าดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็�บ 

ล4กหน%� เง*นปรื่องจักรอุปกรณ์     ภะก�นตาม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อส�ญญา 5,032,110.57 4,531,215.61 5,032,110.57 4,531,215.61 
อ��นๆ 25,713.23 6,960.49 25,713.23 560.49 

รื่องจักรอุปกรณ์     ภวม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ 5,057,823.80 4,538,176.10 5,057,823.80 4,531,776.10 
ห�ก    ค าเผ��อหน%�สงส�ยจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงะส4ญ (3,622,564.07) (3,622,564.07) (3,622,564.07) (3,622,564.07)
ห�ก    ค าเผ��อการื่องจักรอุปกรณ์     ภดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็�อยค าของส*นทรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�พย� (25,713.23) (560.49) (25,713.23) (560.49)

ส�ทธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���ධક��䇠ٞ錀ૣ᭘ઓ�* 1,409,546.50 915,051.54 1,409,546.50 908,651.54 

เจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�าหน%�ตาม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อส�ญญาเช้งานเครื่องจัก าซ้ำซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว อย่างไรก็ต��อ 6,789,753.97 5,347,856.93 
ห�ก   ส วนของหน%�ส*นรื่องจักรอุปกรณ์     ภะยะยาวท%�ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุด��2งก �าหนดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็
          ช้งานเครื่องจัก�ารื่องจักรอุปกรณ์     ภะภายในหน2�งป% (2,332,426.71) (2,053,857.79)

ส�ทธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���ධક��䇠ٞ錀ૣ᭘ઓ�* 4,457,327.26 3,293,999.14 

เครื่องจักรอุปกรณ์     ภ��องม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�อและอ�ปกรื่องจักรอุปกรณ์     ภณ์     ภาชนะรับแรงดัน     หม้อไอน้ำ �ช้งานเครื่องจัก าง ณ์     ภาชนะรับแรงดัน     หม้อไอน้ำ  ว�นท%� 30 ม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ*ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุด���นายน 2555
(หน วย : บาท)

    -  ก อนว�นท%� 23 ต�ลาคม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ 2542
    -  ป% 2547 ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุด��2งป%ป�จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�บ�น

    -  ว�นท%� 23 ต�ลาคม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ 2542 ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุด��2งป% 2546
    -  ป% 2549 ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุด��2งป%ป�จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�บ�น

ค าเส��อม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อรื่องจักรอุปกรณ์     ภาคา  ส�าหรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บงวดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็ 6 เดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็�อน  ส*�นส�ดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็ว�นท%� 30  ม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ*ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุด���นายน 2555  และ 2554  จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�านวนเง*น  6.61   ล�านบาท  และ  6.30

10. ส�นทั่วไป�5�5ร�พย"ไม�หม�นเว-ยนอ;�น  ประกอบด�วย
งบการเง�นรวม (บาทั่วไป�5�5) งบการเง�นเฉพาะก�จัดทำงบการเงินรการ (บาทั่วไป�5�5)

30 ม�ถ�นายน 2555 31 ธันว�นวาคัญ�档P潆�����     วันที่ 31 ม 2554 30 ม�ถ�นายน 2555 31 ธันว�นวาคัญ�档P潆�����     วันที่ 31 ม 2554

11. หน-:ส�นตามส�ญญาเชีที่สำคัญ�档P潆����� �าการเง�น  ประกอบด�วย
      1)   หน%�ส*นตาม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อส�ญญาเช้งานเครื่องจัก าการื่องจักรอุปกรณ์     ภเง*นไม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ รื่องจักรอุปกรณ์     ภวม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็อกเบ%�ยจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง ายในอนาคต ม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ%ดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็�งน%�

งบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะก�จัดทำงบการเงินรการ (บาทั่วไป�5�5)
30 ม�ถ�นายน 2555 31 ธันว�นวาคัญ�档P潆�����     วันที่ 31 ม 2554
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บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ทฯ ม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ%ส*นทรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�พย�ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุด��าวรื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภาคาท�นท%�อย4  ในรื่องจักรอุปกรณ์     ภะหว างการื่องจักรอุปกรณ์     ภจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง ายช้งานเครื่องจัก�ารื่องจักรอุปกรณ์     ภะตาม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อส�ญญาเช้งานเครื่องจัก าดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็�งกล าวข�างต�น ดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็�งน%�

ยานพาหนะ 14,822,037.38 11,240,037.38 

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

รื่องจักรอุปกรณ์     ภวม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ 15,064,817.54 11,482,817.54 

2,635,212.77 2,327,070.79 

4,101,196.54 3,016,729.37 

588,035.00 414,116.97 

          รื่องจักรอุปกรณ์     ภวม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ 7,324,444.31 5,757,917.13 

ห�ก    ดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็อกเบ%�ยจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง ายในอนาคตของส�ญญาเช้งานเครื่องจัก าการื่องจักรอุปกรณ์     ภเง*น (534,690.34) (410,060.20)

          ม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ4ลค าป�จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�บ�นของเจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�าหน%�ตาม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อส�ญญาเช้งานเครื่องจัก าการื่องจักรอุปกรณ์     ภเง*น 6,789,753.97 5,347,856.93 

     เปล%�ยนแปลงท�นท%�ช้งานเครื่องจัก�ารื่องจักรอุปกรณ์     ภะแล�วก�บกรื่องจักรอุปกรณ์     ภะทรื่องจักรอุปกรณ์     ภวงพาณ์     ภาชนะรับแรงดัน     หม้อไอน้ำ *ช้งานเครื่องจักย�แล�ว

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

                 (      นายสรื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภพ�ช้งานเครื่องจักญ�    รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�ตคาม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ         และ        นายส�เม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���ධક��䇠ٞ錀ૣ᭘ઓ�     เตช้งานเครื่องจักาช้งานเครื่องจัก�ยน*รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�นดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�      )

งบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะก�จัดทำงบการเงินรการ (บาทั่วไป�5�5)

30 ม�ถ�นายน 2555 31 ธันว�นวาคัญ�档P潆�����     วันที่ 31 ม 2554

      2)   จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�านวนเง*นข��นต��าท%�ต�องจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง ายส�าหรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บส�ญญาเช้งานเครื่องจัก าการื่องจักรอุปกรณ์     ภเง*น ม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ%ดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็�งน%�  

งบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะก�จัดทำงบการเงินรการ (บาทั่วไป�5�5)

30 ม�ถ�นายน 2555 31 ธันว�นวาคัญ�档P潆�����     วันที่ 31 ม 2554

ภายใน 1 ป%

เก*น 1 ป% แต ไม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ เก*น 3 ป%

เก*น 3 ป% แต ไม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ เก*น 5 ป%

12.  ทั่วไป�5�5�นเร;อนห��น

                ตาม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อรื่องจักรอุปกรณ์     ภายงานการื่องจักรอุปกรณ์     ภปรื่องจักรอุปกรณ์     ภะช้งานเครื่องจัก�ม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อสาม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ญผ4�ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุด���อห��น ปรื่องจักรอุปกรณ์     ภะจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�าป% 2555 เม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ��อว�นท%� 11 เม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อษัท ายน 2555 ผ4�ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุด���อห��นม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ%ม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อต*  ดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็�งน%�

1)  ลดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็ท�นจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็ทะเบ%ยนของบรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ท จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงากเดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็*ม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ  100 ล�านบาท เป$น 90 ล�านบาท  ต�ดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็ห��นท%�ย�งม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ*ไดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็�จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�าหน าย  10 ล�านห��น ม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ4ลค า

     ท%�ตรื่องจักรอุปกรณ์     ภาไว�ห��นละ   1  บาท     โดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็ยบรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ทฯ   ไดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็�จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็ทะเบ%ยนการื่องจักรอุปกรณ์     ภลดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็ท�นดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็�งกล าวก�บกรื่องจักรอุปกรณ์     ภะทรื่องจักรอุปกรณ์     ภวงพาณ์     ภาชนะรับแรงดัน     หม้อไอน้ำ *ช้งานเครื่องจักย�แล�ว   เม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ��อว�นท%�  24 

     เม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อษัท ายน 2555

2)  เพ*�ม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อท�นจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็ทะเบ%ยนของบรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ท    เพ��อรื่องจักรอุปกรณ์     ภองรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บการื่องจักรอุปกรณ์     ภจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง ายห��นป�นผล       และการื่องจักรอุปกรณ์     ภใช้งานเครื่องจัก�ส*ทธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���ධક��䇠ٞ錀ૣ᭘ઓ�*จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงากการื่องจักรอุปกรณ์     ภออกใบส�าค�ญแสดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็งส*ทธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���ධક��䇠ٞ錀ૣ᭘ઓ�*

     ซ้ำซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว อย่างไรก็ต��อห��นสาม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ญ   จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงากท�นจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็ทะเบ%ยนเดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็*ม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ  90  ล�านบาท  เป$น  99  ล�านบาท  ออกห��นสาม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ญเพ*�ม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อท�น  จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�านวน  9  ล�านห��น

     ม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ4ลค าท%�ตรื่องจักรอุปกรณ์     ภาไว�ห��นละ  1  บาท    โดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็ยบรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ทฯ  ไดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็�จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็ทะเบ%ยนการื่องจักรอุปกรณ์     ภเพ*�ม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อท�นดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็�งกล าวก�บกรื่องจักรอุปกรณ์     ภะทรื่องจักรอุปกรณ์     ภวงพาณ์     ภาชนะรับแรงดัน     หม้อไอน้ำ *ช้งานเครื่องจักย�แล�ว  เม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ��อว�นท%� 

     25 เม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อษัท ายน 2555  ต อม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อาเม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ��อว�นท%� 10 พฤษัท ภาคม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ 2555  บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ทฯ ไดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็�จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง ายห��นป�นผลให�ก�บผ4�ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุด���อห��น และไดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็�จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็ทะเบ%ยน
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     ปรื่องจักรอุปกรณ์     ภะช้งานเครื่องจัก�ม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อครื่องจักรอุปกรณ์     ภ�� งต อไป

               บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ทฯ ไดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็�จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง ายเง*นป�นผลดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็�งกล าวข�างต�นแล�วในรื่องจักรอุปกรณ์     ภะหว างงวดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็

      บร�ษัทย่อย  ประกอบด้วย�ทั่วไป�5�5ใหญ�

      บร�ษัทย่อย  ประกอบด้วย�ทั่วไป�5�5ย�อย

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

                 (      นายสรื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภพ�ช้งานเครื่องจักญ�    รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�ตคาม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ         และ        นายส�เม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���ධક��䇠ٞ錀ૣ᭘ઓ�     เตช้งานเครื่องจักาช้งานเครื่องจัก�ยน*รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�นดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�      )

3)  ออกใบส�าค�ญแสดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็งส*ทธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���ධક��䇠ٞ錀ૣ᭘ઓ�*ซ้ำซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว อย่างไรก็ต��อห��นสาม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ญของบรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ท  ให�แก ผ4�บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*หารื่องจักรอุปกรณ์     ภและ/หรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�อพน�กงานบรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ท จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�านวน  4.50 ล�านหน วย 
     อ�ตรื่องจักรอุปกรณ์     ภาในการื่องจักรอุปกรณ์     ภใช้งานเครื่องจัก�ส*ทธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���ධક��䇠ٞ錀ૣ᭘ઓ�*  1 หน วย ต อห��นสาม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ญ 1 ห��น ในรื่องจักรอุปกรณ์     ภาคาห��นละ 5.72 บาท ใช้งานเครื่องจัก�ส*ทธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���ධક��䇠ٞ錀ૣ᭘ઓ�*ภายใน 3 ป% น�บจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงากว�นท%�ออกและ
     เสนอขาย  (ป%ท%� 1 และป%ท%� 2 ใช้งานเครื่องจัก�ส*ทธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���ධક��䇠ٞ錀ૣ᭘ઓ�*ไดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็�ไม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ เก*นรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�อยละ 30 ต อป%  ส วนป%ท%� 3 ใช้งานเครื่องจัก�ส*ทธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���ධક��䇠ٞ錀ૣ᭘ઓ�*ในส วนท%�เหล�อ)  ก�าหนดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็ให�ใช้งานเครื่องจัก�ส*ทธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���ධક��䇠ٞ錀ૣ᭘ઓ�*
     ท�กว�นท%�  15  ของเดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็�อนม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ%นาคม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ  และก�นยายน    ภายหล�งว�นส*�นงวดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็เม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ��อว�นท%�  4  กรื่องจักรอุปกรณ์     ภกฎาคม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ  2555    บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ทฯ   ไดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็�ออก
     ใบส�าค�ญแสดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็งส*ทธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���ධક��䇠ٞ錀ૣ᭘ઓ�*ดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็�งกล าวให�ก�บผ4�บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*หารื่องจักรอุปกรณ์     ภและ/หรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�อพน�กงานของบรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ทแล�ว  จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�านวน  4.30  ล�านหน วย  โดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็ยไม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ ค*ดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็
     รื่องจักรอุปกรณ์     ภาคาขาย  ส วนใบส�าค�ญแสดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็งส*ทธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���ධક��䇠ٞ錀ૣ᭘ઓ�*ท%�เหล�อจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�านวน  0.20  ล�านหน วย  บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ทฯ จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงะขออน�ม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ต*ยกเล*กจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงากผ4�ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุด���อห��นในการื่องจักรอุปกรณ์     ภ

           ม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ4ลค าย�ต*ธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���ධક��䇠ٞ錀ૣ᭘ઓ�รื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อโดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็ยปรื่องจักรอุปกรณ์     ภะม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อาณ์     ภาชนะรับแรงดัน     หม้อไอน้ำ ของส*ทธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���ධક��䇠ٞ錀ૣ᭘ઓ�*ซ้ำซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว อย่างไรก็ต��อห��นแต ละส*ทธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���ධક��䇠ٞ錀ૣ᭘ઓ�*ท%�ออกเท าก�บ 0.9991 บาท ค�านวณ์     ภาชนะรับแรงดัน     หม้อไอน้ำ โดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็ยใช้งานเครื่องจัก�แบบจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�าลองการื่องจักรอุปกรณ์     ภ
     ก�าหนดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็รื่องจักรอุปกรณ์     ภาคาส*ทธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���ධક��䇠ٞ錀ૣ᭘ઓ�*  Black-Scholes Model  ข�อม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ4ลน�าเข�าแบบจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�าลอง ไดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็�แก   รื่องจักรอุปกรณ์     ภาคาห��น  ณ์     ภาชนะรับแรงดัน     หม้อไอน้ำ  ว�นท%�ก �าหนดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็รื่องจักรอุปกรณ์     ภาคา  ซ้ำซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว อย่างไรก็ต2�งเท าก�บ 
     6.40 บาท รื่องจักรอุปกรณ์     ภาคาใช้งานเครื่องจัก�ส*ทธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���ධક��䇠ٞ錀ૣ᭘ઓ�*เท าก�บ 5.72 บาท ความ้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อผ�นผวนท%�คาดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็หว�งรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�อยละ 24.29 ความ้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อคาดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็หว�งอ�ตรื่องจักรอุปกรณ์     ภาการื่องจักรอุปกรณ์     ภจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง ายเง*นป�นผล
     รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�อยละ 5.47 อาย�ส�ญญา 3 ป% และอ�ตรื่องจักรอุปกรณ์     ภาดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็อกเบ%�ยปลอดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็ความ้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อเส%�ยงรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�อยละ 3.08

13. การจัดทำงบการเงินร�ดสรรก&าไรสะสม
                ตาม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อรื่องจักรอุปกรณ์     ภายงานการื่องจักรอุปกรณ์     ภปรื่องจักรอุปกรณ์     ภะช้งานเครื่องจัก�ม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อสาม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ญผ4�ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุด���อห��น ปรื่องจักรอุปกรณ์     ภะจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�าป% 2555 เม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ��อว�นท%� 11 เม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อษัท ายน 2555 ม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ%ม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อต*จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง ายเง*นป�นผลจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงากผลก�าไรื่องจักรอุปกรณ์     ภป% 2554
      ให�แก ผ4�ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุด���อห��นในอ�ตรื่องจักรอุปกรณ์     ภาห��นละ 0.55 บาท  จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�านวน  90  ล�านห��น  รื่องจักรอุปกรณ์     ภวม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�านวนเง*น  49.50 ล�านบาท   ก �าหนดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง ายเง*นป�นผลในว�นท%�
      10 พฤษัท ภาคม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ 2555  โดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็ยแบ งจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง ายเป$น  1)  จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง ายเง*นป�นผลเป$นเง*นสดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็ให�แก ผ4�ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุด���อห��นอ�ตรื่องจักรอุปกรณ์     ภาห��นละ  0.50  บาท  รื่องจักรอุปกรณ์     ภวม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�านวนเง*น 45  
      ล�านบาท   ซ้ำซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว อย่างไรก็ต2�งบรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ทฯ  ไดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็�จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง ายเง*นป�นผลรื่องจักรอุปกรณ์     ภะหว างกาล  เม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ��อว�นท%�  1 ก�นยายน  2554  อ�ตรื่องจักรอุปกรณ์     ภาห��นละ  0.20 บาท  รื่องจักรอุปกรณ์     ภวม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�านวนเง*น 18 
      ล�านบาท   คงเหล�อท%�ต�องจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง ายในครื่องจักรอุปกรณ์     ภ�� งน%�    อ�ตรื่องจักรอุปกรณ์     ภาห��นละ  0.30  บาท  รื่องจักรอุปกรณ์     ภวม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�านวนเง*น  27  ล�านบาท  และ 2)  จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง ายเง*นป�นผลเป$นห��น
      สาม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ญของบรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ท ไม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ เก*น 4.50 ล�านบาท ค*ดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็เป$นอ�ตรื่องจักรอุปกรณ์     ภาการื่องจักรอุปกรณ์     ภจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง ายเง*นป�นผล 0.05 บาทต อห��น (กรื่องจักรอุปกรณ์     ภณ์     ภาชนะรับแรงดัน     หม้อไอน้ำ %ม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ%เศษัท ห��นต��ากว า 20 ห��น ให�จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง าย
      เป$นเง*นสดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็อ�ตรื่องจักรอุปกรณ์     ภาห��นละ 0.05 บาท) ให�แก ผ4�ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุด���อห��นในอ�ตรื่องจักรอุปกรณ์     ภา 20  ห��นเดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็*ม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ ต อ  1 ห��นป�นผล 

14. การคัญ�档P潆�����     วันที่ 31 &านวณภาษัทย่อย  ประกอบด้วย-เง�นได�

              ส�าหรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บงวดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็  6  เดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็�อน  ส*�นส�ดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็ว�นท%�  30  ม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ*ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุด���นายน  2555    บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ทฯ  ค�านวณ์     ภาชนะรับแรงดัน     หม้อไอน้ำ ภาษัท %เง*นไดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็�น*ต*บ�คคล   ในอ�ตรื่องจักรอุปกรณ์     ภารื่องจักรอุปกรณ์     ภ�อยละ  23  จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงาก
      ก�าไรื่องจักรอุปกรณ์     ภ(ขาดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็ท�น)ก อนห�กภาษัท %ส�าหรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บงวดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็ บวกกล�บดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็�วยส�ารื่องจักรอุปกรณ์     ภองค าใช้งานเครื่องจัก�จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง ายและรื่องจักรอุปกรณ์     ภายการื่องจักรอุปกรณ์     ภอ��นๆ  ท%�ไม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ อน�ญาตให�ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุด���อเป$นรื่องจักรอุปกรณ์     ภายจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง ายในการื่องจักรอุปกรณ์     ภ
      ค�านวณ์     ภาชนะรับแรงดัน     หม้อไอน้ำ ภาษัท %  (ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุด���าม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ%)  ยกเว�นก�าไรื่องจักรอุปกรณ์     ภในส วนท%�ไดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็�รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บยกเว�นจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงากการื่องจักรอุปกรณ์     ภไดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็�รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บส งเสรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อการื่องจักรอุปกรณ์     ภลงท�น (หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อายเหต� 18) 
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              ส�าหรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บงวดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็  6  เดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็�อน  ส*�นส�ดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็ว�นท%�  30  ม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ*ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุด���นายน  2555   บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ทย อยค�านวณ์     ภาชนะรับแรงดัน     หม้อไอน้ำ ภาษัท %เง*นไดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็�    ในอ�ตรื่องจักรอุปกรณ์     ภารื่องจักรอุปกรณ์     ภ�อยละ   15 - 30  จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงาก
      ก�าไรื่องจักรอุปกรณ์     ภ(ขาดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็ท�น)ก อนห�กภาษัท %ส�าหรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บงวดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็ บวกกล�บดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็�วยส�ารื่องจักรอุปกรณ์     ภองค าใช้งานเครื่องจัก�จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง ายและรื่องจักรอุปกรณ์     ภายการื่องจักรอุปกรณ์     ภอ��นๆ  ท%�ไม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ อน�ญาตให�ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุด���อเป$นรื่องจักรอุปกรณ์     ภายจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง ายในการื่องจักรอุปกรณ์     ภ
      ค�านวณ์     ภาชนะรับแรงดัน     หม้อไอน้ำ ภาษัท % (ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุด���าม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ%) 

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

                 (      นายสรื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภพ�ช้งานเครื่องจักญ�    รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�ตคาม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ         และ        นายส�เม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���ධક��䇠ٞ錀ૣ᭘ઓ�     เตช้งานเครื่องจักาช้งานเครื่องจัก�ยน*รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�นดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�      )
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เง*นสดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็ 361,809.00 311,809.00 272,740.60 

33,000.00 33,000.00 33,000.00 

7,098,877.52 6,065,339.97 8,901,322.76 

รื่องจักรอุปกรณ์     ภวม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ 7,493,686.52 6,410,148.97 9,207,063.36 

            สุทธิ�วนหุ้นปันผลน:2งในสุทธินทร�พยC   หุ้นปันผลน16สุทธิน    รายได�และคำนวณโดยการ�ઔð���各柴������叨柴双柴厰柴厘柴厀柴卬柴卐柴匸柴匠柴匌柴勠柴劸柴劜柴劀柴剨柴券柴删柴폐柵㋐৩��똁ߍ跨୩����蹠୩��䰀ߚ趠୩����覰২��쀀ߎ㌀����軀୩��였ߎ��刈柴凬�าใชำระแล้ว     โดยใช้จำนวนหุ้นรวม��]���ð�����k�      1.3  บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริกา�จ�ายของบรษัทย่อยดังกล่าวข้างต้นที่นำมาจัดทำงบการเงินรวม ผ่านการสอบทานและตรวจสอบ�૦+�çĀ૦+�çĀ૦+�çĀ૦+�çĀ૦ƈ�çĀX�°�ĉ�š�ƹ�ȑ�ɩ�˂�̚�Ͳ�ทฯ    และบรษัทย่อยดังกล่าวข้างต้นที่นำมาจัดทำงบการเงินรวม ผ่านการสอบทานและตรวจสอบ�૦+�çĀ૦+�çĀ૦+�çĀ૦+�çĀ૦ƈ�çĀX�°�ĉ�š�ƹ�ȑ�ɩ�˂�̚�Ͳ�ทย�อยเกดข:6นจากรายการทางบ�ญชำระแล้ว     โดยใช้จำนวนหุ้นรวม��]���ð�����k�      1.3  บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริกา1ก�บบ�คำนวณโดยการ�ઔð���各柴������叨柴双柴厰柴厘柴厀柴卬柴卐柴匸柴匠柴匌柴勠柴劸柴劜柴劀柴剨柴券柴删柴폐柵㋐৩��똁ߍ跨୩����蹠୩��䰀ߚ趠୩����覰২��쀀ߎ㌀����軀୩��였ߎ��刈柴凬คำนวณโดยการ�ઔð���各柴������叨柴双柴厰柴厘柴厀柴卬柴卐柴匸柴匠柴匌柴勠柴劸柴劜柴劀柴剨柴券柴删柴폐柵㋐৩��똁ߍ跨୩����蹠୩��䰀ߚ趠୩����覰২��쀀ߎ㌀����軀୩��였ߎ��刈柴凬ล

      และกจการท12เก12ยวข�องก�น   รายการท12เก12ยวข�องก�นด�งกล�าวเปันผล��8�ㄴ㤸�5นไปันผล��8�ㄴ㤸�ตามเง72อนไขทางการคำนวณโดยการ�ઔð���各柴������叨柴双柴厰柴厘柴厀柴卬柴卐柴匸柴匠柴匌柴勠柴劸柴劜柴劀柴剨柴券柴删柴폐柵㋐৩��똁ߍ跨୩����蹠୩��䰀ߚ趠୩����覰২��쀀ߎ㌀����軀୩��였ߎ��刈柴凬�าและเกณฑ์ตามที่ตกลงระหว่างกัน   มี�敬整眠牯獤眠汩潮⁴敢映畯摮ਮ‹㐵㤶㜹㘲″愴匠数楣楦獥眠Ę�牥琠�耀��            ผลการดำเนินงานของบริษCตามท12ตกลงระหุ้นปันผลว�างก�น   ม1

      รายละเอ1ยดด�งน16

ชีที่สำคัญ�档P潆����� ;�อ ล�กษัทย่อย  ประกอบด้วยณะคัญ�档P潆�����     วันที่ 31 วามส�มพ�นธันว" รายการคัญ�档P潆�����     วันที่ 31 �า นโยบายการก&าหนดราคัญ�档P潆�����     วันที่ 31 า
      บ�คคลท%�เก%�ยวข�องก�น

            นายสรื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภพ�ช้งานเครื่องจักญ�  รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�ตคาม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ กรื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อการื่องจักรอุปกรณ์     ภและผ4�ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุด���อห��นบรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ท การื่องจักรอุปกรณ์     ภค��าปรื่องจักรอุปกรณ์     ภะก�น ไม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ ค*ดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็ค าธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���ධક��䇠ٞ錀ૣ᭘ઓ�รื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อเน%ยม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อบรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*การื่องจักรอุปกรณ์     ภ

            นางม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อณ์     ภาชนะรับแรงดัน     หม้อไอน้ำ ฑ์ในอุตสาหกรรมด้านพลังงาน   ปิโตรเคมีและก่อสร้างตาม����Ā����耀t�   า ไช้งานเครื่องจักยะบาล ญาต*สน*ทบ�คคลท%�เป$นกรื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อการื่องจักรอุปกรณ์     ภ ค าเช้งานเครื่องจัก าส�าน�กงาน ตาม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อรื่องจักรอุปกรณ์     ภาคาท%�ตกลงในส�ญญา เดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็�อนละ

และผ4�ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุด���อห��นบรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ท

      บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ทย อย

            บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ท ควอลล%เทค เม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ%ยนม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อารื่องจักรอุปกรณ์     ภ� จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�าก �ดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็ บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ทถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุด���อห��นและกรื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อการื่องจักรอุปกรณ์     ภ ค าจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�างงาน ใกล�เค%ยงก�บรื่องจักรอุปกรณ์     ภาคาตลาดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็

และผ4�ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุด���อห��นรื่องจักรอุปกรณ์     ภ วม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อก�น

15.  ข้อม�อม�ลเพ��มเต�มเก-�ยวก�บงบกระแสเง�นสด  
      15.1  เง*นสดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็และรื่องจักรอุปกรณ์     ภายการื่องจักรอุปกรณ์     ภเท%ยบเท าเง*นสดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็  ปรื่องจักรอุปกรณ์     ภะกอบดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็�วย

งบการเง�นรวม (บาทั่วไป�5�5) งบการเง�นเฉพาะก�จัดทำงบการเงินรการ (บาทั่วไป�5�5)

30 ม�ถ�นายน 2555 30 ม�ถ�นายน 2555 30 ม�ถ�นายน 2554

เง*นฝากธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���ධક��䇠ٞ錀ૣ᭘ઓ�นาคารื่องจักรอุปกรณ์     ภ - กรื่องจักรอุปกรณ์     ภะแสรื่องจักรอุปกรณ์     ภายว�น

เง*นฝากธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���ධક��䇠ٞ錀ૣ᭘ઓ�นาคารื่องจักรอุปกรณ์     ภ - ออม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อทรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�พย�

      15.2  รื่องจักรอุปกรณ์     ภายการื่องจักรอุปกรณ์     ภท%�ไม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ เก%�ยวก�บเง*นสดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็

        สุทธิ�าหุ้นปันผลร�บงวด 6 เด7อน สุทธิ6นสุทธิ�ดว�นท12 30 มถัวเฉลี่ยที่ออกและเรียกชำระแล้ว     โดยใช้จำนวนหุ้นรวม��]���ð�นายน  2555  บรษัทย่อยดังกล่าวข้างต้นที่นำมาจัดทำงบการเงินรวม ผ่านการสอบทานและตรวจสอบ�૦+�çĀ૦+�çĀ૦+�çĀ૦+�çĀ૦ƈ�çĀX�°�ĉ�š�ƹ�ȑ�ɩ�˂�̚�Ͳ�ทฯ ได�ท�าสุทธิ�ญญาเชำระแล้ว     โดยใช้จำนวนหุ้นรวม��]���ð�����k�      1.3  บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริกา�าซึ่งคำนวณโดยการ�ઔð���各柴������叨柴双柴厰柴厘柴厀柴卬柴卐柴匸柴匠柴匌柴勠柴劸柴劜柴劀柴剨柴券柴删柴폐柵㋐৩��똁ߍ跨୩����蹠୩��䰀ߚ趠୩����覰২��쀀ߎ㌀����軀୩�76อยานพาหุ้นปันผลนะจ�านวน 3.58 ล�านบาท  

            โดยได�จ�ายชำระแล้ว     โดยใช้จำนวนหุ้นรวม��]���ð�����k�      1.3  บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริกา�าระเงนเร2มแรกจ�านวน 0.90 ล�านบาท สุทธิ�วนท12เหุ้นปันผลล7อผ�อนชำระแล้ว     โดยใช้จำนวนหุ้นรวม��]���ð�����k�      1.3  บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริกา�าระแสุทธิดงไว�เปันผล��8�ㄴ㤸�5นหุ้นปันผลน16สุทธินตามสุทธิ�ญญาเชำระแล้ว     โดยใช้จำนวนหุ้นรวม��]���ð�����k�      1.3  บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริกา�าซึ่งคำนวณโดยการ�ઔð���各柴������叨柴双柴厰柴厘柴厀柴卬柴卐柴匸柴匠柴匌柴勠柴劸柴劜柴劀柴剨柴券柴删柴폐柵㋐৩��똁ߍ跨୩����蹠୩��䰀ߚ趠୩����覰২��쀀ߎ㌀����軀୩�76อ

       สุทธิ�าหุ้นปันผลร�บงวด 6 เด7อน สุทธิ6นสุทธิ�ดว�นท12 30 มถัวเฉลี่ยที่ออกและเรียกชำระแล้ว     โดยใช้จำนวนหุ้นรวม��]���ð�นายน  2554  บรษัทย่อยดังกล่าวข้างต้นที่นำมาจัดทำงบการเงินรวม ผ่านการสอบทานและตรวจสอบ�૦+�çĀ૦+�çĀ૦+�çĀ૦+�çĀ૦ƈ�çĀX�°�ĉ�š�ƹ�ȑ�ɩ�˂�̚�Ͳ�ทฯ ได�ท�าสุทธิ�ญญาเชำระแล้ว     โดยใช้จำนวนหุ้นรวม��]���ð�����k�      1.3  บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริกา�าซึ่งคำนวณโดยการ�ઔð���各柴������叨柴双柴厰柴厘柴厀柴卬柴卐柴匸柴匠柴匌柴勠柴劸柴劜柴劀柴剨柴券柴删柴폐柵㋐৩��똁ߍ跨୩����蹠୩��䰀ߚ趠୩����覰২��쀀ߎ㌀����軀୩�76อยานพาหุ้นปันผลนะจ�านวน 5.95 ล�านบาท  

            โดยได�จ�ายชำระแล้ว     โดยใช้จำนวนหุ้นรวม��]���ð�����k�      1.3  บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริกา�าระเงนเร2มแรกจ�านวน 1.49 ล�านบาท สุทธิ�วนท12เหุ้นปันผลล7อผ�อนชำระแล้ว     โดยใช้จำนวนหุ้นรวม��]���ð�����k�      1.3  บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริกา�าระแสุทธิดงไว�เปันผล��8�ㄴ㤸�5นหุ้นปันผลน16สุทธินตามสุทธิ�ญญาเชำระแล้ว     โดยใช้จำนวนหุ้นรวม��]���ð�����k�      1.3  บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริกา�าซึ่งคำนวณโดยการ�ઔð���各柴������叨柴双柴厰柴厘柴厀柴卬柴卐柴匸柴匠柴匌柴勠柴劸柴劜柴劀柴剨柴券柴删柴폐柵㋐৩��똁ߍ跨୩����蹠୩��䰀ߚ趠୩����覰২��쀀ߎ㌀����軀୩�76อ

16. รายการบัญชีกับบุค
ญชีกับบุคคลและกก
บัญชีกับบุคบัญชีกับบุค�คคลและก�จการที่เกี่ยวข้องกัน���ĀgĀ貨ઑ��gĀ��3�1�เก�ยวข้องกัน���ĀgĀ貨ઑ��gĀ��3�1~0: E:\TYP\งานPR\ง�องก
น

      16.1  ข�อม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ4ลท� �วไป

8,500 บาท เรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*�ม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ ม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ*ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุด���นายน 2551
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              ล4กหน%�การื่องจักรอุปกรณ์     ภค�า

      บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ท ควอลล%เทค เม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ%ยนม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อารื่องจักรอุปกรณ์     ภ� จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�าก�ดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็ 0.00 0.00 301,740.00 268,651.78 

2555 2555 2554

      บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ท ควอลล%เทค เม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ%ยนม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อารื่องจักรอุปกรณ์     ภ� จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�าก�ดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็ 0.00 488,563.64 0.00 

     นางม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อณ์     ภาชนะรับแรงดัน     หม้อไอน้ำ ฑ์ในอุตสาหกรรมด้านพลังงาน   ปิโตรเคมีและก่อสร้างตาม����Ā����耀t�   า  ไช้งานเครื่องจักยะบาล 25,500.00 25,500.00 25,500.00 

2555 2555 2554

      บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ท ควอลล%เทค เม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ%ยนม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อารื่องจักรอุปกรณ์     ภ� จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�าก�ดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็ 0.00 854,935.94 0.00 

     นางม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อณ์     ภาชนะรับแรงดัน     หม้อไอน้ำ ฑ์ในอุตสาหกรรมด้านพลังงาน   ปิโตรเคมีและก่อสร้างตาม����Ā����耀t�   า  ไช้งานเครื่องจักยะบาล 51,000.00 51,000.00 51,000.00 

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

                 (      นายสรื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภพ�ช้งานเครื่องจักญ�    รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�ตคาม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ         และ        นายส�เม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���ධક��䇠ٞ錀ૣ᭘ઓ�     เตช้งานเครื่องจักาช้งานเครื่องจัก�ยน*รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�นดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�      )

      16.2  ยอดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็คงเหล�อของส*นทรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�พย�และหน%�ส*นก�บบ�คคลและก*จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงการื่องจักรอุปกรณ์     ภท%�เก%�ยวข�องก�น ม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ%ดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็�งน%�

งบการเง�นรวม (บาทั่วไป�5�5) งบการเง�นเฉพาะก�จัดทำงบการเงินรการ (บาทั่วไป�5�5)

30 ม�ถ�นายน 2555 31 ธันว�นวาคัญ�档P潆�����     วันที่ 31 ม 2554 30 ม�ถ�นายน 2555 31 ธันว�นวาคัญ�档P潆�����     วันที่ 31 ม 2554

      16.3  รื่องจักรอุปกรณ์     ภายการื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภายไดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็�และค าใช้งานเครื่องจัก�จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง ายก�บบ�คคลและก*จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงการื่องจักรอุปกรณ์     ภท%�เก%�ยวข�องก�น  ม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ%ดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็�งน%�

ส&าหร�บงวด 3 เด;อน

งบการเง�นรวม (บาทั่วไป�5�5) งบการเง�นเฉพาะก�จัดทำงบการเงินรการ (บาทั่วไป�5�5)

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

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

ส&าหร�บงวด 6 เด;อน

งบการเง�นรวม (บาทั่วไป�5�5) งบการเง�นเฉพาะก�จัดทำงบการเงินรการ (บาทั่วไป�5�5)

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

ค าใช้งานเครื่องจัก�จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง ายในการื่องจักรอุปกรณ์     ภบรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*หารื่องจักรอุปกรณ์     ภ - ค าเช้งานเครื่องจัก าส�าน�กงาน
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ลงช้งานเครื่องจัก��อ …………………………………………………………………………………...... กรื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อการื่องจักรอุปกรณ์     ภ

                 (      นายสรื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภพ�ช้งานเครื่องจักญ�    รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�ตคาม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ         และ        นายส�เม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���ධક��䇠ٞ錀ૣ᭘ઓ�     เตช้งานเครื่องจักาช้งานเครื่องจัก�ยน*รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�นดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�      )
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            ค าใช้งานเครื่องจัก�จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง ายตาม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อล�กษัท ณ์     ภาชนะรับแรงดัน     หม้อไอน้ำ ะท%�ส�าค�ญ  ดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็�งน%�

2555 2555 2554

ค าใช้งานเครื่องจัก�จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง ายเก%�ยวก�บพน�กงาน 38,084,534.00 38,082,848.07 33,483,506.54 

ค าเส��อม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อรื่องจักรอุปกรณ์     ภาคา 4,895,440.78 4,884,052.27 3,268,862.91 

ว�สดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็�ใช้งานเครื่องจัก�ไป 8,970,619.15 8,422,740.51 6,466,004.42 

ค าจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�างผ4�รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บเหม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อา 5,288,929.83 4,653,214.57 7,349,946.69 

ค าใช้งานเครื่องจัก�จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง ายในการื่องจักรอุปกรณ์     ภเดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็*นทางและท%�พ�ก 3,196,310.46 3,010,791.22 3,032,287.17 

ค าใช้งานเครื่องจัก�จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง ายเก%�ยวก�บส�าน�กงาน 1,716,252.59 1,712,400.89 1,364,637.20 

ค าธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���ධક��䇠ٞ錀ૣ᭘ઓ�รื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อเน%ยม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อและค าท%�ปรื่องจักรอุปกรณ์     ภ2กษัท า 817,656.48 771,526.98 530,201.64 

ค าซ้ำซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว อย่างไรก็ต อม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อแซ้ำซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว อย่างไรก็ตม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อและบ�ารื่องจักรอุปกรณ์     ภ�งรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�กษัท า 1,048,665.09 1,048,665.09 752,824.55 

ค าตอบแทนกรื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อการื่องจักรอุปกรณ์     ภ 547,764.59 547,764.59 530,170.54 

ค าตอบแทนผ4�บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*หารื่องจักรอุปกรณ์     ภ 4,146,144.69 4,146,144.69 3,961,790.24 

2555 2555 2554

ค าใช้งานเครื่องจัก�จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง ายเก%�ยวก�บพน�กงาน 76,765,685.59 76,763,662.05 64,289,826.11 

ค าเส��อม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อรื่องจักรอุปกรณ์     ภาคา 8,931,133.38 8,919,744.87 7,729,284.86 

ว�สดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็�ใช้งานเครื่องจัก�ไป 18,824,620.11 16,276,966.42 13,084,536.96 

ค าจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�างผ4�รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บเหม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อา 12,153,130.12 10,850,675.35 10,474,823.12 

ค าใช้งานเครื่องจัก�จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง ายในการื่องจักรอุปกรณ์     ภเดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็*นทางและท%�พ�ก 6,117,565.29 5,714,139.20 5,400,343.12 

ค าใช้งานเครื่องจัก�จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง ายเก%�ยวก�บส�าน�กงาน 3,502,123.01 3,468,033.49 2,674,077.60 

ค าธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���ධક��䇠ٞ錀ૣ᭘ઓ�รื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อเน%ยม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อและค าท%�ปรื่องจักรอุปกรณ์     ภ2กษัท า 1,556,882.39 1,461,293.96 1,012,383.48 

ค าซ้ำซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว อย่างไรก็ต อม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อแซ้ำซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว อย่างไรก็ตม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อและบ�ารื่องจักรอุปกรณ์     ภ�งรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�กษัท า 3,626,733.66 3,626,733.66 2,329,143.55 

ค าตอบแทนกรื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อการื่องจักรอุปกรณ์     ภ 1,142,983.42 1,142,983.42 848,825.70 

ค าตอบแทนผ4�บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*หารื่องจักรอุปกรณ์     ภ 8,547,364.78 8,547,364.78 7,883,340.95 

17. คัญ�档P潆�����     วันที่ 31 �าใชีที่สำคัญ�档P潆����� �จัดทำงบการเงินร�ายตามล�กษัทย่อย  ประกอบด้วยณะ

ส&าหร�บงวด 3 เด;อน

งบการเง�นรวม (บาทั่วไป�5�5) งบการเง�นเฉพาะก�จัดทำงบการเงินรการ (บาทั่วไป�5�5)

ส&าหร�บงวด 6 เด;อน

งบการเง�นรวม (บาทั่วไป�5�5) งบการเง�นเฉพาะก�จัดทำงบการเงินรการ (บาทั่วไป�5�5)
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     ตาม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อบ�ตรื่องจักรอุปกรณ์     ภส งเสรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อการื่องจักรอุปกรณ์     ภลงท�น ม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ%ดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็�งน%�  

ส�วนทั่วไป�5�5-�ได�ร�บการส�งเสร�มการลงทั่วไป�5�5�น ส�วนทั่วไป�5�5-�ไม�ได�ร�บการส�งเสร�มการลงทั่วไป�5�5�น รวม

2555 2554 2555 2554 2555 2554
          รื่องจักรอุปกรณ์     ภายไดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็�จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงากการื่องจักรอุปกรณ์     ภให�บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*การื่องจักรอุปกรณ์     ภ 156,921,898.13 141,166,569.85 26,938,385.83 13,957,411.80 183,860,283.96 155,123,981.65 

          ต�นท�นการื่องจักรอุปกรณ์     ภให�บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*การื่องจักรอุปกรณ์     ภ (102,475,121.75) (88,596,991.05) (19,249,083.97) (9,936,914.45) (121,724,205.72) (98,533,905.50)

ก�าไรื่องจักรอุปกรณ์     ภข��นต�น 54,446,776.38 52,569,578.80 7,689,301.86 4,020,497.35 62,136,078.24 56,590,076.15 

          รื่องจักรอุปกรณ์     ภายไดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็�อ��น 0.00 0.00 2,073,145.26 2,167,964.52 2,073,145.26 2,167,964.52 

          ค าใช้งานเครื่องจัก�จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง ายในการื่องจักรอุปกรณ์     ภบรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*หารื่องจักรอุปกรณ์     ภ (20,880,782.25) (19,106,787.48) (3,354,750.58) (2,198,312.50) (24,235,532.83) (21,305,099.98)

          ต�นท�นทางการื่องจักรอุปกรณ์     ภเง*น (133,926.27) (128,403.19) (19,135.59) (14,667.42) (153,061.86) (143,070.61)

          ภาษัท %เง*นไดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็� 0.00 0.00 (1,428,388.71) (813,743.14) (1,428,388.71) (813,743.14)

ก�าไรื่องจักรอุปกรณ์     ภส�าหรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บงวดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็ 33,432,067.86 33,334,388.13 4,960,172.24 3,161,738.81 38,392,240.10 36,496,126.94 

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

                 (      นายสรื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภพ�ช้งานเครื่องจักญ�    รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�ตคาม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ         และ        นายส�เม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���ධક��䇠ٞ錀ૣ᭘ઓ�     เตช้งานเครื่องจักาช้งานเครื่องจัก�ยน*รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�นดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�      )

18. ส�ทั่วไป�5�5ธันว�และประโยชีที่สำคัญ�档P潆����� น"ตามบ�ตรส�งเสร�มการลงทั่วไป�5�5�น
            ผลการื่องจักรอุปกรณ์     ภดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็�าเน*นงานของบรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ทฯ และบรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ทย อย ส�าหรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บงวดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็ 6 เดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็�อน ส*�นส�ดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็ว�นท%� 30 ม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ*ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุด���นายน 2555 และ 2554  แยกตาม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อส*ทธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���ධક��䇠ٞ錀ૣ᭘ઓ�*ปรื่องจักรอุปกรณ์     ภะโยช้งานเครื่องจักน�

งบการเง�นรวม (บาทั่วไป�5�5)

             บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ทย อย 2 แห ง จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�ดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็ต��งข2�นเป$นบรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ทจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�าก�ดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็ในรื่องจักรอุปกรณ์     ภะหว างไตรื่องจักรอุปกรณ์     ภม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อาส 3 ป% 2554 

19 ภาระผ�กพ�นและหน-:ส�นทั่วไป�5�5-�อาจัดทำงบการเงินรเก�ดข้อมA:นในภายหน�า
      19.1  บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ทฯ ม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ%ภารื่องจักรอุปกรณ์     ภะผ4กพ�นตาม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อส�ญญาจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�างก อสรื่องจักรอุปกรณ์     ภ�างอาคารื่องจักรอุปกรณ์     ภส�าน�กงาน ณ์     ภาชนะรับแรงดัน     หม้อไอน้ำ  ว�นท%� 31 ธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���ධક��䇠ٞ錀ૣ᭘ઓ��นวาคม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ 2554 จักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�านวนเง*น 3.75 ล�านบาท

      19.2  บรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ทฯ   ม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ%หน%�ส*นท%�อาจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงเก*ดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็ข2�นในภายหน�าจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงากการื่องจักรอุปกรณ์     ภให�ธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���ධક��䇠ٞ錀ૣ᭘ઓ�นาคารื่องจักรอุปกรณ์     ภในปรื่องจักรอุปกรณ์     ภะเทศแห งหน2�ง  ออกหน�งส�อค��าปรื่องจักรอุปกรณ์     ภะก�นผลงานให�แก ล4กค�าบางรื่องจักรอุปกรณ์     ภาย

              ของบรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ท  และค��าปรื่องจักรอุปกรณ์     ภะก�นการื่องจักรอุปกรณ์     ภใช้งานเครื่องจัก�ไฟฟ�าก�บหน วยงานรื่องจักรอุปกรณ์     ภาช้งานเครื่องจักการื่องจักรอุปกรณ์     ภ  ณ์     ภาชนะรับแรงดัน     หม้อไอน้ำ   ว�นท%� 30 ม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ*ถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุด���นายน 2555 และว�นท%� 31 ธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���ධક��䇠ٞ錀ૣ᭘ઓ��นวาคม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ 2554  รื่องจักรอุปกรณ์     ภวม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อจักรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรง�านวนเง*น 

               5.09 ล�านบาท และ 6.21 ล�านบาท ตาม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อล�าดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็�บ 

20. การอน�ม�ต�งบการเง�นระหว�างกาล
            งบการื่องจักรอุปกรณ์     ภเง*นรื่องจักรอุปกรณ์     ภะหว างกาลน%� ไดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็�รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�บการื่องจักรอุปกรณ์     ภอน�ม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ�ต*ให�ออกงบการื่องจักรอุปกรณ์     ภเง*นโดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็ยคณ์     ภาชนะรับแรงดัน     หม้อไอน้ำ ะกรื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อการื่องจักรอุปกรณ์     ภของบรื่องจักรอุปกรณ์     ภ*ษัท �ทฯ เม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ��อว�นท%� 10 ส*งหาคม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ 2555

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

                 (      นายสรื่องจักรอุปกรณ์     ภรื่องจักรอุปกรณ์     ภพ�ช้งานเครื่องจักญ�    รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�ตคาม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อ         และ        นายส�เม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อธ์  2534  ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมื่อวันที่  12���ධક��䇠ٞ錀ૣ᭘ઓ�     เตช้งานเครื่องจักาช้งานเครื่องจัก�ยน*รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�นดัน     หม้อไอน้ำ     ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็รื่องจักรอุปกรณ์     ภ�      )


	รายงานของผู้สอบบัญชีและข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
	งบดุล,กำไรขาดทุน(P3-6) 
	งบเปลี่ยนแปลงรวม(P7)
	งบเปลี่ยนแปลง(P8)
	cash flows(P9-10)
	Note P11-14
	Note P15
	P16
	P17
	P18-20
	P21-22
	P23-24

