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บริษัท เอเอสที มาสเตอร จํากัด
790/12 ทองหลอทาวเวอร ซอยทองหลอ 18
ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
โทร : 0-2714-8842-3, 0-2185-0342
แฟกซ : 0-2185-0225

รายงานการสอบทานงบดุลและงบกําไรขาดทุนเสมือนควบรวมกิจการ
เสนอ ผูถือหุนของบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด
รายงานฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นเพื่อใชในการแสดงงบดุลและงบกําไรขาดทุนเสมือนควบรวมกิจการระหวางบริษัท
ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด และบริษัท เอ็กซตรา อินเตอรเทรด (กรุงเทพ) จํากัด สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2551 2550 และ 2549
งบดุลและงบกําไรขาดทุนเสมือนควบรวมกิจการของบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ไดจัดทําขึ้นโดยการรวมงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ของ
บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด ซึ่งตรวจสอบโดยขาพเจาและไดแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานลง
วันที่ 21 เมษายน 2552 และบริษัท เอ็กซตรา อินเตอรเทรด (กรุงเทพ) จํากัด ที่ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่น ซึ่งได
แสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 25 เมษายน 2552 รายการที่มีนัยสําคัญระหวางบริษัทสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีดังกลาว ไดถูกตัดรายการในการทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนดังกลาวแลว
งบดุลและงบกําไรขาดทุนเสมือนควบรวมกิจการของบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ไดจัดทําขึ้นโดยการรวมงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ของ
บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด ที่ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่นในสํานักงานเดียวกันกับขาพเจา โดยไดแสดง
ความเห็นอยางมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 21 เมษายน 2551 วายกเวนผลของรายการปรับปรุงตองบกําไรขาดทุนจาก
การไมไดเขารวมสังเกตการณตรวจนับสินคาคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และบริษัท เอ็กซตรา อินเตอรเทรด
(กรุงเทพ) จํากัด ที่ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่น ซึ่งแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 25 เมษายน
2551 รายการที่มีนัยสําคัญระหวางบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีดังกลาว ไดถูกตัดรายการในการทํางบดุลและงบ
กําไรขาดทุนดังกลาวแลว
งบดุลและงบกําไรขาดทุนเสมือนควบรวมกิจการของบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ไดจัดทําขึ้นโดยการรวมงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ของ
บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด และบริษัท เอ็กซตรา อินเตอรเทรด (กรุงเทพ) จํากัด ที่ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี
อื่น ซึ่งแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 25 เมษายน 2550 รายการที่มีนัยสําคัญระหวางบริษัท
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีดังกลาว ไดถูกตัดรายการในการทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนดังกลาวแลว

หนา 2

ขาพเจาไดสอบทานงบดุลและงบกําไรขาดทุนเสมือนควบรวมกิจการ ซึ่งผูบริหารของ บริษัท ธีระมงคล
อุตสาหกรรม จํากัด และบริษัท เอ็กซตรา อินเตอรเทรด (กรุงเทพ) จํากัด เปนผูรับผิดชอบตองบดุลและงบกําไร
ขาดทุนเสมือนควบรวมกิจการ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการเสนอรายงานตองบดุลและงบกําไรขาดทุนเสมือน
ควบรวมกิจการนี้จากผลการสอบทานของขาพเจา ขอบเขตงานของขาพเจาในเบื้องตนประกอบดวย
•

เปรียบเทียบงบดุลและงบกําไรขาดทุนเสมือนควบรวมกิจการกับงบดุลและงบกําไรขาดทุนที่ตรวจสอบ
แลวของ บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด และบริษัท เอ็กซตรา อินเตอรเทรด (กรุงเทพ) จํากัด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 2550 และ 2549 และ

•

เปรียบเทียบรายการที่มีนัยสําคัญระหวางบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด และบริษัท เอ็กซตรา
อินเตอรเทรด (กรุงเทพ) จํากัด

จากการสอบทานของขาพเจา ขาพเจาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวา
•

งบดุลและงบกําไรขาดทุนเสมือนควบรวมกิจการไมไดจัดทําอยางเหมาะสมจากงบดุลและงบกําไรขาดทุน
ของบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด และบริษัท เอ็กซตรา อินเตอรเทรด (กรุงเทพ) จํากัด และ

•

รายการที่มีนัยสําคัญระหวางบริษัทที่ถูกตัดรายการในการทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนไมไดจัดทําอยาง
เหมาะสม

(นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก)
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4334
บริษัท เอเอสที มาสเตอร จํากัด
วันที่ 5 ตุลาคม 2552
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5,333,551

1,937,781

2,675,322

53,940,758
73,889,072
5,688,237
138,851,618

59,202,861
47,144,373
8,234,913
116,519,928

47,861,142
34,651,960
6,087,120
2,202,759
93,478,303

201,617
56,085,578
439,178
162,119
56,888,492
195,740,110

197,221
54,018,101
817,147
159,119
55,191,588
171,711,516

185,000
46,015,229
1,696,721
159,119
48,056,069
141,534,372
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20,112,765

-

5,994,638

27,143,739
237,188

51,177,869
8,762,000

44,219,238
-

1,133,443

338,943
347,484

316,371
85,194

32,000,000
5,249,671
85,876,806

16,338,980
1,876,794
78,842,070

1,483,688
52,099,129
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6,900,000
1,725,785
8,625,785
94,502,591

9,350,000
159,552
533,731
10,043,283
88,885,353

12,460,000
498,495
36,404
12,994,899
65,094,028
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61,000,000
40,237,519
101,237,519
195,740,110

61,000,000
21,826,163
82,826,163
171,711,516

61,000,000
15,440,344
76,440,344
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263,162,885
3,764,481
266,927,366

216,128,061
3,232,977
219,361,038

205,813,940
59,794
205,873,734

209,258,053
2,701,455
27,566,738
239,526,246
27,401,120
(1,221,672)
26,179,448
(7,768,092)
18,411,356

187,774,276
2,076,694
20,485,495
210,336,465
9,024,573
(96,508)
8,928,065
(2,542,246)
6,385,819

182,390,674
1,993,326
14,166,563
198,550,563
7,323,171
(343,802)
6,979,369
(2,481,975)
4,497,394
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