
บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หนวย: พันบาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 31 มีนาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)
แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 1,030,638           523,808              945,408              420,383              
เงินลงทุนช่ัวคราว - หนวยลงทุนในกองทุนรวม 676,063              90,409                651,063              90,409                
ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน 3, 4 141,174              620,533              40,653                668,089              
คาใชจายจายลวงหนา 15,968                21,801                4,003                  10,626                
สินคาคงเหลือ 5 92,938                1,064,370           33,660                977,154              
เงินใหกูยืมระยะส้ันและดอกเบ้ียคางรับจาก
   กิจการท่ีไมเก่ียวของกัน 1,500                  3,100                  1,500                  3,100                  
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน 4 1,535                  1,578                  340,023              16,578                
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีไมเก่ียวของกัน
   ท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 466                     887                     -                         428                     
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 7,624                  135,490              928                     83,604                
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,967,906           2,461,976           2,017,238           2,270,371           
สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค้ําประกัน 6 97,796                97,780                90,000                90,000                
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีไมเก่ียวของกัน 3,473                  3,065                  1,459                  931                     
เงินลงทุนในบริษัทรวม 7 124,581              125,650              132,356              132,356              
เงินลงทุนในบริษัทยอย 8 -                         -                         431,849              431,849              
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 9 1,282,123           1,319,883           587,702              601,975              
สินทรัพยไมมีตัวตน 12,157                12,840                8,492                  9,041                  
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 45,669                46,305                32,768                32,830                
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 1,565,799           1,605,523           1,284,626           1,298,982           
รวมสินทรัพย 3,533,705           4,067,499           3,301,864           3,569,353           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

(หนวย: พันบาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 31 มีนาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)
แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะส้ันจากธนาคาร 10 -                         275,000              -                         -                         
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน 4 1,850,104           1,596,404           1,591,429           1,575,913           
เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีไมเก่ียวของกัน 11 1,690                  12,690                -                         1,000                  
เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน 4 5,000                  -                         -                         -                         
เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร
   ท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 12 -                         140,000              -                         -                         
เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการท่ีไมเก่ียวของกัน
   ท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 13 -                         24,000                -                         24,000                
เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน
   ท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 4 -                         207,000              -                         207,000              
หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงินท่ีถึงกําหนด
   ชําระภายในหน่ึงป 9 33,736                44,705                706                     2,086                  
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 19,135                19,135                17,377                17,377                
สํารองผลประโยชนเมื่อเลิกจาง 14 15,781                80,855                11,714                63,174                
เงินปนผลคางจาย 15 26,493                -                         26,493                -                         
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 17,511                46,605                4,777                  17,738                
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,969,450           2,446,394           1,652,496           1,908,288           
หน้ีสินไมหมุนเวียน

หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน 9 50,895                69,903                1,791                  3,629                  
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 14 2,987                  2,717                  -                         -                         
เงินมัดจําคาเชา 324                     395                     -                         -                         
รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 54,206                73,015                1,791                  3,629                  
รวมหน้ีสิน 2,023,656           2,519,409           1,654,287           1,911,917           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

(หนวย: พันบาท)

31 มีนาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 31 มีนาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)
แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน
   ทุนจดทะเบียน 
      หุนสามัญ 802,870,229 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 802,870              802,870              802,870              802,870              

   ทุนท่ีออกและชําระแลว
      หุนสามัญ 529,870,229 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 529,870              529,870              529,870              529,870              
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 335,066              335,066              335,066              335,066              
กําไรสะสม
   จัดสรรแลว
      สํารองตามกฎหมาย - บริษัทฯ 80,305                80,305                80,305                80,305                
                                      - บริษัทยอย 50                       50                       -                         -                         
   ยังไมไดจัดสรร 368,406              400,670              512,271              516,857              
องคประกอบอ่ืนของสวนของผูถือหุน 190,065              195,338              190,065              195,338              
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ 1,503,762           1,541,299           1,647,577           1,657,436           
สวนของผูมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย 6,287                  6,791                  -                         -                         
รวมสวนของผูถือหุน 1,510,049           1,548,090           1,647,577           1,657,436           
รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 3,533,705           4,067,499           3,301,864           3,569,353           

-                      -                      -                      -                      
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554

(หนวย: พันบาท)

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554
รายได

รายไดจากการขาย 3,685,673           6,471,262           2,517,789           5,150,215           
รายไดจากการใหบริการ 33,868                54,070                -                         -                         
รายไดอ่ืน 16 15,626                7,944                  18,102                15,801                
รวมรายได 3,735,167           6,533,276           2,535,891           5,166,016           
คาใชจาย

ตนทุนขาย 3,565,499           6,102,400           2,438,649           4,784,366           
ตนทุนการใหบริการ 30,203                40,085                -                         -                         
คาใชจายในการขาย 23,858                28,429                23,284                40,726                
คาใชจายในการบริหาร 117,363              138,137              53,351                82,124                
รวมคาใชจาย 3,736,923           6,309,051           2,515,284           4,907,216           
กําไร (ขาดทุน) กอนสวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 

   คาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล (1,756)                 224,225              20,607                258,800              
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 7 (1,069)                 (511)                    -                         -                         
กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายทางการเงินและ

   ภาษีเงินไดนิติบุคคล (2,825)                 223,714              20,607                258,800              
คาใชจายทางการเงิน (8,723)                 (16,887)               (3,973)                 (7,771)                 
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินไดนิติบุคคล (11,548)               206,827              16,634                251,029              
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 17 -                         (61,320)               -                         (59,750)               
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (11,548)               145,507              16,634                191,279              

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) 

สวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (11,044)               144,518              16,634                191,279              
สวนท่ีเปนของผูมีสวนไดเสียท่ีไมมอํีานาจควบคุมของบริษัทยอย (504)                    989                     

(11,548)               145,507              
0 0

(หนวย: บาท)
กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน 18
กําไร (ขาดทุน) สวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (0.02)                   0.27                    0.03                    0.36                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554

(หนวย: พันบาท)

2555 2554 2555 2554

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (11,548)               145,507              16,634                191,279              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

ผลตางของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงคางบการเงิน
   ท่ีเปนเงินตราตางประเทศ -                         (1,642)                 -                         -                         
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด -                         (1,642)                 -                         -                         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (11,548)               143,865              16,634                191,279              

การแบงปนกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

สวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (11,044)               142,876              16,634                191,279              
สวนท่ีเปนของผูมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย (504)                    989                     

(11,548)               143,865              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554

(หนวย: พันบาท)

2555 2554 2555 2554
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษี (11,548)               206,827              16,634                251,029              
รายการปรับกระทบยอดกําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเปน
   เงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน: 
   คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 44,692                42,710                15,990                15,953                
   โอนกลับคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (403)                    (475)                    -                         -                         
   การปรับลดสินคาคงเหลือเปนมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ 1,657                  49,220                1,642                  -                         
   กําไรจากการขายเงินลงทุนช่ัวคราว (204)                    (73)                      (204)                    (13)                      
   กําไรจากการเปล่ียนแปลงมูลคาเงินลงทุนช่ัวคราว (1,153)                 -                         (1,153)                 -                         
   ขาดทุน (กําไร) จากการขายอุปกรณ 2                         (162)                    (15)                      1                         
   สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 270                     980                     -                         551                     
   ขาดทุน (กําไร) ท่ียังไมเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปล่ียน 1,138                  (193)                    1,138                  (217)                    
   ดอกเบ้ียรับ (5,358)                 (650)                    (7,409)                 (981)                    
   คาใชจายดอกเบ้ีย 8,000                  16,132                3,683                  7,031                  
   สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 1,069                  511                     -                         -                         
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงใน
   สินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน 38,162                314,827              30,306                273,354              
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
   ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน 478,483              (194,078)             626,165              (226,435)             
   คาใชจายจายลวงหนา 5,833                  (1,427)                 6,623                  (325)                    
   สินคาคงเหลือ 969,775              (122,724)             941,852              (24,878)               
   สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 128,340              (301,962)             81,211                (307,296)             
   สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 636                     679                     62                       206                     
หน้ีสินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
   เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน 253,700              362,613              15,516                325,243              
   จายผลประโยชนเมื่อเลิกจาง (65,074)               -                         (51,460)               -                         
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (28,774)               (10,218)               (12,868)               18                       
   หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน (71)                      (2,015)                 -                         -                         
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,781,010           45,695                1,637,407           39,887                
จายดอกเบ้ีย (7,065)                 (11,247)               (3,776)                 (7,004)                 
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินไดนิติบุคคล 3,151                  6,743                  3,151                  5,026                  
จายภาษีเงินไดนิติบุคคล (2,531)                 (5,549)                 (592)                    (3,460)                 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,774,565           35,642                1,636,190           34,449                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554

(หนวย: พันบาท)

2555 2554 2555 2554
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค้ําประกันเพิ่มขึ้น (16)                      (2,757)                 -                         -                         
รับดอกเบ้ีย 4,448                                        607 6,491                  938                     
เงินสดจายเพื่อซ้ือเงินลงทุนช่ัวคราว (729,800)             (236,500)             (704,800)             -                         
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนช่ัวคราว 145,503              258,073              145,503              11,013                
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีไมเก่ียวของกันลดลง 1,600                  -                         1,600                  -                         
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเก่ียวของกันเพิ่มขึ้น -                         -                         (323,488)             (12,000)               
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีไมเก่ียวของกันลดลง (เพิ่มขึ้น) 13                       207                     (100)                    101                     
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ 52                       392                     33                       -                         
ซ้ืออสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน -                         (6,744)                 -                         -                         
ซ้ืออุปกรณ (5,517)                 (14,493)               (1,186)                 (918)                    
ซ้ือสินทรัพยไมมีตัวตน -                         (55)                      -                         -                         
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (583,717)             (1,270)                 (875,947)             (866)                    
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูยืมระยะส้ันจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) (275,000)             25,819                -                         14,819                
เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีไมเก่ียวของกันเพิ่มขึ้น (ลดลง) (11,000)               8,700                  (1,000)                 -                         
เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวของกันเพิ่มขึ้น 5,000                  27,000                -                         -                         
ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร (140,000)             (13,626)               -                         -                         
ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากกิจการท่ีไมเก่ียวของกัน (24,000)               -                         (24,000)               -                         
ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน (207,000)             (10,000)               (207,000)             (10,000)               
ชําระคืนหน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน (30,763)               (7,618)                 (3,218)                 (558)                    
เงินประกันการค้ําประกัน - กิจการท่ีเก่ียวของกันลดลง -                         -                         -                         (6,240)                 
จายดอกเบ้ีย (1,255)                 (4,848)                 -                         -                         
เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (684,018)             25,427                (235,218)             (1,979)                 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึนสุทธิ 506,830              59,799                525,025              31,604                
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 523,808              203,383              420,383              64,569                
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายงวด 1,030,638           263,182              945,408              96,173                
  -                         -                         
ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพ่ิมเติม: 
รายการท่ีมิใชเงินสด
   เจาหน้ีอ่ืนลดลงจากการซ้ืออาคารและอุปกรณ -                         (1,269)                 -                         -                         
   ซ้ือยานพาหนะโดยวิธีสัญญาเชาการเงิน 786                     13,477                -                         -                         
   ตัดจําหนายสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย 5,273                  5,273                  5,273                  5,273                  
   อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้นจากการปรับมูลคา
     ใหเปนมูลคายุติธรรม -                         76,507                -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554

(หนวย: พันบาท)

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สวนของ
 - ผลตางจากการแปลง สวนเกินทุน รวมองคประกอบ รวม ผูมีสวนไดเสียที่ไม

ทุนเรือนหุน สวนเกินมูลคา คางบการเงินที่เปน จากการ อื่นของสวน สวนของผูถือหุน มีอํานาจควบคุม รวมสวนของ
ที่ออกและชําระแลว หุนสามัญ บริษัทฯ บริษัทยอย ยังไมไดจัดสรร เงินตราตางประเทศ ตีราคาสินทรัพย ของผูถือหุน ของบริษัทฯ ของบริษัทยอย ผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 529,870                335,066                53,005                  50                         257,358                1,477                            216,413                217,890                1,393,239             129,723                1,522,962             
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                            -                            -                            -                            144,518                (1,642)                           -                            (1,642)                   142,876                989                       143,865                
ตัดจําหนายสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย -                            -                            -                            -                            5,273                    -                                    (5,273)                   (5,273)                   -                            -                            -                            
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 529,870                335,066                53,005                  50                         407,149                (165)                              211,140                210,975                1,536,115             130,712                1,666,827             

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 529,870                335,066                80,305                  50                         400,670                -                                    195,338                195,338                1,541,299             6,791                    1,548,090             
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                            -                            -                            -                            (11,044)                 -                                    -                            -                            (11,044)                 (504)                      (11,548)                 
ตัดจําหนายสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย -                            -                            -                            -                            5,273                    -                                    (5,273)                   (5,273)                   -                            -                            -                            
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 15) -                            -                            -                            -                            (26,493)                 -                                    -                            -                            (26,493)                 -                            (26,493)                 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 529,870                335,066                80,305                  50                         368,406                -                                    190,065                190,065                1,503,762             6,287                    1,510,049             

-                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สํารองตามกฎหมาย

งบการเงินรวม

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
กําไรสะสม

จัดสรรแลว -



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554

(หนวย: พันบาท)

ทุนเรือนหุน สวนเกินมูลคา สวนเกินทุนจากการ รวมองคประกอบอื่น
ที่ออกและชําระแลว หุนสามัญ สํารองตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร ตีราคาสินทรัพย ของสวนของผูถือหุน รวมสวนของผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 529,870                 335,066                 53,005                   245,275                 216,413                 216,413                 1,379,629              
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                             -                             -                             191,279                 -                             -                             191,279                 
ตัดจําหนายสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย -                             -                             -                             5,273                     (5,273)                    (5,273)                    -                             
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 529,870                 335,066                 53,005                   441,827                 211,140                 211,140                 1,570,908              

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 529,870                 335,066                 80,305                   516,857                 195,338                 195,338                 1,657,436              
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                             -                             -                             16,634                   -                             -                             16,634                   
ตัดจําหนายสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย -                             -                             -                             5,273                     (5,273)                    (5,273)                    -                             
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 15) -                             -                             -                             (26,493)                  -                             -                             (26,493)                  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 529,870                 335,066                 80,305                   512,271                 190,065                 190,065                 1,647,577              

-                             -                             -                             -                             -                             -                             
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

จัดสรรแลว -


