
บริษทั ระยองเพยีวริฟายเออร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2556

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 มีนาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 341,038            618,176            523,808            295,349            555,722            420,383            
เงินลงทุนชัว่คราว 286,246            228,995            90,409              186,117            133,321            90,409              
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4, 5 71,554              107,725            620,533            5,546                 14,587              668,089            
สินคา้คงเหลือ 6 61,562              73,467              1,064,370         4,898                 4,898                 977,154            
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับจาก
   กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 400                    400                    3,100                 400                    400                    3,100                 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -                        -                        1,578                 341,288            353,988            16,578              
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 494                    487                    887                    -                        -                        428                    
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 26,962              24,486              157,291            4,798                 5,609                 94,230              
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 788,256            1,053,736         2,461,976         838,396            1,068,525         2,270,371         
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 7 216,129            87,304              97,780              210,000            81,200              90,000              
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 2,520                 2,646                 3,065                 1,000                 1,000                 931                    
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 514,504            421,338            125,650            508,815            426,946            132,356            
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 -                        -                        -                        481,134            481,134            431,849            
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 1,051,226         1,077,309         1,319,883         527,963            544,525            601,975            
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 9,570                 10,207              12,840              6,434                 6,937                 9,041                 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 9,320                 9,661                 9,100                 -                        -                        -                        
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 37,449              37,930              46,305              28,923              28,923              32,830              
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,840,718         1,646,395         1,614,623         1,764,269         1,570,665         1,298,982         

รวมสินทรัพย์ 2,628,974         2,700,131         4,076,599         2,602,665         2,639,190         3,569,353         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั ระยองเพยีวริฟายเออร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2556

(หน่วย: พนับาท)

31 มีนาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 มีนาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -                        -                        275,000 -                        -                        -                        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,715,961         1,770,599         1,596,404         1,523,811         1,538,997         1,575,913         
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,690                 1,690                 12,690              -                        -                        1,000                 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี -                        -                        140,000            -                        -                        -                        
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี -                        -                        24,000              -                        -                        24,000              
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี -                        -                        207,000            -                        -                        207,000            
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 2,826                 2,944                 44,705              749                    737                    2,086                 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 140                    140                    19,135              -                        -                        17,377              
สาํรองผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้ง -                        -                        80,855              -                        -                        63,174              
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 16,227              15,257              46,605              795                    763                    17,738              
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,736,844         1,790,630         2,446,394         1,525,355         1,540,497         1,908,288         
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 2,880                 3,551                 69,903              1,042                 1,234                 3,629                 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 33,896              34,927              39,068              33,896              34,927              39,068              
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 6,502                 3,064                 2,717                 428                    -                        -                        
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 299                    -                        395                    -                        -                        -                        
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 43,577              41,542              112,083            35,366              36,161              42,697              
รวมหนีสิ้น 1,780,421         1,832,172         2,558,477         1,560,721         1,576,658         1,950,985         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั ระยองเพยีวริฟายเออร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2556

(หน่วย: พนับาท)

31 มีนาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 มีนาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน 

      หุน้สามญั 802,870,229 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 802,870            802,870            802,870            802,870            802,870            802,870            

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

      หุน้สามญั 529,870,229 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 529,870            529,870            529,870            529,870            529,870            529,870            
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 335,066            335,066            335,066            335,066            335,066            335,066            
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้
      สาํรองตามกฎหมาย - บริษทัฯ 80,305              80,305              80,305              80,305              80,305              80,305              
                                       - บริษทัยอ่ย 4,100                 -                        50                      -                        -                        -                        
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม) (244,839)           (225,412)           409,770            (38,880)             (22,419)             516,857            
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 135,583            139,710            156,270            135,583            139,710            156,270            
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 840,085            859,539            1,511,331         1,041,944         1,062,532         1,618,368         
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 8,468                 8,420                 6,791                 -                        -                        -                        
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 848,553            867,959            1,518,122         1,041,944         1,062,532         1,618,368         

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,628,974         2,700,131         4,076,599         2,602,665         2,639,190         3,569,353         

-                    -                    -                    -                    -                    -                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ระยองเพยีวริฟายเออร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุน
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม่)

รายได้
รายไดจ้ากการขาย 861,927            3,685,673         -                       2,517,789         
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 16,446              33,868              -                       -                       
รายไดอ่ื้น 14,904              15,626              12,973              18,102              
รวมรายได้ 893,277            3,735,167         12,973              2,535,891         
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 814,428            3,565,499         -                       2,438,649         
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 12,748              30,203              -                       -                       
ค่าใชจ่้ายในการขาย 15,497              23,858              -                       23,284              
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 81,257              117,363            34,544              53,351              
รวมค่าใช้จ่าย 923,930            3,736,923         34,544              2,515,284         
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน)
   จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 
   และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (30,653)             (1,756)               (21,571)             20,607              
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 11,297              (1,069)               -                       -                       
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและ
   ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (19,356)             (2,825)               (21,571)             20,607              
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (737)                  (8,723)               (48)                    (3,973)               
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (20,093)             (11,548)             (21,619)             16,634              
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 12 (344)                  (481)                  -                       -                       
กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (20,437)             (12,029)             (21,619)             16,634              

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) 
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (20,485)             (11,525)             (21,619)             16,634              
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 48                     (504)                  

(20,437)             (12,029)             
0 0

(หน่วย: บาท)
กาํไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน 13
กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (0.04)                 (0.02)                 (0.04)                 0.03                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ระยองเพยีวริฟายเออร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 

(หน่วย: พนับาท)

2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม่)

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (20,437)             (12,029)             (21,619)             16,634              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่สําหรับงวด -                       -                       -                       -                       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (20,437)             (12,029)             (21,619)             16,634              

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (20,485)             (11,525)             (21,619)             16,634              
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 48                     (504)                  

(20,437)             (12,029)             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ระยองเพยีวริฟายเออร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 

(หน่วย: พนับาท)

2556 2555 2556 2555
กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (20,093)             (11,548)             (21,619)             16,634              
รายการปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน: 
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 31,468              44,692              15,900              15,990              
   โอนกลบัค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (23)                    (403)                  -                       -                       
   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 146                   1,657                -                       1,642                
   กาํไรจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว (1,057)               (204)                  (894)                  (204)                  
   ขาดทุน (กาํไร) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชัว่คราว 79                     (1,153)               146                   (1,153)               
   ขาดทุน (กาํไร) จากการขายอุปกรณ์ (1,380)               2                       (1,316)               (15)                    
   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 3,438                270                   428                   -                       
   ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากอตัราแลกเปล่ียน -                       1,138                -                       1,138                
   ดอกเบ้ียรับ (4,093)               (5,358)               (8,611)               (7,409)               
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 172                   8,000                29                     3,683                
   ส่วนแบ่งขาดทุน (กาํไร) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (11,297)             1,069                -                       -                       
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน (2,640)               38,162              (15,937)             30,306              
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง
   ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน 35,798 478,483 8,645 626,165
   สินคา้คงเหลือ 11,759              969,775            -                       941,852            
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (660)                  134,173            985                   87,834              
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 481                   636                   -                       62                     
หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (54,167)             253,700            (15,186)             15,516              
   จ่ายผลประโยชนเ์ม่ือเลิกจา้ง -                       (65,074)             -                       (51,460)             
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 970                   (28,774)             32                     (12,868)             
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 299                   (71)                    -                       -                       
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (8,160)               1,781,010         (21,461)             1,637,407         
จ่ายดอกเบ้ีย (643)                  (7,065)               (29)                    (3,776)               
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้ -                       3,151                -                       3,151                
จ่ายภาษีเงินได้ (1,819)               (2,531)               (174)                  (592)                  
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดําเนินงาน (10,622)             1,774,565         (21,664)             1,636,190         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ระยองเพยีวริฟายเออร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 

(หน่วย: พนับาท)

2556 2555 2556 2555
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนัเพิ่มข้ึน (128,825)           (16)                    (128,800)           -                       
รับดอกเบ้ีย 4,489                                 4,448 9,007                6,491                
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (879,949)           (729,800)           (455,233)           (704,800)           
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว 823,676            145,503            403,185            145,503            
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม (หมายเหตุ 8) (81,869)             -                       (81,869)             -                       
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัลดลง -                       1,600                -                       1,600                
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง (เพิ่มข้ึน) -                       -                       12,700              (323,488)           
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัลดลง (เพิ่มข้ึน) 119                   13                     -                       (100)                  
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 10,642              52                     2,825                33                     
ซ้ืออุปกรณ์ (14,010)             (5,517)               (344)                  (1,186)               
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (265,727)           (583,717)           (238,529)           (875,947)           
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงินลดลง -                       (275,000)           -                       -                       
เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัลดลง -                       (11,000)             -                       (1,000)               
เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิ่มข้ึน -                       5,000                -                       -                       
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -                       (140,000)           -                       -                       
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั -                       (24,000)             -                       (24,000)             
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                       (207,000)           -                       (207,000)           
ชาํระคืนหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (789)                  (30,763)             (180)                  (3,218)               
จ่ายดอกเบ้ีย -                       (1,255)               -                       -                       
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (789)                  (684,018)           (180)                  (235,218)           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (277,138)           506,830            (260,373)           525,025            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 618,176            523,808            555,722            420,383            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด 341,038            1,030,638         295,349            945,408            
  -                       -                       
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม: 
รายการท่ีมิใช่เงินสด
   ซ้ือยานพาหนะโดยวิธีสัญญาเช่าการเงิน -                       786                   -                       -
   ตดัจาํหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 4,127                4,218                4,127                4,218                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ระยองเพยีวริฟายเออร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ
ส่วนของ

ส่วนเกินทุน รวมองคป์ระกอบ รวม ผูม้ีส่วนไดเ้สียที่
ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่า ยงัไม่ไดจ้ดัสรร จากการ อื่นของส่วน ส่วนของผูถ้ือหุ้น ไม่มีอาํนาจควบคุม รวมส่วนของ

ที่ออกและชาํระแลว้ หุ้นสามญั บริษทัฯ บริษทัยอ่ย (ขาดทุนสะสม) ตีราคาสินทรัพย์ ของผูถ้ือหุ้น ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 - ตามที่รายงานไว้เดิม 529,870              335,066              80,305                50                       400,670              195,338              195,338              1,541,299           6,791                  1,548,090           
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี
   เกี่ยวกบัภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 3) -                          -                          -                          -                          9,100                  (39,068)               (39,068)               (29,968)               -                          (29,968)               
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 - หลังการปรับปรุง 529,870              335,066              80,305                50                       409,770              156,270              156,270              1,511,331           6,791                  1,518,122           
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด (ปรับปรุงใหม่) -                          -                          -                          -                          (11,525)               -                          -                          (11,525)               (504)                    (12,029)               
ตดัจาํหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์(ปรับปรุงใหม่) -                          -                          -                          -                          5,273                  (4,218)                 (4,218)                 1,055                  -                          1,055                  
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 11) -                          -                          -                          -                          (26,493)               -                          -                          (26,493)               -                          (26,493)               
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 - หลังการปรับปรุง 529,870              335,066              80,305                50                       377,025              152,052              152,052              1,474,368           6,287                  1,480,655           

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 - ตามที่รายงานไว้เดิม 529,870              335,066              80,305                -                          (235,073)             174,637              174,637              884,805              8,420                  893,225              
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี
   เกี่ยวกบัภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 3) -                          -                          -                          -                          9,661                  (34,927)               (34,927)               (25,266)               -                          (25,266)               
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 - หลังการปรับปรุง 529,870              335,066              80,305                -                          (225,412)             139,710              139,710              859,539              8,420                  867,959              
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                          -                          -                          -                          (20,485)               -                          -                          (20,485)               48                       (20,437)               
ตดัจาํหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ -                          -                          -                          -                          5,158                  (4,127)                 (4,127)                 1,031                  -                          1,031                  
โอนกาํไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นสาํรอง
   ตามกฎหมาย -                          -                          -                          4,100                  (4,100)                 -                          -                          -                          -                          -                          
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 529,870              335,066              80,305                4,100                  (244,839)             135,583              135,583              840,085              8,468                  848,553              

-                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สาํรองตามกฎหมาย

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้ -

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ระยองเพยีวริฟายเออร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2556

(หน่วย: พนับาท)

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่า ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนเกินทุนจากการ รวมองคป์ระกอบอื่น รวมส่วนของ
ที่ออกและชาํระแลว้ หุ้นสามญั สาํรองตามกฎหมาย (ขาดทุนสะสม) ตีราคาสินทรัพย์ ของส่วนของผูถ้ือหุ้น ผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2555 - ตามที่รายงานไว้เดิม 529,870                 335,066                 80,305                   516,857                 195,338                 195,338                 1,657,436              
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี
   เกี่ยวกบัภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 3) -                             -                             -                             -                             (39,068)                  (39,068)                  (39,068)                  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2555 - หลังการปรับปรุง 529,870                 335,066                 80,305                   516,857                 156,270                 156,270                 1,618,368              
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                             -                             -                             16,634                   -                             -                             16,634                   
ตดัจาํหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์(ปรับปรุงใหม่) -                             -                             -                             5,273                     (4,218)                    (4,218)                    1,055                     
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 11) -                             -                             -                             (26,493)                  -                             -                             (26,493)                  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2555 - หลังการปรับปรุง 529,870                 335,066                 80,305                   512,271                 152,052                 152,052                 1,609,564              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2556 - ตามที่รายงานไว้เดิม 529,870                 335,066                 80,305                   (22,419)                  174,637                 174,637                 1,097,459              
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี
   เกี่ยวกบัภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 3) -                             -                             -                             -                             (34,927)                  (34,927)                  (34,927)                  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2556 - หลังการปรับปรุง 529,870                 335,066                 80,305                   (22,419)                  139,710                 139,710                 1,062,532              
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                             -                             -                             (21,619)                  -                             -                             (21,619)                  
ตดัจาํหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ -                             -                             -                             5,158                     (4,127)                    (4,127)                    1,031                     
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2556 529,870                 335,066                 80,305                   (38,880)                  135,583                 135,583                 1,041,944              

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น

จดัสรรแลว้ -


