
บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล
(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2549 31 ธันวาคม 2548 31 มีนาคม 2549 31 ธันวาคม 2548

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

     เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 129,873          132,868            4,914              43,454              

     ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา - บริษัทอ่ืน, สุทธิ 2 184,985          215,084            99,343            135,932            

     ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 2, 4 - - 309,714          241,389            

     ลูกหนี้กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 4 1,218              618                   34,310            27,044              

     เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 4 - - 2,000              2,000                

     สินคาคงเหลือ 5 727,539          1,149,655         649,350          1,068,308         

     เงินใหกูยืมระยะสั้น 6 5,084              - 5,084              -

     ภาษีสรรพสามิตจายลวงหนา 94,096            84,719              94,096            84,719              

     ภาษีมูลคาเพิ่มรอเรียกคืน 62,980            91,965              54,647            83,934              

     สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 83,799            65,319              17,841            14,015              

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,289,574       1,740,228         1,271,299       1,700,795         

สินทรัพยไมหมุนเวียน

     เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีภาระค้ําประกัน 3 177,000          177,000            177,000          177,000            

     เงินลงทุนซ่ึงบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย 7 - - 121,968          131,414            

     เงินลงทุนระยะยาวอื่น 8 59,914            59,914              59,914            59,914              

     ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 9 907,988          938,937            582,944          603,000            

     เงินจายลวงหนาคาซ้ือทรัพยสิน

        - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 4 7,826              8,390                - -

     สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 33,759            33,795              1,957              2,070                

     สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 18 9,321              7,153                7,316              5,116                

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 1,195,808       1,225,189         951,099          978,514            

รวมสินทรัพย 2,485,382       2,965,417         2,222,398       2,679,309         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ



บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล (ตอ)
(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2549 31 ธันวาคม 2548 31 มีนาคม 2549 31 ธันวาคม 2548

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

        หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน

     เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น

        จากสถาบันการเงิน 10 366,580          145,172            314,364          85,044              

     เจาหนี้การคา - บริษัทอ่ืน 1.4 237,731          1,019,897         215,396          992,611            

     เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 12 154,344          154,344            125,457          125,457            

     หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินท่ีถึงกําหนด

        ชําระภายในหนึ่งป 9 5,518              6,627                218                 218                   

     เจาหนี้กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 4 1,763              988                   20,110            23,905              

     เงินกูยืมระยะสั้นอ่ืน 11 6,465              6,465                3,000              3,000                

     เจาหนี้อ่ืน 29,118            25,264              20,758            15,971              

     เงินรับลวงหนาจากการขายเงินลงทุน 8 90,000            90,000              90,000            90,000              

     เงินรับลวงหนาจากลูกคา 9,018              43,032              8,015              41,875              

     ภาษีสรรพสามิตคางจาย 43,130            58,587              43,130            58,587              

     เงินปนผลคางจาย 13 41,837            - 41,837            -

     ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 77,947            37,920              75,634            36,545              

     คาใชจายคางจาย 20,667            23,579              15,058            19,928              

     หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 4,216              7,774                2,081              5,205                

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,088,334       1,619,649         975,058          1,498,346         

หนี้สินไมหมุนเวียน

     เงินกูยืมระยะยาว 12 108,175          115,548            - -

     หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 9 2,647              3,466                - 55                     

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 110,822          119,014            - 55                     

รวมหนี้สิน 1,199,156       1,738,663         975,058          1,498,401         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ



บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล (ตอ)
(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม

31 มีนาคม 2549 31 ธันวาคม 2548 31 มีนาคม 2549 31 ธันวาคม 2548

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

สวนของผูถือหุน

     ทุนเรือนหุน

        ทุนจดทะเบียน 

           หุนสามัญ 424,040,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 424,040          424,040            424,040          424,040            

        ทุนท่ีออกและชําระแลว

           หุนสามัญ 418,372,686 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 418,373          418,373            418,373          418,373            

     สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 335,066          335,066            335,066          335,066            

     ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (5,642)             (516)                  (5,642)             (516)                  

     กําไรสะสม

        จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 42,404            42,404              42,404            42,404              

        ยังไมไดจัดสรร 352,546          385,581            352,546          385,581            

        สํารองหุนปนผลรอแจกจาย 104,593          - 104,593          -

รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ 1,247,340       1,180,908         1,247,340       1,180,908         

สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 38,886            45,846              - -

รวมสวนของผูถือหุน 1,286,226       1,226,754         1,247,340       1,180,908         

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 2,485,382       2,965,417         2,222,398       2,679,309         

0 0 0 0

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2549 และ 2548

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม
2549 2548 2549 2548

     รายได

        รายไดจากการขาย - สุทธิ 4,375,316       2,765,959         3,653,334       2,533,716         

        รายไดจากการใหบริการขนสง 18,675            14,922              - -

        สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย - - - 12,237              

        รายไดอ่ืน 4,778              10,689              10,182            9,406                

     รวมรายได 4,398,769       2,791,570         3,663,516       2,555,359         

     คาใชจาย

        ตนทุนขาย 4,080,215       2,513,224         3,371,053       2,291,725         

        ตนทุนการใหบริการขนสง 41,970            31,565              - -

        คาใชจายในการขายและบริหาร 118,640          79,174              129,624          99,172              

        คาตอบแทนกรรมการ 870                 810                   870                 810                   

        สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย - - 4,321              -

     รวมคาใชจาย 4,241,695       2,624,773         3,505,868       2,391,707         

     กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 157,074          166,797            157,648          163,652            

     ดอกเบ้ียจาย (6,374)             (5,142)               (5,014)             (4,211)               

     ภาษีเงินไดนิติบุคคล (40,848)           (39,701)             (39,239)           (36,801)             

     กําไรกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย 109,852          121,954            113,395          122,640            

     ขาดทุนสุทธิของผูถือหุนสวนนอยในบริษัทยอย 3,543              686                   - -

     กําไรสุทธิสําหรับงวด 113,395          122,640            113,395          122,640            

(หนวย: บาท)

     กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

        กําไรสุทธิ 0.22                0.24                  0.22                0.24                  

        จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก (หุน) 522,965,857 520,143,171 522,965,857 520,143,171

     กําไรตอหุนปรับลด

        กําไรสุทธิ 0.21                - 0.21                -

        จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก (หุน) 529,070,233 - 529,070,233 -

     หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2549 และ 2548

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม
2549 2548 2549 2548

กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
     กําไรสุทธิ 113,395          122,640            113,395          122,640            

     ปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน: -

        คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 29,788            25,050              19,857            19,061              

        คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) 509                 (742)                  - -

        คาความนิยมติดลบตัดจําหนาย - (2,317)               - -

        กําไรจากการขายสินทรัพยถาวร (543)                (2,084)               (532)                -

        ขาดทุน (กําไร) ท่ียังไมเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน 1,684              (3,331)               1,684              (3,331)               

        สวนแบงขาดทุน (กําไร) จากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย - - 4,321              (12,237)             

        ขาดทุนสุทธิของผูถือหุนสวนนอยในบริษัทยอย (3,543)             (686)                  - -

141,290          138,530            138,725          126,133            

     สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

        ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา - บริษัทอ่ืน 29,201            25,177              36,200            2,341                

        ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน - 121,918            (68,325)           (49,358)             

        ลูกหนี้กิจการท่ีเกี่ยวของกัน (1,894)             (1,715)               (8,560)             1,099                

        สินคาคงเหลือ 422,116          (143,697)           418,958          (138,840)           

        ภาษีสรรพสามิตจายลวงหนา (9,377)             (17,821)             (9,377)             (17,821)             

        เงินชดเชยจากกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงคางรับ - 14,524              - 14,524              

        สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 10,505            (14,301)             25,461            (12,689)             

        สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน (2,168)             (21,269)             (2,200)             111                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2549 และ 2548

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม
2549 2548 2549 2548

     หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

        เจาหนี้การคา - บริษัทอ่ืน (782,166)         172,707            (777,215)         175,074            

        เจาหนี้การคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน - (104,776)           - -

        เจาหนี้กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 775                 (15,759)             (3,795)             (1,021)               

        เจาหนี้อ่ืน 3,854              (7,257)               4,787              (6,533)               

        เงินรับลวงหนาจากลูกคา (34,014)           (11,678)             (33,860)           (11,664)             

        ภาษีสรรพสามิตคางจาย (15,457)           (18,522)             (15,457)           (18,522)             

        ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 40,027            34,098              39,089            31,331              

        คาใชจายคางจาย (2,912)             (13,907)             (4,870)             (14,525)             

        หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน (3,558)             102,357            (3,124)             110,609            

           เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (203,778)         238,609            (263,563)         190,249            

กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน
     เงินสดรับ (จาย) เพื่อซ้ือเงินลงทุนในบริษัทยอย - 5,183                - (7,000)               

     เงินปนผลรับจากบริษัทรวม - 1,500                - 1,500                

     เงินใหกูยืมระยะสั้น (5,084)             - (5,084)             -

     เงินจายลวงหนาคาซ้ือทรัพยสิน - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 564                 (3,794)               - -

     ซ้ือสินทรัพยไมมีตัวตน (311)                - - -

     เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถาวร 23,922            9,638                5,790              -

     ซ้ือสินทรัพยถาวรเพิ่ม (21,872)           (33,280)             (4,948)             (7,189)               

        เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (2,781)             (20,753)             (4,242)             (12,689)             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2549 และ 2548

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม
2549 2548 2549 2548

กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
     เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น

        จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) 221,408          (258,996)           229,320          (258,996)           

     เงินกูยืมระยะสั้นอ่ืนเพิ่มขึ้น - 2,000                - 2,000                

     เงินสดรับจาก (จายคืน) เงินกูยืมระยะยาว (7,373)             55,332              - -

     หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินลดลง (1,928)             (2,064)               (55)                  (231)                  

        เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 212,107          (203,728)           229,265          (257,227)           

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (8,543)             (28)                    - -

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (2,995)             14,100              (38,540)           (79,667)             

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 132,868          155,179            43,454            83,827              

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายงวด 129,873          169,279            4,914              4,160                

  

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม: 

     เงินสดจายระหวางงวดสําหรับ

        ดอกเบ้ียจาย 3,546 5,462 2,149 4,189

        ภาษีเงินไดนิติบุคคล 1,026 6,361 301 5,470

     รายการท่ีไมใชเงินสด

        เงินปนผลคางจาย 41,837 - 41,837 -

        สํารองหุนปนผลรอแจกจาย 104,593 - 104,593 -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ

ทุนเรือนหุน สวนเกินมูลคา ผลตางจากการ จัดสรรแลว - สํารองหุนปนผล

หมายเหตุ ที่ออกและชําระแลว หุนสามัญ แปลงคางบการเงิน สํารองตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร รอแจกจาย รวม

ยอดคงเหลือ 1 มกราคม 2548 415,550 335,066 -3,329 41,555 331,010 - 1,119,852

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน - - -28 - - - -28

กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - 122,640 - 122,640

ยอดคงเหลือ 31 มีนาคม 2548 415,550 335,066 -3,357 41,555 453,650 - 1,242,464

ยอดคงเหลือ 1 มกราคม 2549 418,373 335,066 -516 42,404 385,581 - 1,180,908

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน - - -5,126 - - - -5,126

เงินปนผลจาย 13 - - - - -41,837 - -41,837

หุนปนผลจาย 13 - - - - -104,593 104,593 -

กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - 113,395 - 113,395

ยอดคงเหลือ 31 มีนาคม 2549 418,373 335,066 -5,642 42,404 352,546 104,593 1,247,340

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไรสะสม

บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2549 และ 2548



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

(หนวย: พันบาท)

สวนของ

ทุนเรือนหุน สวนเกินมูลคา ผลตางจากการ จัดสรรแลว - สํารองหุนปนผล ผูถือหุนสวนนอย

หมายเหตุ ที่ออกและชําระแลว หุนสามัญ แปลงคางบการเงิน สํารองตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร รอแจกจาย ของบริษัทยอย รวม

ยอดคงเหลือ 1 มกราคม 2548 415,550 335,066 -3,329 41,555 331,010 - 50,266 1,170,118

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน - - -28 - - - - -28

กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - 122,640 - - 122,640

สวนของผูถือหุนสวนนอยของ

   บริษัทยอยลดลง - - - - - - -712 -712

ยอดคงเหลือ 31 มีนาคม 2548 415,550 335,066 -3,357 41,555 453,650 - 49,554 1,292,018

ยอดคงเหลือ 1 มกราคม 2549 418,373 335,066 -516 42,404 385,581 - 45,846 1,226,754

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน - - -5,126 - - - - -5,126

เงินปนผลจาย 13 - - - - -41,837 - - -41,837

หุนปนผลจาย 13 - - - - -104,593 104,593 - -

กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - 113,395 - - 113,395

สวนของผูถือหุนสวนนอยของ

   บริษัทยอยลดลง - - - - - - -6,960 -6,960

ยอดคงเหลือ 31 มีนาคม 2549 418,373 335,066 -5,642 42,404 352,546 104,593 38,886 1,286,226

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไรสะสม

งบการเงินรวม

บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2549 และ 2548




