
บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2551 31 ธันวาคม 2550 31 มีนาคม 2551 31 ธันวาคม 2550

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)
แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 183,000              112,566              5,673                  8,602                  
เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ 2 128,050              45,571                -                          -                          
ลูกหน้ีการคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน, สุทธิ 3 777,695              512,549              692,694              378,338              
ลูกหน้ีการคา - กจิการที่เกี่ยวของกัน 3, 5 110                     106                     487,083              497,124              
ลูกหน้ีกิจการที่เกี่ยวของกัน 5 94                       2,658                  13,307                8,994                  
เงินทดรองแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 5 30,000                30,000                30,000                30,000                
สินคาคงเหลือ 6 2,073,501           1,610,258           1,969,239           1,476,012           
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 7 16,727                16,622                16,727                16,622                
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น - สุทธิ 8 423,856              335,346              370,325              270,825              

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 3,633,033           2,665,676           3,585,048           2,686,517           

สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระคํ้าประกัน 4 120,000              120,000              120,000              120,000              
เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ 9 -                          -                          276,585              200,585              
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 10 1,077,852           956,851              465,945              479,011              
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 4,868                  4,773                  4,868                  4,773                  
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น - สุทธิ 11 92,574                107,514              34,492                34,425                

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 1,295,294           1,189,138           901,890              838,794              

รวมสินทรัพย 4,928,327           3,854,814           4,486,938           3,525,311           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (ตอ)

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2551 31 ธันวาคม 2550 31 มีนาคม 2551 31 ธันวาคม 2550

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)
แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน
หน้ีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น
   จากสถาบันการเงิน 12 888,354              220,234              826,908              220,234              
เจาหน้ีการคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 1,749,405           1,597,241           1,719,370           1,555,103           
เจาหน้ีการคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน 5 -                          -                          17,058                9,378                  
เจาหน้ีกิจการที่เกี่ยวของกัน 5 1,009                  130                     30,700                26,845                
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 13 53,115                52,115                51,000                51,000                
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 5 2,000                  -                          -                          -                          
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกําหนด
   ชําระภายในหน่ึงป 14 115,684              73,499                80,000                -                          
เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
   ที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 5 3,500                  -                          -                          -                          
หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงินที่ถงึกําหนด
   ชําระภายในหน่ึงป 10 480                     814                     277                     -                          
เจาหน้ีอื่น 50,463                44,752                19,078                20,866                
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 15 427,274              306,161              162,682              188,338              

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 3,291,284           2,294,946           2,907,073           2,071,764           

หน้ีสินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 14 120,000              56,725                120,000              -                          
เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 5 5,500                  -                          -                          -                          
หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน 10 711                     -                          711                     -                          
เงินมัดจําคาเชา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 5,601                  5,607                  -                          -                          
เงินมัดจําคาเชา - กิจการที่เกี่ยวของกัน 5 218                     218                     -                          -                          

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 132,030              62,550                120,711              -                          

รวมหน้ีสิน 3,423,314           2,357,496           3,027,784           2,071,764           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (ตอ)

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2551 31 ธันวาคม 2550 31 มีนาคม 2551 31 ธันวาคม 2550

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)
แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
   ทุนจดทะเบียน 

      หุนสามัญ 530,048,171 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 530,048              530,048              530,048              530,048              

   ทุนที่ออกและชําระแลว

      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              
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (10,782)               (10,193)               -                          -                          
กําไรสะสม
   จัดสรรแลว 
      สํารองตามกฎหมาย 53,005                53,005                53,005                53,005                
      สํารองหุนทุนซื้อคืน 16 77,963                -                          77,963                -                          
   ยังไมไดจัดสรร 574,296              566,109              541,213              535,606              
รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ 1,559,418           1,473,857           1,537,117           1,453,547           
หัก: หุนทุนซื้อคืน 17 (77,963)               -                          (77,963)               -                          
รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ - สุทธิ 1,481,455           1,473,857           1,459,154           1,453,547           
สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 23,558                23,461                -                          -                          

รวมสวนของผูถือหุน 1,505,013           1,497,318           1,459,154           1,453,547           

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 4,928,327           3,854,814           4,486,938           3,525,311           

0 0 0 0

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 และ 2550

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม
หมายเหตุ 2551 2550 2551 2550

รายได
รายไดจากการขาย - สุทธิ 5,544,545           4,856,762           5,021,284           4,371,111           
รายไดจากการใหบริการขนสง 10,069                6,058                  -                          -                          
กําไรจากสัญญาซ้ือขายนํ้ามันดิบและผลิตภัณฑ
   นํ้ามันลวงหนา 15,284                -                          15,284                -                          
รายไดอื่น 19,652                4,479                  25,023                13,131                

รวมรายได 5,589,550           4,867,299           5,061,591           4,384,242           

คาใชจาย
ตนทุนขาย 5,324,146           4,674,473           4,809,809           4,189,640           
ตนทุนการใหบริการขนสง 3,836                  3,065                  -                          -                          
คาใชจายในการขายและบริหาร 138,433              121,705              132,506              121,533              

รวมคาใชจาย 5,466,415           4,799,243           4,942,315           4,311,173           
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 123,135              68,056                119,276              73,069                
ดอกเบี้ยจาย (8,902)                 (11,516)               (7,850)                 (9,225)                 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล (30,389)               (17,403)               (27,856)               (15,961)               

กําไรสุทธิสําหรับงวด 83,844                39,137                83,570                47,883                

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) สุทธิ

สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 86,150                43,033                83,570                47,883                

สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย (2,306)                 (3,896)                 

83,844                39,137                

0 0 (หนวย: บาท)

กําไรตอหุน 18
กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน

กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 0.17                    0.08                    0.16                    0.09                    

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (หุน) 513,916,129 526,260,433 513,916,129 526,260,433

กําไรตอหุนปรับลด

กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ -                          0.08                    -                          0.09                    

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (หุน) -                          529,027,148 -                          529,027,148

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 และ 2550

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม

2551 2550 2551 2550
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิกอนภาษี 114,233              56,540                111,426              63,844                
ปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน: 
   คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 29,061                30,476                18,515                18,584                
   หน้ีสูญและคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 2,364                  3,882                  -                          3,206
   กําไรจากการขายอุปกรณ (59)                      (761)                    (59)                      (1)                        
   กําไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว (357)                    -                          -                          -                          
   ขาดทุน (กําไร) ที่ยังไมเกิดข้ึนจากอัตราแลกเปลี่ยน (3,321)                 1,045                  (3,321)                 1,057                  
   กําไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนชั่วคราว (168)                    (87)                      -                          -                          
   สวนลดรับจากการลงทุนในต๋ัวเงิน -                          (117)                    -                          -                          
   คาใชจายดอกเบี้ย 8,902                  11,516                7,850                  9,225                  
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงใน
   สินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน 150,655              102,494              134,411              95,915                
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน (263,961)            77,502                (315,189)            100,711              
   ลูกหน้ีการคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน (4)                        1                         10,041                (73,730)               
   ลูกหน้ีกิจการที่เกี่ยวของกัน 2,564                  7,357                  (4,313)                 20,711                
   เงินจายลวงหนาคาซื้อสินคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน -                          (300)                    -                          101,872              
   สินคาคงเหลือ (459,611)            243,451              (493,227)            240,027              
   สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (82,838)               144,778              (95,346)               48,613                
   สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 14,026                (2,626)                 (67)                      (2,116)                 
หน้ีสินดําเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)
   เจาหน้ีการคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 149,037              (42,287)               164,267              (32,125)               
   เจาหน้ีการคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน -                          -                          7,680                  15,516                
   เจาหน้ีกิจการที่เกี่ยวของกัน (1,750)                 96                       3,855                  (15,427)               
   เจาหน้ีอื่น (5,894)                 18,373                (1,788)                 24,787                
   หน้ีสนิหมุนเวียนอื่น (54,910)               22,631                (54,106)               19,338                
   หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น (6)                        -                          -                          -                          
เงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (552,692)            571,470              (643,782)            544,092              
   จายดอกเบี้ย (7,900)                 (12,534)               (6,828)                 (8,683)                 
   จายภาษีเงินได (1,028)                 (1,311)                 (428)                    (754)                    
 เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (561,620)            557,625              (651,038)            534,655              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 และ 2550

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม

2551 2550 2551 2550
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว (434,000)            (50,427)               -                          -                          
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว 352,046              62,994                -                          -                          
เงินสดจายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย (1,502)                 -                          (76,000)               -                          
เงินทดรองแกกิจการที่เกี่ยวของกันเพิ่มข้ึน -                          (20,000)               -                          (20,000)               
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกันเพิ่มข้ึน -                          -                          -                          (51)                      
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่ไมเกี่ยวของกันเพิ่มข้ึน (105)                    (2,099)                 (105)                    (2,099)                 
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ 1,387                  2,079                  1,387                  29                       
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ (130,053)            (38,595)               (5,339)                 (3,229)                 
ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (339)                    (497)                    (339)                    -                          
เงินรับลวงหนาจากการขายสินทรัพย 140,096              -                          -                          -                          
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (72,470)               (46,545)               (80,396)               (25,350)               
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น
   จากสถาบันการเงินเพิ่มข้ึน (ลดลง) 668,120              (526,595)            606,674              (526,595)            
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไมเกี่ยวของกันลดลง -                          (50)                      -                          -                          
ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (100,301)            -                          -                          -                          
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 205,761              156                     200,000              -                          
เงินสดจายซื้อหุนทุนซื้อคืน (77,963)               -                          (77,963)               -                          
เงินสดรบัจากการเพิ่มทุนโดยผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 1,225                  -                          -                          -                          
ชําระคืนหน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน (817)                    (820)                    (206)                    (55)                      
เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 696,025              (527,309)            728,505              (526,650)            
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน 8,499                  1,210                  -                          -                          
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ 70,434                (15,019)               (2,929)                 (17,345)               
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 112,566              81,193                8,602                  30,230                
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายงวด 183,000              66,174                5,673                  12,885                

-                          -                          
ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพ่ิมเติม: 
รายการที่ไมใชเงินสด
   เจาหน้ีอื่นเพิ่มข้ึนจากการซื้ออาคารและอุปกรณ 10,980                -                          -                          -                          
   ซื้อยานพาหนะโดยวิธีสัญญาเชาการเงิน 1,194                  -                          1,194                  -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

(หนวย: พันบาท)

สวนของ
ทุนเรือนหุน สวนเกินมูลคา ผลตางจากการ ผูถือหุนสวนนอย

ที่ออกและชําระแลว หุนสามัญ แปลงคางบการเงิน สํารองตามกฎหมาย สํารองหุนทุนซื้อคืน ยังไมไดจัดสรร หุนทุนซื้อคืน ของบริษัทยอย รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 526,260 335,066 -8,426 53,005 -                          281,192 -                          43,036 1,230,133
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน -                          -                          (702)                    -                          -                          -                          -                          (470)                    (1,172)                   
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับงวด -                          -                          -                          -                          -                          43,033 -                          (3,896)                 39,137
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 526,260 335,066 -9,128 53,005 -                          324,225 -                          38,670 1,268,098

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 529,870 335,066 (10,193)               53,005 -                          566,109 -                          23,461 1,497,318
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          1,571 1,571
เงินเพิ่มทุนของผูถือหุนสวนนอย
   ในบริษัทยอย -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          1,225 1,225
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน -                          -                          (589)                    -                          -                          -                          (393)                    (982)                      
สํารองหุนทุนซื้อคืน (หมายเหตุ 16) -                          -                          -                          -                          77,963                 (77,963)               -                          -                          -                           
หุนทุนซื้อคืนในระหวางงวด
   (หมายเหตุ 17) -                          -                          -                          -                          -                          -                          (77,963)               -                          -77,963
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับงวด -                          -                          -                          -                          -                          86,150 -                          (2,306)                 83,844
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 529,870 335,066 (10,782)               53,005 77,963                 574,296 -77,963 23,558 1,505,013

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

จัดสรรแลว
กําไรสะสม
งบการเงินรวม

บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 และ 2550



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนเรือนหุน สวนเกินมูลคา
ที่ออกและชําระแลว หุนสามัญ สํารองตามกฎหมาย สํารองหุนทุนซื้อคืน ยังไมไดจัดสรร หุนทุนซื้อคืน รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 526,260 335,066 53,005 -                           248,431 -                           1,162,762
กําไรสุทธิสําหรับงวด -                           -                           -                           -                           47,883 -                           47,883
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 526,260 335,066 53,005 -                           296,314 -                           1,210,645

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 529,870 335,066 53,005 -                           535,606 -                           1,453,547
สํารองหุนทุนซื้อคืน (หมายเหตุ 16) -                           -                           -                           77,963                 -77,963 -                           -                           
หุนทุนซื้อคืนในระหวางงวด (หมายเหตุ 17) -                           -                           -                           -                           -                           -77,963 -77,963
กําไรสุทธิสําหรับงวด -                           -                           -                           -                           83,570 -                           83,570
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 529,870 335,066 53,005 77,963                 541,213 -77,963 1,459,154

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

จัดสรรแลว
กําไรสะสม

บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 และ 2550
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