
บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 30 กันยายน 2550 31 ธันวาคม 2549 30 กันยายน 2550 31 ธันวาคม 2549

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว) (ปรับปรุงใหม)

          สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

     เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 111,542            81,193              21,182 30,230              

     เงินลงทุนชั่วคราว 3 10,746              21,407              - -

     ลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน, สุทธิ 4 458,729            425,276            301,535 341,828            

     ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน 4, 6 117                   114                   371,376 255,256            

     ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน 6 94                     8,348                28,588 66,372              

     เงินทดรองแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 6 30,000              10,000              30,000 10,000              

     เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 6 5,000                - 5,000                28,764              

     เงินจายลวงหนาคาซื้อสินคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน 6 - - - 101,872            

     สินคาคงเหลือ 7 1,277,977         1,169,967         1,202,387 1,101,295         

     เงินใหกูยืมระยะสั้นอื่น 8 16,613              10,613              16,613 10,613              

     สินทรัพยหมุนเวียนอื่น - สุทธิ 9 219,988            462,791            192,444 318,849            

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 2,130,806         2,189,709         2,169,125 2,265,079         

สินทรัพยไมหมุนเวียน

     เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ําประกัน 5 150,000            150,000            150,000            150,000            

     เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ 10 - - 153,085            86,585              

     เงินใหกูยืมระยะยาว 1,247                1,247                1,247                1,247                

     ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 11 936,201            923,094            492,144            562,293            

     สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 28,708              30,845              1,326                1,614                

     สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 80,584              32,599              33,251              31,030              

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 1,196,740         1,137,785         831,053            832,769            

รวมสินทรัพย 3,327,546         3,327,494         3,000,178         3,097,848         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล (ตอ)

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 30 กันยายน 2550 31 ธันวาคม 2549 30 กันยายน 2550 31 ธันวาคม 2549

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว) (ปรับปรุงใหม)

        หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน

     เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น

        จากสถาบันการเงิน 12 55,510              727,377            55,510              727,377            

     เจาหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 1,414,948         1,047,667         1,387,578         1,017,095         

     เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน 6 - - 948                   9,909                

     เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 14 33,082              30,289              - -

     หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนด

        ชําระภายในหนึ่งป 11 1,425                2,652                - 55                     

     เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน 6 299                   2,238                25,582              36,963              

     เงินกูยืมระยะสั้นอื่น 13 52,015              52,015              51,000              51,000              

     เจาหนี้อื่น 49,938              44,381              28,528              28,177              

     หนี้สินหมุนเวียนอื่น 15 267,763            98,855              136,021            64,510              

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,874,980         2,005,474         1,685,167         1,935,086         

หนี้สินไมหมุนเวียน

     เงินกูยืมระยะยาว 14 93,979              91,072              - -

     หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 11 - 815                   - -

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 93,979              91,887              - -

รวมหนี้สิน 1,968,959         2,097,361         1,685,167         1,935,086         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล (ตอ)

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม

30 กันยายน 2550 31 ธันวาคม 2549 30 กันยายน 2550 31 ธันวาคม 2549

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว) (ปรับปรุงใหม)

สวนของผูถือหุน

     ทุนเรือนหุน

        ทุนจดทะเบียน 

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

        ทุนที่ออกและชําระแลว

           หุนสามัญ 526,260,433 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 526,260            526,260            526,260            526,260            

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

     ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (10,204)             (8,426)               - -

     กําไรสะสม

        จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 53,005              53,005              53,005              53,005              

        ยังไมไดจัดสรร 424,624            281,192            400,680            248,431            

รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ 1,328,751         1,187,097         1,315,011         1,162,762         

สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 29,836              43,036              - -

รวมสวนของผูถือหุน 1,358,587         1,230,133         1,315,011         1,162,762         

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 3,327,546         3,327,494         3,000,178         3,097,848         

0 0 0 0

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2550 2549 2550 2549
(ปรับปรุงใหม)

     รายได
        รายไดจากการขาย - สุทธิ 4,812,323         5,672,081         4,149,443         5,023,569         
        รายไดจากการใหบริการขนสง 10,309              7,297                - -
        รายไดอื่น 10,840              5,428                17,597              16,498              
     รวมรายได 4,833,472         5,684,806         4,167,040         5,040,067         
     คาใชจาย
        ตนทุนขาย 4,613,949         5,625,095         3,946,153         4,950,686         
        ตนทุนการใหบริการขนสง 2,933                3,184                - -
        คาใชจายในการขายและบริหาร 118,872            99,179              116,994            135,909            
     รวมคาใชจาย 4,735,754         5,727,458         4,063,147         5,086,595         
     กําไร (ขาดทุน) กอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 97,718              (42,652)             103,893            (46,528)             
     ดอกเบี้ยจาย (4,968)               (14,343)             (2,722)               (11,426)             
     ภาษีเงินไดนิติบุคคล (26,714)             9,089                (25,294)             11,085              
     กําไร (ขาดทุน) หลังภาษีเงินได 66,036              (47,906)             75,877              (46,869)             
     ขาดทุนสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 3,773                6,022                - -
     กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับงวด 69,809              (41,884)             75,877              (46,869)             

(หนวย: บาท)
     กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 17
        กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.13                  (0.08)                 0.14                  (0.09)                 
        จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน) 526,260,433 522,965,756 526,260,433 522,965,756

     กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด 17
        กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.13                  (0.08)                 0.14                  (0.09)                 
        จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน) 529,138,410 522,965,756 529,138,410 522,965,756

     หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2550 2549 2550 2549
(ปรับปรุงใหม)

     รายได
        รายไดจากการขาย - สุทธิ 14,936,583       15,364,484       13,040,551       13,316,552       
        รายไดจากการใหบริการขนสง 23,824              34,850              - -
        รายไดอื่น 25,587              15,911              47,189              42,807              
     รวมรายได 14,985,994       15,415,245       13,087,740       13,359,359       
     คาใชจาย
        ตนทุนขาย 14,256,696       14,788,575 12,357,969       12,672,365       
        ตนทุนการใหบริการขนสง 8,592                12,788 - -
        คาใชจายในการขายและบริหาร 355,165            332,590 354,865            418,363            
     รวมคาใชจาย 14,620,453       15,133,953       12,712,834       13,090,728       
     กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 365,541            281,292            374,906            268,631            
     ดอกเบี้ยจาย (22,569)             (29,882)             (15,822)             (22,135)             
     ภาษีเงินไดนิติบุคคล (95,777)             (74,715)             (91,058)             (68,921)             
     กําไรหลังภาษีเงินได 247,195            176,695            268,026            177,575            
     ขาดทุนสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 12,014              16,370              - -
     กําไรสุทธิสําหรับงวด 259,209            193,065            268,026            177,575            

(หนวย: บาท)
     กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 17
        กําไรสุทธิ 0.49                  0.37                  0.51                  0.34                  
        จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน) 526,260,433 522,965,756 526,260,433 522,965,756

     กําไรตอหุนปรับลด 17
        กําไรสุทธิ 0.49                  0.37                  0.51                  0.34                  
        จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน) 529,095,556 528,901,351 529,095,556 528,901,351

     หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม

2550 2549 2550 2549
(ปรับปรุงใหม)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
     กําไรสุทธิ 259,209            193,065            268,026            177,575            
     ปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน:
        คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 91,965              91,085              55,855              60,053              
        คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) 1,891                (798)                  3,206                -
        กําไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว (589)                  - (427)                  -
        กําไรจากการขายอุปกรณ (1,303)               (362)                  (150)                  (549)                  
        ขาดทุน (กําไร) ที่ยังไมเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน (691)                  (797)                  (705)                  1,340                
        คาเผ่ือการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอย - - - 27,755              
        กําไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนชั่วคราว (53)                    (167)                  - -
        สวนลดรับจากการลงทุนในต๋ัวเงิน (661)                  (38)                    (525)                  -
        ขาดทุนสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย (12,014)             (16,370)             - -
     กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
        และหนี้สินดําเนินงาน 337,754            265,618            325,280            266,174            
     สินทรัพยดําเนินงาน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง
        ลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน (32,077)             (525,004)           40,354              (501,751)           
        ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน (3)                      (154)                  (116,120)           (13,339)             
        ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน 8,227                (1,179)               37,758              (28,918)             
        สินคาคงเหลือ (108,010)           187,698            (101,092)           160,519            
        สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 240,267            (131,541)           225,741            (161,441)           
        สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (47,985)             (25,925)             (2,221)               (26,614)             
     หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
        เจาหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 367,281            (310,279)           370,483            (318,936)           
        เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน - - (8,961)               5,688                
        เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน (1,541)               595                   (11,381)             10,132              
        เจาหนี้อื่น (7,500)               (112)                  351                   4,176                
        หนี้สินหมุนเวียนอื่น 168,894            (39,045)             71,511              (43,300)             
           เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 925,307            (579,328)           831,703            (647,610)           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม

2550 2549 2550 2549
(ปรับปรุงใหม)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
     เงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว (1,473,510)        (17,262)             (1,370,582)        -
     เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว 1,485,474         7,000                1,371,534         -
     เงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย - - (66,500)             (6,757)               
     เงินสดรับจากการลงทุนโดยผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย - 6,493                - -
     เงินทดรองและเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
        ลดลง (เพ่ิมขึ้น) (25,000)             - 3,764                (27,961)             
     เงินใหกูยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น (6,000)               (6,883)               (6,000)               (6,883)               
     เงินใหกูยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น - (1,247)               - (1,247)               
     สินทรัพยไมมีตัวตนเพิ่มขึ้น (501)                  - - -
     เงินสดรับจากการขายที่ดินและอุปกรณ 2,731                6,203                26,004              5,863                
     ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ (106,055)           (98,021)             (11,272)             (38,557)             
     เงินจายลวงหนาคาซื้อทรัพยสิน - กิจการที่เกี่ยวของกัน - 8,390                - -
        เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (122,861)           (95,327)             (53,052)             (75,542)             
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
     เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น
        จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) (671,867)           876,928            (671,867)           937,056            
     เงินกูยืมระยะสั้นอื่นลดลง - (4,500)               - (2,000)               
     เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว 27,536              - - -
     ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว (14,491)             (62,727)             - (62,727)             
     ชําระคืนหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน (2,042)               (5,433)               (55)                    (164)                  
     เงินปนผลจาย (115,777)           (172,579)           (115,777)           (172,579)           
        เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (776,641)           631,689            (787,699)           699,586            
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน 4,544                3,950                - -
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 30,349              (39,016)             (9,048)               (23,566)             
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 81,193              132,868            30,230              43,454              
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายงวด 111,542            93,852              21,182              19,888              
  0 0
ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม: 
     เงินสดจายระหวางงวดสําหรับ
        ดอกเบี้ยจาย 23,695 27,590 15,533 21,698
        ภาษีเงินไดนิติบุคคล 70,892 121,221 66,001 116,685
     รายการที่ไมใชเงินสด
        เพ่ิมทุนโดยการจายหุนปนผล - 104,593 - 104,593
        เจาหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจากการซื้ออาคารและอุปกรณ 13,057 - - -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

(หนวย: พันบาท)

สวนของ
ทุนเรือนหุน สวนเกินมูลคา ผลตางจากการ จัดสรรแลว - ผูถือหุนสวนนอย

หมายเหตุ ที่ออกและชําระแลว หุนสามัญ แปลงคางบการเงิน สํารองตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร ของบริษัทยอย รวม
ยอดคงเหลือ 1 มกราคม 2549 418,373 335,066 (516)                  42,404 385,581 45,846 1,226,754
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน - - (7,066)               - - 19,667 12,601               
เงินปนผลจาย - - - - (172,579)           - (172,579)           
หุนปนผลจาย 104,593 - - - (104,593)           - -
โอนไปสํารองตามกฎหมาย - - - 10,601 (10,601)             - -
กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - 193,065 - 193,065
ขาดทุนสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย
     ของบริษัทยอย - - - - - -16,370 -16,370
ยอดคงเหลือ 30 กันยายน 2549 522,966 335,066 (7,582)               53,005 290,873 49,143 1,243,471

ยอดคงเหลือ 1 มกราคม 2550 526,260 335,066 (8,426)               53,005 281,192 43,036 1,230,133
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน - - (1,778)               - - (1,186)               (2,964)               
เงินปนผลจาย 18 - - - - (115,777)           - (115,777)           
กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - 259,209 - 259,209
ขาดทุนสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย
     ของบริษัทยอย - - - - - (12,014)             (12,014)             
ยอดคงเหลือ 30 กันยายน 2550 526,260 335,066 -10,204 53,005 424,624 29,836 1,358,587

0 0 0 0 0 0 0
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไรสะสม

บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549

งบการเงินรวม



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนเรือนหุน สวนเกินมูลคา ผลตางจากการ จัดสรรแลว -
หมายเหตุ ที่ออกและชําระแลว หุนสามัญ แปลงคางบการเงิน สํารองตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร รวม

ยอดคงเหลือ 1 มกราคม 2549  - ตามที่รายงานไวเดิม 418,373 335,066 (516)                     42,404 385,581 1,180,908
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
       เกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอย 2.1 - - 516 - (13,798)                (13,282)                
ยอดคงเหลือ 1 มกราคม 2549 - หลังการปรับปรุง 418,373 335,066 - 42,404 371,783 1,167,626
เงินปนผลจาย - - - - (172,579)             (172,579)             
หุนปนผลจาย 104,593 - - - (104,593)             -
โอนไปสํารองตามกฎหมาย - - - 10,601 (10,601)                -
กําไรสุทธิสําหรับงวด (ปรับปรุงใหม) - - - - 177,575 177,575
ยอดคงเหลือ 30 กันยายน 2549 522,966 335,066 - 53,005 261,585 1,172,622

ยอดคงเหลือ 1 มกราคม 2550 - ตามที่รายงานไวเดิม 526,260 335,066 (8,426)                  53,005 281,192 1,187,097
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
       เกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอย 2.1 - - 8,426 - (32,761)                -24,335
ยอดคงเหลือ 1 มกราคม 2550 - หลังการปรับปรุง 526,260 335,066 - 53,005 248,431 1,162,762
เงินปนผลจาย 18 - - - - (115,777)             -115,777
กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - 268,026 268,026
ยอดคงเหลือ 30 กันยายน 2550 526,260 335,066 - 53,005 400,680 1,315,011

0 0 0 0 0
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549

กําไรสะสม


