
บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม

หมายเหตุ 30 กันยายน 2551 31 ธันวาคม 2550 30 กันยายน 2551 31 ธันวาคม 2550
(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)
แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 73,622                112,566              7,146                  8,602                  
เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ 2 11,000                45,571                -                          -                          
ลูกหน้ีการคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน, สุทธิ 3 449,759              512,549              378,701              378,338              
ลูกหน้ีการคา - กจิการที่เกี่ยวของกัน 3, 5 366                     106                     297,576              497,124              
ลูกหน้ีกิจการที่เกี่ยวของกัน 5 -                          2,658                  22,855                8,994                  
เงินทดรองแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 5 30,000                30,000                30,000                30,000                
สินคาคงเหลือ 6 1,938,829           1,610,258           1,870,201           1,476,012           
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 7 16,728                16,622                16,728                16,622                
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 5 -                          -                          87,981                -                          
สินทรัพยหมนเวียนอื่น - สทธิ 8 615,814              335,346              546,635              270,825              

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สนทรพยหมุนเวยนอน  สุทธ 8 615,814              335,346              546,635              270,825              
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 3,136,118           2,665,676           3,257,823           2,686,517           
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระคํ้าประกัน 4 120,000              120,000              120,000              120,000              
เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ 9 -                          -                          245,014              200,585              
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 10 1,207,033           956,851              460,170              479,011              
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 4,508                  4,773                  4,508                  4,773                  
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น - สุทธิ 11 43,091                107,514              35,601                34,425                
รวมสินทรพัยไมหมุนเวียน 1,374,632           1,189,138           865,293              838,794              
รวมสินทรัพย 4,510,750           3,854,814           4,123,116           3,525,311           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (ตอ)

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม

หมายเหตุ 30 กันยายน 2551 31 ธันวาคม 2550 30 กันยายน 2551 31 ธันวาคม 2550
(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)
แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน
หน้ีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น
   จากสถาบันการเงิน 12 1,083,746           220,234              1,079,570           220,234              
เจาหน้ีการคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 1,686,605           1,597,241           1,662,043           1,555,103           
เจาหน้ีการคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน 5 270                     -                          13,189                9,378                  
เจาหน้ีกิจการที่เกี่ยวของกัน 5 496                     130                     27,287                26,845                
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 13 8,584                  52,115                1,000                  51,000                
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 5 2,000                  -                          -                          -                          
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกําหนด
   ชําระภายในหน่ึงป 14 119,004              73,499                80,000                -                          
เงินกยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกัน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงนกูยมระยะยาวจากกจการทเกยวของกน
   ที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 5 4,500                  -                          -                          -                          
หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนด
   ชําระภายในหน่ึงป 10 615                     814                     291                     -                          
เจาหน้ีอื่น 76,378                44,752                28,796                20,866                
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 15 63,542                306,161              34,136                188,338              
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 3,045,740           2,294,946           2,926,312           2,071,764           
หน้ีสินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 14 256,853              56,725                80,000                -                          
เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 5 4,500                  -                          -                          -                          
หน้ีสนิตามสัญญาเชาการเงิน 10 1,720                  -                          558                     -                          
เงินมัดจําคาเชา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 13,553                5,607                  -                          -                          
เงินมัดจําคาเชา - กิจการที่เกี่ยวของกัน 5 218                     218                     -                          -                          
รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 276,844              62,550                80,558                -                          
รวมหน้ีสิน 3,322,584           2,357,496           3,006,870           2,071,764           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (ตอ)

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม

หมายเหตุ 30 กันยายน 2551 31 ธันวาคม 2550 30 กันยายน 2551 31 ธันวาคม 2550
(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)
แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน 16
   ทุนจดทะเบียน 
      หุนสามัญ 529,870,229 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
         (31 ธันวาคม 2550: หุนสามัญ 530,048,171 หุน 
         มูลคาหุนละ 1 บาท 529,870              530,048              529,870              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 -                          (10,193)              -                          -                          
กําไรสะสม
   จัดสรรแลว 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

   จดสรรแลว 
      สํารองตามกฎหมาย 53,005                53,005                53,005                53,005                
      สํารองหุนทุนซื้อคืน 17 220,550              -                          220,550              -                          
   ยังไมไดจัดสรร 255,763              566,109              198,305              535,606              
รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ 1,394,254           1,473,857           1,336,796           1,453,547           
หัก: หุนทุนซื้อคืน 18 (220,550)            -                          (220,550)            -                          
รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ - สุทธิ 1,173,704           1,473,857           1,116,246           1,453,547           
สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 14,462                23,461                -                          -                          
รวมสวนของผูถือหุน 1,188,166           1,497,318           1,116,246           1,453,547           
รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 4,510,750           3,854,814           4,123,116           3,525,311           

0 0 0 0
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 และ 2550

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2551 2550 2551 2550
รายได
รายไดจากการขาย - สุทธิ 5,951,310           4,812,323           5,239,135           4,149,443           
รายไดจากการใหบริการขนสง 6,277                  10,309                -                          -                          
กําไรจากการขายสินทรัพยถาวรและสิทธิการ
   ใชประโยชนบนที่ดิน 718                     84                       246                     -                          
กําไรสุทธิจากการคืนทุนของบริษัทยอย -                          -                          23,622                -                          
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 12,981                -                          12,981                -                          
รายไดอื่น 25,963                10,756                22,707                17,597                
รวมรายได 5,997,249           4,833,472           5,298,691           4,167,040           
คาใชจาย
ตนทุนขาย 6,115,383           4,613,949           5,388,049           3,946,153           
ตนทุนการใหบริการขนสง 3,582                  2,933                  -                          -                          

งบการเงินเฉพาะกิจการ

คาใชจายในการขายและบริหาร 98,672                118,872              100,025              116,994              
รวมคาใชจาย 6,217,637           4,735,754           5,488,074           4,063,147           
กําไร (ขาดทุน) กอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได (220,388)            97,718                (189,383)            103,893              
ดอกเบี้ยจาย (21,144)              (4,968)                (20,595)              (2,722)                
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 50,857                (26,714)              52,494                (25,294)              
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับงวด (190,675)            66,036                (157,484)            75,877                

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) สุทธิ
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ (190,616)            69,809                (157,484)            75,877                
สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย (59)                     (3,773)                

(190,675)            66,036                
0 0 (หนวย: บาท)

กําไรตอหุน 19
กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ (0.39)                  0.13                    (0.33)                  0.14                    
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (หุน) 483,163,329 526,260,433 483,163,329 526,260,433

กําไรตอหุนปรับลด
กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ - 0.13                    - 0.14                    
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (หุน) - 529,138,410 - 529,138,410

 ่ ้หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 และ 2550

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2551 2550 2551 2550
รายได
รายไดจากการขาย - สุทธิ 18,535,577        14,936,583        16,613,142        13,040,551        
รายไดจากการใหบริการขนสง 29,278                23,824                -                          -                          
กําไรจากการขายสินทรัพยถาวรและสิทธิการ
   ใชประโยชนบนที่ดิน 76,467                1,303                  483                     150                     
กําไรจากสัญญาซ้ือขายนํ้ามันดิบและผลิตภัณฑ
   นํ้ามันลวงหนา 15,284                -                          15,284                -                          
กําไรสุทธิจากการคืนทุนของบริษัทยอย -                          -                          23,622                -                          
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 26,083                -                          26,083                -                          
รายไดอื่น 63,873                24,284                66,454                47,039                
รวมรายได 18,746,562        14,985,994        16,745,068        13,087,740        
คาใชจาย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ตนทุนขาย 18,037,846        14,256,696        16,130,675        12,357,969        
ตนทุนการใหบริการขนสง 12,813                8,592                  -                          -                          
คาใชจายในการขายและบริหาร 415,713              355,165              411,664              354,865              
รวมคาใชจาย 18,466,372        14,620,453        16,542,339        12,712,834        
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 280,190              365,541              202,729              374,906              
ดอกเบี้ยจาย (47,141)              (22,569)              (42,581)              (15,822)              
ภาษีเงินไดนิติบุคคล (50,355)              (95,777)              (40,142)              (91,058)              
กําไรสุทธิสําหรับงวด 182,694              247,195              120,006              268,026              

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) สุทธิ
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 157,154              259,209              120,006              268,026              
สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 25,540                (12,014)              

182,694              247,195              
0 0 (หนวย: บาท)

กําไรตอหุน 19
กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน
กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 0.31                    0.49                    0.24                    0.51                    
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (หุน) 509,337,871 526,260,433 509,337,871 526,260,433

กําไรตอหุนปรับลด
กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ - 0.49                    - 0.51                    
จํานวนหนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (หน) - 529 095 556 - 529 095 556จานวนหุนสามญถวเฉลยถวงนาหนก (หุน) - 529,095,556 - 529,095,556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 และ 2550

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม

2551 2550 2551 2550
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิกอนภาษี 233,049              342,972              160,148              359,084              
ปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน:
   คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 91,712                91,965                55,044                55,855                
   หน้ีสูญและคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 3,266                  1,891                  126                     3,206                  
   กําไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว (1,232)                (589)                   -                          (427)                   
   ขาดทุนจากการคืนทุนของบริษัทยอย -                          -                          31,396                -                          
   โอนกลับคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย -                          -                          (55,018)              -                          
   กําไรจากการขายสินทรัพยถาวรและสิทธิการใชประโยชน
      บนที่ดิน (76,467)              (1,303)                (483)                   (150)                   
   กําไรที่ยังไมเกิดข้ึนจากอัตราแลกเปลี่ยน (1,301)                (691)                   (1,301)                (705)                   
   ขาดทุน (กําไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทนุชั่วคราว 33                       (53)                     -                          -                          
   สวนลดรับจากการลงทุนในต๋ัวเงิน -                          (661)                   -                          (525)                   
   คาใชจายดอกเบี้ย 47 141                22 569                42 581                15 822                

งบการเงินเฉพาะกิจการ

   คาใชจายดอกเบย 47,141                22,569                42,581                15,822                
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
   และหน้ีสินดําเนินงาน 296,201              456,100              232,493              432,160              
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 65,512                (32,077)              1,117                  40,354                
   ลูกหน้ีการคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน (260)                   (3)                        199,548              (116,120)            
   ลูกหน้ีกิจการที่เกี่ยวของกัน 2,658                  8,227                  (13,861)              37,758                
   สินคาคงเหลือ (324,939)            (108,010)            (394,189)            (101,092)            
   สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (240,840)            240,267              (239,006)            225,741              
   สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 42,729                (47,985)              (1,176)                (2,221)                
หน้ีสินดําเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)
   เจาหน้ีการคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 86,237                367,281              106,940              370,483              
   เจาหน้ีการคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน 270                     -                          3,811                  (8,961)                
   เจาหน้ีกิจการที่เกี่ยวของกัน (2,263)                (1,541)                442                     (11,381)              
   เจาหน้ีอื่น (434)                   (7,500)                7,930                  351                     
   หน้ีสินหมุนเวียนอื่น (99,214)              145,135              (85,552)              46,165                
   หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น 7,946                  -                          -                          -                          
 เงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (166,397)            1,019,894           (181,503)            913,237              
   จายดอกเบี้ย (44,992)              (23,695)              (42,181)              -15,533
   เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินไดนิติบุคคล 15,910 -                          15,910 -                          
   จายภาษีเงินไดนิติบุคคล (171,294)            (70,892)              (162,211)            -66,001
 เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (366,773)            925,307              (369,985)            831,703

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 และ 2550

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม

2551 2550 2551 2550
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว (1,181,000)         (1,473,510)         -                          (1,370,582)         
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว 1,216,770           1,485,474           -                          1,371,534           
เงินสดจายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย (1,502)                -                          (76,000)              (66,500)              
เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทยอย -                          -                          55,193                -                          
เงินทดรองแกกิจการที่เกี่ยวของกันเพิ่มข้ึน -                          (20,000)              -                          (20,000)              
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่ไมเกี่ยวของกันเพิ่มข้ึน (106)                   (6,000)                (106)                   (6,000)                
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกันลดลง (เพิ่มข้ึน) -                          (5,000)                (87,981)              23,764                
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถาวรและสิทธิการใช
   ประโยชนบนที่ดิน 186,330              2,731                  2,436                  26,004                
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ (462,081)            (106,055)            (36,212)              (11,272)              
ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (485)                   (501)                   (485)                   -                          
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (242,074)            (122,861)            (143,155)            (53,052)              
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยืมระยะสั้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงนเบกเกนบญชและเงนกูยมระยะสน
   จากสถาบันการเงินเพิ่มข้ึน (ลดลง) 863,512              (671,867)            859,336              (671,867)            
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไมเกี่ยวของกันลดลง (44,531)              -                          (50,000)              -                          
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 389,186              27,536                200,000              -                          
ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (143,553)            (14,491)              (40,000)              -                          
เงินสดจายซื้อหุนทุนซื้อคืน (220,550)            -                          (220,550)            -                          
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนโดยผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 1,225                  -                          -                          -                          
เงินสดจายเพื่อคืนทุนแกผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย (37,335)              -                          -                          -                          
ชําระคืนหน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน (1,294)                (2,042)                (345)                   (55)                     
เงินปนผลจาย (236,757)            (115,777)            (236,757)            (115,777)            
เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 569,903              (776,641)            511,684              (787,699)            
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน -                          4,544                  -                          -                          
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ (38,944)              30,349                (1,456)                (9,048)                
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 112,566              81,193                8,602                  30,230                
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายงวด 73,622                111,542              7,146                  21,182                
  0 0
ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพ่ิมเติม: 
รายการที่ไมใชเงินสด
   เจาหน้ีอื่นเพิ่มข้ึนจากการซื้ออาคารและอุปกรณ 31,435 13,057 -                          -                          
   ซื้อยานพาหนะโดยวิธีสัญญาเชาการเงิน 2,815 -                          1,194 -                          
   เงินรับลวงหนาลดลงจากการขายสินทรัพย 84,504 -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(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 -                           -                           (1,778)                  -                           -                           -                           -                           (1,186)                  (2,964)                  
เงินปนผลจาย -                           -                           -                           -                           -                           (115,777)              -                           -                           (115,777)              
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับงวด -                           -                           -                           -                           -                           259,209 -                           (12,014)                247,195
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 526,260 335,066 (10,204)                53,005 -                           424,624 -                           29,836 1,358,587

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
เงินคืนทุนของผูถือหุนสวนนอย
   ในบริษัทยอย -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -37,335 -37,335
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน -                           -                           10,193                 -                           -                           (10,193)                -                           -                           -                           
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 20) -                           -                           -                           -                           -                           (236,757)              -                           -                           -236,757
สํารองหุนทุนซื้อคืน (หมายเหตุ 17) -                           -                           -                           -                           220,550               (220,550)              -                           -                           -                           
หุนทุนซื้อคืนในระหวางงวด
   (หมายเหตุ 18) -                           -                           -                           -                           -                           -                           (220,550)              -                           -220,550
กําไรสุทธิสําหรับงวด -                           -                           -                           -                           -                           157,154 -                           25,540 182,694
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 529,870 335,066 -                           53,005 220,550               255,763 (220,550)              14,462 1,188,166

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

จัดสรรแลว
กําไรสะสม

งบการเงินรวม

บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 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
เงินปนผลจาย -                          -                          -                          -                          -115,777 -                          -115,777
กําไรสุทธิสําหรับงวด -                          -                          -                          -                          268,026 -                          268,026
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 526,260 335,066 53,005 -                          400,680 -                          1,315,011

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 529,870 335,066 53,005 -                          535,606 -                          1,453,547
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 20) -                          -                          -                          -                          (236,757)              -                          -236,757
สํารองหุนทุนซื้อคืน (หมายเหตุ 17) -                          -                          -                          220,550               (220,550)              -                          -                          
หุนทุนซื้อคืนในระหวางงวด (หมายเหตุ 18) -                          -                          -                          -                          -                          (220,550)              -220,550
กําไรสุทธิสําหรับงวด -                          -                          -                          -                          120,006 -                          120,006
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 529,870 335,066 53,005 220,550               198,305 -220,550 1,116,246

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

จัดสรรแลว
กําไรสะสม

บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 และ 2550


