
บริษัท อาร์พีซีจี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2557

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2557 31 ธนัวาคม 2556 30 มิถุนายน 2557 31 ธนัวาคม 2556
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 79,367              434,092            7,479                378,910            
เงินลงทุนชัว่คราว 305,216            188,329            272,401            127,655            
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 2, 3 72,589              87,214              3,143                7,054                
สินคา้คงเหลือ 4 54,534              57,998              2,781                2,802                
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับจาก
   กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 3,400                3,400                3,400                3,400                
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 15,500              4,500                284,688            253,688            
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 532                   516                   -                       -                       
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 60,657              18,461              4,417                3,876                
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 591,795            794,510            578,309            777,385            
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 5 237,841            266,113            82,800              110,000            
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 859                   1,129                -                       -                       
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 1,412,853         522,457            1,408,928         508,815            
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                       -                       480,718            480,718            
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 1,044,453         1,093,152         583,661            606,664            
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 6,525                7,668                3,965                4,949                
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 4,234                7,266                -                       -                       
เงินประกนัเพ่ือการซ้ือหุน้ 6 -                       200,000            -                       200,000            
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 44,034              48,669              30,800              30,590              
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,750,799         2,146,454         2,590,872         1,941,736         

รวมสินทรัพย์ 3,342,594         2,940,964         3,169,181         2,719,121         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษัท อาร์พีซีจี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2557

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2557 31 ธนัวาคม 2556 30 มิถุนายน 2557 31 ธนัวาคม 2556
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 9,257                -                       -                       -                       
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 3 1,671,989         1,717,895         1,527,325         1,526,813         
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,690                1,690                -                       -                       
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 2,370                2,469                1,191                783                   
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 151                   16                     -                       -                       
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 16,540              17,131              505                   1,058                
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,701,997         1,739,201         1,529,021         1,528,654         
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 2,603                1,082                2,430                451                   
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 58,278              61,053              50,864              53,638              
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 10,289              8,967                2,151                1,547                
ประมาณการหน้ีสินสาํหรับตน้ทุนในการร้ือถอน 315                   315                   -                       -                       
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 71,485              71,417              55,445              55,636              
รวมหนีสิ้น 1,773,482         1,810,618         1,584,466         1,584,290         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษัท อาร์พีซีจี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2557

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2557 31 ธนัวาคม 2556 30 มิถุนายน 2557 31 ธนัวาคม 2556
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 9
   ทุนจดทะเบียน 
      หุน้สามญั 1,304,664,125 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท
         (31 ธนัวาคม 2556: หุน้สามญั 802,870,229 หุน้ 

         มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) 1,304,664         802,870            1,304,664         802,870            

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

      หุน้สามญั 1,304,664,125 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท
         (31 ธนัวาคม 2556: หุน้สามญั 802,870,229 หุน้ 
         มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) 1,304,664         802,870            1,304,664         802,870            
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 335,967            335,967            335,967            335,967            
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้
      สาํรองตามกฎหมาย - บริษทัฯ 80,305              80,305              80,305              80,305              
                                      - บริษทัยอ่ย 4,100                4,100                -                       -                       
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม) (404,732)           (352,529)           (339,675)           (298,862)           
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 233,116            244,213            203,454            214,551            
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,553,420         1,114,926         1,584,715         1,134,831         
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 15,692              15,420              -                       -                       
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,569,112         1,130,346         1,584,715         1,134,831         

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,342,594         2,940,964         3,169,181         2,719,121         

-                    -                    -                    -                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท อาร์พซีีจี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุน
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 861,898            815,723            -                       -                       
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 23,231              18,695              -                       -                       
รายไดอ่ื้น 8,180                13,772              16,883              17,569              
รวมรายได้ 893,309            848,190            16,883              17,569              
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 805,849            768,645            -                       -                       
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 16,751              12,943              -                       -                       
ค่าใชจ่้ายในการขาย 20,516              17,984              -                       -                       
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 82,947              76,870              40,862              33,956              
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 927                   7,045                -                       75,500              
รวมค่าใช้จ่าย 926,990            883,487            40,862              109,456            
ขาดทุนก่อนส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (33,681)             (35,297)             (23,979)             (91,887)             
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 (3,026)               5,862                -                       -                       
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (36,707)             (29,435)             (23,979)             (91,887)             
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (442)                  (299)                  (34)                    (54)                    
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (37,149)             (29,734)             (24,013)             (91,941)             
รายไดภ้าษีเงินได้ 11 603                   3,055                1,387                2,064                
ขาดทุนสําหรับงวด (36,546)             (26,679)             (22,626)             (89,877)             

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) 
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (36,634)             (27,604)             (22,626)             (89,877)             
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 88                     925                   

(36,546)             (26,679)             
0 0

(หน่วย: บาท)
กาํไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน 12
ขาดทุนส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (0.03)                 (0.05)                 (0.02)                 (0.17)                 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุน้) 1,304,664         529,870            1,304,664         529,870            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท อาร์พซีีจี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 

(หน่วย: พนับาท)

2557 2556 2557 2556

ขาดทุนสําหรับงวด (36,546)             (26,679)             (22,626)             (89,877)             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่สําหรับงวด -                       -                       -                       -                       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (36,546)             (26,679)             (22,626)             (89,877)             

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (36,634)             (27,604)             (22,626)             (89,877)             
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 88                     925                   

(36,546)             (26,679)             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท อาร์พซีีจี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุน
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 1,714,747         1,677,650         -                       -                       
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 36,900              35,141              -                       -                       
รายไดอ่ื้น 18,712              28,676              25,712              30,542              
รวมรายได้ 1,770,359         1,741,467         25,712              30,542              
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 1,600,889         1,583,073         -                       -                       
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 25,616              25,691              -                       -                       
ค่าใชจ่้ายในการขาย 39,901              33,481              -                       -                       
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 163,742            158,150            78,593              68,500              
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 1,009                7,022                -                       75,500              
รวมค่าใช้จ่าย 1,831,157         1,807,417         78,593              144,000            
ขาดทุนก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (60,798)             (65,950)             (52,881)             (113,458)           
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 703                   17,159              -                       -                       
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (60,095)             (48,791)             (52,881)             (113,458)           
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (859)                  (1,036)               (137)                  (102)                  
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (60,954)             (49,827)             (53,018)             (113,560)           
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 11 (408)                  2,711                2,774                2,064                
ขาดทุนสําหรับงวด (61,362)             (47,116)             (50,244)             (111,496)           

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) 
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (61,634)             (48,089)             (50,244)             (111,496)           
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 272                   973                   

(61,362)             (47,116)             
0 0

(หน่วย: บาท)
กาํไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน 12
ขาดทุนส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (0.05)                 (0.09)                 (0.04)                 (0.21)                 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุน้) 1,149,413         529,870            1,149,413         529,870            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท อาร์พซีีจี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 

(หน่วย: พนับาท)

2557 2556 2557 2556

ขาดทุนสําหรับงวด (61,362)             (47,116)             (50,244)             (111,496)           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่สําหรับงวด -                       -                       -                       -                       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (61,362)             (47,116)             (50,244)             (111,496)           

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (61,634)             (48,089)             (50,244)             (111,496)           
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 272                   973                   

(61,362)             (47,116)             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท อาร์พซีีจี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 

(หน่วย: พนับาท)

2557 2556 2557 2556
กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน
ขาดทุนก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (60,954)             (49,827)             (53,018)             (113,560)           
รายการปรับกระทบยอดขาดทุนก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน: 
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 60,414              62,631              32,180              31,664              
   ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 1,009                7,022                -                       75,500              
   โอนกลบัการปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (22)                    (1,955)               -                       (2,309)               
   กาํไรจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว (2,376)               (2,020)               (2,330)               (1,654)               
   กาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชัว่คราว (808)                  (115)                  (970)                  (65)                    
   กาํไรจากการขายอุปกรณ์ (414)                  (1,364)               (449)                  (1,317)               
   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 1,322                4,671                604                   988                   
   เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม -                       -                       (10,420)             (5,954)               
   ดอกเบ้ียรับ (7,490)               (9,950)               (7,598)               (16,984)             
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 364                   290                   95                     54                     
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (703)                  (17,159)             -                       -                       
ขาดทุนจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน (9,658)               (7,776)               (41,906)             (33,637)             
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง
   ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน 11,928 32,963 2,223 3,094
   สินคา้คงเหลือ 3,486                18,056              21                     2,937                
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (42,196)             687                   (541)                  1,882                
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 262 1,489                27                     10                     
หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (45,911)             (68,763)             512                   (16,195)             
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (591)                  (770)                  (553)                  15                     
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน -                       299                   -                       -                       
เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน (82,680)             (23,815)             (40,217)             (41,894)             
จ่ายดอกเบ้ีย (359)                  (284)                  (95)                    (54)                    
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 5,704                -                       -                       -                       
จ่ายภาษีเงินได้ (1,347)               (3,207)               (237)                  (300)                  
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมดําเนินงาน (78,682)             (27,306)             (40,549)             (42,248)             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท อาร์พซีีจี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 

(หน่วย: พนับาท)

2557 2556 2557 2556
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนัลดลง (เพิ่มข้ึน) 28,272              (180,449)           27,200              (30,400)             
รับดอกเบ้ีย 9,178                9,121                9,286                16,199              
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 10,420              5,954                10,420              5,954                
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (1,165,900)        (1,108,090)        (1,131,100)        (398,000)           
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว 1,052,197         1,118,298         989,654            364,950            
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม (หมายเหตุ 6) (700,113)           (81,869)             (700,113)           (81,869)             
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                       -                       -                       (550)                  
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัเพิ่มข้ึน -                       (2,000)               -                       (2,000)               
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิ่มข้ึน (11,000)             -                       (31,000)             (104,845)           
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัลดลง 254                   240                   -                       -                       
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 471                   2,954                453                   2,826                
ซ้ืออุปกรณ์ (7,666)               (9,890)               (5,327)               (1,367)               
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (93)                    -                       -                       -                       
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (783,980)           (245,731)           (830,527)           (229,102)           
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารเพิ่มข้ึน 9,257                -                       -                       -                       
ชาํระคืนหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (1,448)               (1,634)               (483)                  (363)                  
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซ้ือหุน้จากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ
   ควบคุมของบริษทัยอ่ย -                       (118)                  -                       -                       
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน 501,794            -                       501,794            -                       
จ่ายเงินปันผล (1,666)               -                       (1,666)               -                       
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน 507,937            (1,752)               499,645            (363)                  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (354,725)           (274,789)           (371,431)           (271,713)           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 434,092            618,176            378,910            555,722            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด 79,367              343,387            7,479                284,009            

  -                       -                       
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม: 

รายการท่ีมิใช่เงินสด
   ซ้ือยานพาหนะโดยวิธีสัญญาเช่าการเงิน 2,870                -                       2,870                -                       
   ตดัจาํหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 11,097 8,257 11,097 8,257
   โอนเงินประกนัเพื่อการซ้ือหุน้ไปบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วม 200,000 -                       200,000 -                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั อาร์พซีีจ ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น
สําหรับงวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน 2557

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ
ส่วนของ

ส่วนเกินทุน รวมองคป์ระกอบ รวม ผูม้ีส่วนไดเ้สียที่
ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า ยงัไม่ไดจ้ดัสรร จากการ อื่นของส่วน ส่วนของผูถ้ือหุน้ ไม่มีอาํนาจควบคุม รวมส่วนของ

ที่ออกและชาํระแลว้ หุน้สามญั บริษทัฯ บริษทัยอ่ย (ขาดทุนสะสม) ตีราคาสินทรัพย์ ของผูถ้ือหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุน้
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2556 529,870               335,066               80,305                 -                           (225,412)              139,710               139,710               859,539               8,420                   867,959               
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                           -                           -                           (48,089)                -                           -                           (48,089)                973                      (47,116)                
ตดัจาํหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ -                           -                           -                           -                           8,257                   (8,257)                  (8,257)                  -                           -                           -                           
บริษทัฯซื้อหุน้จากผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มี
     อาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           (550)                     (550)                     
โอนกาํไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็น
   สาํรองตามกฎหมาย -                           -                           -                           4,100                   (4,100)                  -                           -                           -                           -                           -                           
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2556 529,870               335,066               80,305                 4,100                   (269,344)              131,453               131,453               811,450               8,843                   820,293               

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 802,870               335,967               80,305                 4,100                   (352,529)              244,213               244,213               1,114,926            15,420                 1,130,346            
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                           -                           -                           (61,634)                -                           -                           (61,634)                272                      (61,362)                
ออกหุน้สามญัเพิ่มทุน (หมายเหตุ 9) 501,794               -                           -                           -                           -                           -                           -                           501,794               -                           501,794               
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 10) -                           -                           -                           -                           (1,666)                  -                           -                           (1,666)                  -                           (1,666)                  
ตดัจาํหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ -                           -                           -                           -                           11,097                 (11,097)                (11,097)                -                           -                           -                           
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2557 1,304,664            335,967               80,305                 4,100                   (404,732)              233,116               233,116               1,553,420            15,692                 1,569,112            

-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สาํรองตามกฎหมาย

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้ -

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท อาร์พซีีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2557

(หน่วย: พนับาท)

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2556 529,870                 335,066                 80,305                   (22,419)                  139,710                 139,710                 1,062,532              
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                             -                             -                             (111,496)                -                             -                             (111,496)                
ตดัจาํหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ -                             -                             -                             8,257                     (8,257)                    (8,257)                    -                             
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2556 529,870                 335,066                 80,305                   (125,658)                131,453                 131,453                 951,036                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 802,870                 335,967                 80,305                   (298,862)                214,551                 214,551                 1,134,831              
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                             -                             -                             (50,244)                  -                             -                             (50,244)                  
ออกหุ้นสามญัเพิม่ทุน (หมายเหตุ 9) 501,794                 -                             -                             -                             -                             -                             501,794                 
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 10) -                             -                             -                             (1,666)                    -                             -                             (1,666)                    
ตดัจาํหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ -                             -                             -                             11,097                   (11,097)                  (11,097)                  -                             
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2557 1,304,664              335,967                 80,305                   (339,675)                203,454                 203,454                 1,584,715              

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น

จดัสรรแลว้ -


