
บริษัท อาร์พซีีจี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2557

(หน่วย: พนับาท)

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

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 34,029               434,092             8,669                 378,910             
เงินลงทุนชัว่คราว 130,867             188,329             101,123             127,655             
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 2, 3 64,236               87,214               8,873                 7,054                 
สินคา้คงเหลือ 4 58,747               57,998               2,780                 2,802                 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับจาก
   กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 400                    3,400                 400                    3,400                 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 11,000               4,500                 260,188             253,688             
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 540                    516                    -                        -                        
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น 53,883               18,461               4,490                 3,876                 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 353,702             794,510             386,523             777,385             
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 5 431,345             266,113             273,300             110,000             
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 4,500                 -                        4,500                 -                        
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 4,885                 1,129                 4,163                 -                        
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 1,412,285          522,457             1,408,928          508,815             
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                        -                        443,314             480,718             
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 1,025,025          1,093,152          569,418             606,664             
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 5,935                 7,668                 3,503                 4,949                 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 4,233                 7,266                 -                        -                        
เงินประกนัเพือ่การซ้ือหุน้ 6 -                        200,000             -                        200,000             
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 44,385               48,669               30,872               30,590               
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,932,593          2,146,454          2,737,998          1,941,736          
รวมสินทรัพย์ 3,286,295          2,940,964          3,124,521          2,719,121          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษัท อาร์พซีีจี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2557

(หน่วย: พนับาท)

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

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 3 1,674,766          1,717,895          1,522,037          1,526,813          
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,690                 1,690                 -                        -                        
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 1,413                 2,469                 655                    783                    
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 107                    16                      -                        -                        
หน้ีสินหมุนเวยีนอื่น 14,636               17,131               501                    1,058                 
รวมหนี้สินหมุนเวยีน 1,692,612          1,739,201          1,523,193          1,528,654          
หนี้สินไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 2,237                 1,082                 2,140                 451                    
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 56,891               61,053               49,476               53,638               
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 10,951               8,967                 2,453                 1,547                 
ประมาณการหน้ีสินสาํหรับตน้ทุนในการร้ือถอน 315                    315                    -                        -                        
รวมหนี้สินไม่หมุนเวยีน 70,394               71,417               54,069               55,636               
รวมหนี้สิน 1,763,006          1,810,618          1,577,262          1,584,290          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษัท อาร์พซีีจี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2557

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2557 31 ธนัวาคม 2556 30 กนัยายน 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 1,500                 4,100                 -                        -                        
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม) (442,473)           (352,529)           (371,581)           (298,862)           
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุน้ 227,566             244,213             197,904             214,551             
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,507,529          1,114,926          1,547,259          1,134,831          
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 15,760               15,420               -                        -                        
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,523,289          1,130,346          1,547,259          1,134,831          
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,286,295          2,940,964          3,124,521          2,719,121          

-                    -                    -                    -                    
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท อาร์พซีีจี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุน
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 786,599             791,957             -                        -                        
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 17,972               28,391               -                        -                        
รายไดอ่ื้น 11,553               10,534               18,285               10,203               
รวมรายได้ 816,124             830,882             18,285               10,203               
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 729,544             736,986             -                        -                        
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 11,515               21,473               -                        -                        
ค่าใชจ่้ายในการขาย 22,549               21,706               -                        -                        
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 98,823               77,025               57,847               33,849               
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) (1,258)               748                    (800)                  -                        
รวมค่าใช้จ่าย 861,173             857,938             57,047               33,849               
ขาดทุนก่อนส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 
   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ (45,049)             (27,056)             (38,762)             (23,646)             
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 (568)                  9,033                 -                        -                        
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ (45,617)             (18,023)             (38,762)             (23,646)             
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (1,279)               (409)                  (82)                    (118)                  
ขาดทุนก่อนรายได้ภาษีเงนิได้ (46,896)             (18,432)             (38,844)             (23,764)             
รายไดภ้าษีเงินได้ 11 1,073                 815                    1,388                 1,034                 
ขาดทุนสําหรับงวด (45,823)             (17,617)             (37,456)             (22,730)             

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) 
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (45,891)             (17,684)             (37,456)             (22,730)             
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 68                      67                      

(45,823)             (17,617)             
0 0

(หน่วย: บาท)
กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 12
ขาดทุนส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (0.04)                 (0.03)                 (0.03)                 (0.04)                 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (พนัหุน้) 1,304,664          529,870             1,304,664          529,870             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท อาร์พซีีจี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 

(หน่วย: พนับาท)

2557 2556 2557 2556

ขาดทุนสําหรับงวด (45,823)             (17,617)             (37,456)             (22,730)             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด -                        -                        -                        -                        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (45,823)             (17,617)             (37,456)             (22,730)             

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (45,891)             (17,684)             (37,456)             (22,730)             
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 68                      67                      

(45,823)             (17,617)             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท อาร์พซีีจี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุน
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 2,501,346          2,469,607          -                        -                        
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 54,872               63,532               -                        -                        
รายไดอ่ื้น 30,265               39,210               43,997               40,745               
รวมรายได้ 2,586,483          2,572,349          43,997               40,745               
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 2,330,433          2,320,059          -                        -                        
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 37,131               47,164               -                        -                        
ค่าใชจ่้ายในการขาย 62,450               55,187               -                        -                        
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 262,565             235,175             136,440             102,349             
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) (249)                  7,770                 (800)                  75,500               
รวมค่าใช้จ่าย 2,692,330          2,665,355          135,640             177,849             
ขาดทุนก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 
   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ (105,847)           (93,006)             (91,643)             (137,104)           
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 135                    26,192               -                        -                        
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ (105,712)           (66,814)             (91,643)             (137,104)           
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (2,138)               (1,445)               (219)                  (220)                  
ขาดทุนก่อนรายได้ภาษีเงนิได้ (107,850)           (68,259)             (91,862)             (137,324)           
รายไดภ้าษีเงินได้ 11 665                    3,526                 4,162                 3,098                 
ขาดทุนสําหรับงวด (107,185)           (64,733)             (87,700)             (134,226)           

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) 
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (107,525)           (65,773)             (87,700)             (134,226)           
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 340                    1,040                 

(107,185)           (64,733)             
0 0

(หน่วย: บาท)
กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 12
ขาดทุนส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (0.09)                 (0.12)                 (0.07)                 (0.25)                 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (พนัหุน้) 1,201,732          529,870             1,201,732          529,870             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท อาร์พซีีจี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 

(หน่วย: พนับาท)

2557 2556 2557 2556

ขาดทุนสําหรับงวด (107,185)           (64,733)             (87,700)             (134,226)           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด -                        -                        -                        -                        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (107,185)           (64,733)             (87,700)             (134,226)           

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (107,525)           (65,773)             (87,700)             (134,226)           
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 340                    1,040                 

(107,185)           (64,733)             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท อาร์พซีีจี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 

(หน่วย: พนับาท)

2557 2556 2557 2556
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน
ขาดทุนก่อนรายไดภ้าษีเงินได้ (107,850)           (68,259)             (91,862)             (137,324)           
รายการปรับกระทบยอดขาดทุนก่อนรายไดภ้าษีเงินได้
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน: 
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 90,330               93,744               48,097               47,414               
   ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) (249)                  7,770                 (800)                  75,500               
   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (โอนกลบั) 68                      (1,937)               -                        (2,309)               
   กาํไรจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว (3,847)               (1,734)               (3,803)               (1,277)               
   ขาดทุน (กาํไร) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชัว่คราว 1                        (106)                  (119)                  (37)                    
   กาํไรจากการขายอุปกรณ์ (478)                  (2,706)               (487)                  (2,589)               
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,984                 5,287                 906                    1,268                 
   ประมาณการหน้ีสินสาํหรับตน้ทุนในการร้ือถอน -                        299                    -                        -                        
   กาํไรจากการคืนทุนของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        -                        (7,093)               -                        
   ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        52                      -                        576                    
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        -                        194                    385                    
   เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย -                        -                        (11,769)             (5,954)               
   ดอกเบ้ียรับ (11,207)             (13,719)             (10,573)             (23,685)             
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 939                    477                    177                    148                    
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (135)                  (26,192)             -                        -                        
ขาดทุนจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน (30,444)             (7,024)               (77,132)             (47,884)             
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 21,799 11,420 -3,247 -16,591
   สินคา้คงเหลือ (817)                  18,150               22                      2,906                 
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (35,422)             (35,674)             (614)                  1,808                 
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน -658 714                    19                      (3)                      
หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (43,125)             (86,848)             (4,776)               (15,814)             
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (2,495)               72                      (557)                  84                      
เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน (91,162)             (99,190)             (86,285)             (75,494)             
จ่ายดอกเบ้ีย (943)                  (479)                  (177)                  (148)                  
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 5,704                 -                        -                        -                        
จ่ายภาษีเงินได้ (1,135)               (3,423)               (301)                  (392)                  
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมดําเนินงาน (87,536)             (103,092)           (86,763)             (76,034)             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท อาร์พซีีจี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 

(หน่วย: พนับาท)

2557 2556 2557 2556
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (165,232)           (178,872)           (163,300)           (28,800)             
รับดอกเบ้ีย 12,635               14,830               12,001               25,021               
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย 10,420               5,954                 11,769               5,954                 
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (1,417,400)        (1,485,290)        (1,411,500)        (725,000)           
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว 1,478,708          1,443,425          1,441,954          639,517             
เงินสดจ่ายสุทธิเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม (หมายเหตุ 6) (700,113)           (81,869)             (700,113)           (81,869)             
เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษทัยอ่ย -                        -                        44,303               -                        
เงินสดจ่ายสุทธิเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        -                        -                        (550)                  
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัลดลง -                        4                        -                        5                        
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน (11,000)             (3,000)               (10,200)             (3,000)               
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน (780)                  -                        (1,163)               (118,700)           
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 543                    1,363                 491                    1,000                 
ซ้ืออุปกรณ์ (17,572)             5,643                 (6,539)               5,166                 
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (93)                    (15,269)             -                        (11,341)             
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (809,884)           (293,081)           (782,297)           (292,597)           
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารเพ่ิมข้ึน -                        8,748                 -                        8,748                 
ชาํระคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (2,771)               (2,283)               (1,309)               (549)                  
เงินสดจ่ายสุทธิเพ่ือซ้ือหุน้จากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ
   ควบคุมของบริษทัยอ่ย -                        (118)                  -                        -                        
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน 501,794             -                        501,794             -                        
จ่ายเงินปันผล (1,666)               -                        (1,666)               -                        
เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 497,357             6,347                 498,819             8,199                 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (400,063)           (389,826)           (370,241)           (360,432)           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 434,092             618,176             378,910             555,722             
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายงวด 34,029               228,350             8,669                 195,290             
  -                        -                        
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม: 
รายการท่ีมิใช่เงินสด
   ซ้ือยานพาหนะโดยวิธีสญัญาเช่าการเงิน 2,870                 -                        2,870                 -                        
   ตดัจาํหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 16,647 12,393 16,647 12,393
   โอนเงินประกนัเพ่ือการซ้ือหุน้ไปบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วม 200,000 -                        200,000 -                        
   โอนเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัจากระยะสั้นไประยะยาว 4,500 -                        4,500 -                        
   โอนเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัจากระยะสั้นไประยะยาว 3,000 -                        3,000 -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท อาร์พีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ
ส่วนของ

ส่วนเกินทุน รวมองคป์ระกอบ รวม ผูม้ีส่วนไดเ้สียที่
ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่า ยงัไม่ไดจ้ดัสรร จากการ อื่นของส่วน ส่วนของผูถ้ือหุ้น ไม่มีอาํนาจควบคุม รวมส่วนของ

ที่ออกและชาํระแลว้ หุ้นสามญั บริษทัฯ บริษทัยอ่ย (ขาดทุนสะสม) ตีราคาสินทรัพย์ ของผูถ้ือหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 529,870                335,066                80,305                  -                            (225,412)               139,710                139,710                859,539                8,420                    867,959                
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            (65,773)                 -                            -                            (65,773)                 1,040                    (64,733)                 
ตดัจาํหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ -                            -                            -                            -                            12,393                  (12,393)                 (12,393)                 -                            -                            -                            
บริษทัฯซื้อหุ้นจากผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มี
     อาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            (550)                      (550)                      
โอนกาํไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็น
   สาํรองตามกฎหมาย -                            -                            -                            4,100                    (4,100)                   -                            -                            -                            -                            -                            
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 529,870                335,066                80,305                  4,100                    (282,892)               127,317                127,317                793,766                8,910                    802,676                

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 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 -                            -                            -                            -                            (107,525)               -                            -                            (107,525)               340                       (107,185)               
ออกหุ้นสามญัเพิม่ทุน (หมายเหตุ 9) 501,794                -                            -                            -                            -                            -                            -                            501,794                -                            501,794                
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 10) -                            -                            -                            -                            (1,666)                   -                            -                            (1,666)                   -                            (1,666)                   
โอนกลบัสาํรองตามกฎหมาย
   จากการชาํระบญัชีบริษทัยอ่ย -                            -                            -                            (2,600)                   2,600                    -                            -                            -                            -                            -                            
ตดัจาํหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ -                            -                            -                            -                            16,647                  (16,647)                 (16,647)                 -                            -                            -                            
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 1,304,664             335,967                80,305                  1,500                    (442,473)               227,566                227,566                1,507,529             15,760                  1,523,289             

-                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สาํรองตามกฎหมาย

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้ -

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท อาร์พซีีจ ีจาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557

(หน่วย: พนับาท)

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนเกินทุนจากการ รวมองคป์ระกอบอื่น รวมส่วนของ
ที่ออกและชาํระแลว้ หุน้สามญั สาํรองตามกฎหมาย (ขาดทุนสะสม) ตีราคาสินทรัพย์ ของส่วนของผูถ้ือหุน้ ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2556 529,870                335,066                80,305                  (22,419)                 139,710                139,710                1,062,532             
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            (134,226)               -                            -                            (134,226)               
ตดัจาํหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ -                            -                            -                            12,393                  (12,393)                 (12,393)                 -                            
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2556 529,870                335,066                80,305                  (144,252)               127,317                127,317                928,306                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2557 802,870                335,967                80,305                  (298,862)               214,551                214,551                1,134,831             
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            (87,700)                 -                            -                            (87,700)                 
ออกหุน้สามญัเพิ่มทุน (หมายเหตุ 9) 501,794                -                            -                            -                            -                            -                            501,794                
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 10) -                            -                            -                            (1,666)                   -                            -                            (1,666)                   
ตดัจาํหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ -                            -                            -                            16,647                  (16,647)                 (16,647)                 -                            
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2557 1,304,664             335,967                80,305                  (371,581)               197,904                197,904                1,547,259             

-                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

จดัสรรแลว้ -


