
บริษัท อาร์พีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 19,423                  44,473                  1,823                    8,830                    
เงินลงทุนชัว่คราว 296,935                133,179                219,579                105,926                
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 2, 3 44,546                  40,698                  2,608                    3,396                    
สินคา้คงเหลือ 4 47,786                  47,944                  2,775                    2,775                    
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -                            -                            80,000                  80,000                  
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 671                       931                       -                            -                            
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 37,860                  62,398                  5,531                    6,931                    

447,221                329,623                312,316                207,858                
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขาย 12 66,986                  66,986                  66,986                  66,986                  
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 514,207                396,609                379,302                274,844                
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 5 188,670                232,664                102,800                152,800                
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -                            -                            -                            -                            
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั -                            -                            -                            -                            
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 2,060,055             2,020,863             1,664,095             1,664,095             
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                            -                            420,729                420,729                
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 8 -                            -                            -                            -                            
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 616,263                634,554                234,245                235,521                
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,785                    3,236                    1,120                    1,307                    
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 5,155                    4,490                    -                            -                            
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 35,692                  39,797                  27,963                  27,820                  
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,908,620             2,935,604             2,450,952             2,502,272             
รวมสินทรัพย์ 3,422,827             3,332,213             2,830,254             2,777,116             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท อาร์พีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวียน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 3 1,656,773             1,658,208             1,521,565             1,527,342             
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 10 249,247                201,190                248,057                200,000                
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 9 683                       736                       574                       555                       
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 2,965                    1,222                    -                            -                            
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 14,182                  13,465                  162                       366                       

1,923,850             1,874,821             1,770,358             1,728,263             
หน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพย์
   ไม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขาย 12 -                            40,000                  -                            40,000                  
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,923,850             1,914,821             1,770,358             1,768,263             
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 9 1,159                    1,496                    1,159                    1,451                    
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 29,092                  29,092                  21,677                  21,677                  
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 9,871                    9,499                    3,159                    2,694                    
ประมาณการหน้ีสินสาํหรับตน้ทุนในการร้ือถอน 339                       339                       -                            -                            
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 40,461                  40,426                  25,995                  25,822                  
รวมหนีสิ้น 1,964,311             1,955,247             1,796,353             1,794,085             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท อาร์พีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

(หน่วย: พนับาท)

30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน 
      หุ้นสามญั 1,304,664,125 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 1,304,664             1,304,664             1,304,664             1,304,664             
   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
      หุ้นสามญั 1,304,664,125 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 1,304,664             1,304,664             1,304,664             1,304,664             
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 335,967                335,967                335,967                335,967                
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 80,305                  80,305                  80,305                  80,305                  
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม) (393,313)              (475,338)              (773,741)              (824,611)              
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 116,368                116,368                86,706                  86,706                  
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1,443,991             1,361,966             1,033,901             983,031                
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 14,525                  15,000                  -                            -                            
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,458,516             1,376,966             1,033,901             983,031                
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,422,827             3,332,213             2,830,254             2,777,116             

-                            -                            -                            -                            
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท อาร์พีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
การดําเนินงานต่อเน่ือง
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 589,465       648,610       -                   -                   
รายไดจ้ากการให้บริการ 9,627           13,973         -                   -                   
รายไดอ่ื้น 12 45,130         7,134           76,739         27,573         
รวมรายได้ 644,222       669,717       76,739         27,573         
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 538,605       599,997       -                   -                   
ตน้ทุนการให้บริการ 5,188           8,674           -                   -                   
ค่าใชจ่้ายในการขาย 16,719         18,432         -                   -                   
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 53,674         60,104         8,921           19,114         
รวมค่าใช้จ่าย 614,186       687,207       8,921           19,114         
กําไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 30,036         (17,490)        67,818         8,459           
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 11,677         (1,111)          -                   -                   
กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 41,713         (18,601)        67,818         8,459           
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (3,347)          (2,560)          (3,135)          (2,317)          
กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 38,366         (21,161)        64,683         6,142           
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 11 (1,122)          (750)             -                   -                   
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดจากการดําเนินงานต่อเน่ือง 37,244         (21,911)        64,683         6,142           

การดําเนินงานที่ยกเลิก
ขาดทุนสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก 12 (221)             (1,274)          (221)             (1,274)          
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 37,023 -23,185 64,462 4,868

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) 
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 37,234         (22,965)        64,462         4,868           
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (211)             (220)             

37,023         (23,185)        
0 0

(หน่วย: บาท)
กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 13
กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.03             (0.02)            0.05             0.00             

(หน่วย: พนัหุ้น)
จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 1,304,664    1,304,664    1,304,664    1,304,664    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท อาร์พีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559

(หน่วย: พนับาท)

2559 2558 2559 2558

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 37,023         (23,185)        64,462         4,868           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด -                   -                   -                   -                   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 37,023         (23,185)        64,462         4,868           

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 37,234         (22,965)        64,462         4,868           
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (211)             (220)             

37,023         (23,185)        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท อาร์พีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
การดําเนินงานต่อเน่ือง
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 1,129,933    1,272,961    -                   -                   
รายไดจ้ากการให้บริการ 23,034         25,272         -                   -                   
รายไดอ่ื้น 12 51,526         14,578         80,862         33,501         
รวมรายได้ 1,204,493    1,312,811    80,862         33,501         
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 1,027,826    1,178,473    -                   -                   
ตน้ทุนการให้บริการ 14,371         14,372         -                   -                   
ค่าใชจ่้ายในการขาย 33,314         36,522         -                   -                   
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 111,844       121,643       24,210         38,175         
รวมค่าใช้จ่าย 1,187,355    1,351,010    24,210         38,175         
กําไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 17,138         (38,199)        56,652         (4,674)          
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 73,322         235,814       -                   -                   
กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 90,460         197,615       56,652         (4,674)          
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (5,748)          (3,158)          (5,339)          (2,624)          
กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 84,712         194,457       51,313         (7,298)          
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 11 (2,719)          (942)             -                   -                   
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดจากการดําเนินงานต่อเน่ือง 81,993         193,515       51,313         (7,298)          

การดําเนินงานที่ยกเลิก
ขาดทุนสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก 12 -443 -4,552 -443 -4,552
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 81,550         188,963       50,870         (11,850)        

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) 
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 82,025         189,350       50,870         (11,850)        
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (475)             (387)             

81,550         188,963       
0 0

(หน่วย: บาท)
กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 13
กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.06             0.15             0.04             (0.01)            
.

(หน่วย: พนัหุ้น)
จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 1,304,664    1,304,664    1,304,664    1,304,664    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท อาร์พีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559

(หน่วย: พนับาท)

2559 2558 2559 2558

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 81,550         188,963       50,870         (11,850)        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด -                   -                   -                   -                   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 81,550         188,963       50,870         (11,850)        

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 82,025         189,350       50,870         (11,850)        
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (475)             (387)             

81,550         188,963       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท อาร์พีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559

(หน่วย: พนับาท)

2559 2558 2559 2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดจ้ากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 84,712 194,457 51,313 -7,298
ขาดทุนก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดจ้ากการดาํเนินงานท่ียกเลิก -443 -4,552 -443 -4,552
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 84,269         189,905       50,870         (11,850)        
รายการปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน: 
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 27,446         35,028         1,703           7,679           
   หน้ีสูญและค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 1,193           583              -                   -                   
   การปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็น
      มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 623              1,910           -                   -                   
   กาํไรจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว (1,466)          (1,511)          (1,299)          (1,377)          
   กาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชัว่คราว (263)             (483)             (132)             (343)             
   ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 5,652           (223)             5,653           (7)                 
   กลบัรายการค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพยเ์น่ืองจากตดัจาํหน่าย (5,846)          -                   (5,846)          -                   
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 897              1,420           465              651              
   กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                   -                   -                   (42)               
   กาํไรจากการคืนทุนของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                   -                   -                   (108)             
   เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม -                   -                   (34,130)        (22,328)        
   ดอกเบ้ียรับ (1,529)          (3,474)          (2,240)          (3,583)          
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 4,521           2,707           4,502           2,597           
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (73,322)        (235,814)      -                   -                   
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 42,175         (9,952)          19,546         (28,711)        
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน -5,754 -857 128 3,198
   สินคา้คงเหลือ (465)             2,811           -                   4                   
   สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 24,538         (21,939)        1,400           (781)             
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 4,401 390 (8)                 -                   
หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 3,515           (26,014)        (824)             (822)             
   จ่ายผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้ง (525)             -                   -                   -                   
   หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 717              782              (204)             (106)             
   หน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขาย (40,000)        -                   (40,000)        -                   
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 28,602         (54,779)        (19,962)        (27,218)        
จ่ายดอกเบ้ีย (9,471)          (725)             (9,455)          (602)             
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 3,140           456              -                   -                   
จ่ายภาษีเงินได้ (5,077)          (1,444)          (135)             (295)             
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 17,194         (56,492)        (29,552)        (28,115)        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท อาร์พีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559

(หน่วย: พนับาท)

2559 2558 2559 2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนัลดลง (เพิ่มข้ึน) 43,994         181              50,000         (50,000)        
รับดอกเบ้ีย 2,242           5,505           2,900           5,717           
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 34,130         22,328         34,130         22,328         
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (710,550)      (504,290)      (295,000)      (459,000)      
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว 548,523       588,425       182,778       542,254       
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                   (414,210)      -                   (414,210)      
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง -                   8,000           -                   33,000         
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัลดลง 260              275              -                   5                   
เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษทัยอ่ย -                   -                   -                   1,108           
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 260              485              240              7                   
ซ้ืออุปกรณ์ (8,770)          (7,277)          (287)             (12)               
เงินรับล่วงหนา้จากการขายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ -                   40,000         -                   40,000         
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (89,911)        (260,578)      (25,239)        (278,803)      
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารเพิ่มข้ึน -                   21,703         -                   17,185         
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัเพิ่มข้ึน 48,057         199,500       48,057         200,000       
ชาํระคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (390)             (830)             (273)             (314)             
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 47,667         220,373       47,784         216,871       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (25,050)        (96,697)        (7,007)          (90,047)        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 44,473         131,724       8,830           106,748       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด 19,423         35,027         1,823           16,701         
  -                   -                   
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม: 
รายการท่ีมิใช่เงินสด
   โอนอาคาร ส่วนปรับปรุงอาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เป็น
      สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขาย -                   71,442         -                   71,442         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท อาร์พซีีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2559

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ
ส่วนของ

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

ที่ออกและชาํระแลว้ หุน้สามญั บริษทัฯ บริษทัยอ่ย (ขาดทุนสะสม) ตีราคาสินทรัพย์ ของผูถ้ือหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุน้
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2558 1,304,664            335,967               80,305                 1,500                   (581,073)              116,368               116,368               1,257,731            15,806                 1,273,537            
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                          -                          -                          -                          189,350               -                          -                          189,350               (387)                    188,963               
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2558 1,304,664            335,967               80,305                 1,500                   (391,723)              116,368               116,368               1,447,081            15,419                 1,462,500            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 1,304,664            335,967               80,305                 -                          (475,338)              116,368               116,368               1,361,966            15,000                 1,376,966            
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                          -                          -                          -                          82,025                 -                          -                          82,025                 (475)                    81,550                 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2559 1,304,664            335,967               80,305                 -                          (393,313)              116,368               116,368               1,443,991            14,525                 1,458,516            

-                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สาํรองตามกฎหมาย

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้ -

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท อาร์พีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559

(หน่วย: พนับาท)

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 1,304,664              335,967                 80,305                   (505,634)               86,706                   86,706                   1,302,008              
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            (11,850)                 -                            -                            (11,850)                 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 1,304,664              335,967                 80,305                   (517,484)               86,706                   86,706                   1,290,158              

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 1,304,664              335,967                 80,305                   (824,611)               86,706                   86,706                   983,031                 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            50,870                   -                            -                            50,870                   
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 1,304,664              335,967                 80,305                   (773,741)               86,706                   86,706                   1,033,901              

-                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

จดัสรรแลว้ -


