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

(หน่วย: พนับาท)

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

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 25,229                  44,473                  4,303                    8,830                    
เงินลงทุนชัว่คราว 247,231                133,179                197,527                105,926                
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 2, 3 39,443                  40,698                  1,986                    3,396                    
สินคา้คงเหลือ 4 44,357                  47,944                  2,775                    2,775                    
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -                            -                            80,000                  80,000                  
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 485                       931                       -                            -                            
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 20,930                  62,398                  6,449                    6,931                    

377,675                329,623                293,040                207,858                
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขาย 12 66,986                  66,986                  66,986                  66,986                  
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 444,661                396,609                360,026                274,844                
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 5 127,690                232,664                11,816                  152,800                
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -                            -                            -                            -                            
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั -                            -                            -                            -                            
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 2,054,724             2,020,863             1,664,095             1,664,095             
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                            -                            420,605                420,729                
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 8 -                            -                            -                            -                            
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 614,138                634,554                232,899                235,521                
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,658                    3,236                    1,040                    1,307                    
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 5,311                    4,490                    -                            -                            
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 34,277                  39,797                  28,025                  27,820                  
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,838,798             2,935,604             2,358,480             2,502,272             
รวมสินทรัพย์ 3,283,459             3,332,213             2,718,506             2,777,116             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



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

(หน่วย: พนับาท)

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

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวียน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 3 1,648,794             1,658,208             1,520,503             1,527,342             
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 10 146,761                201,190                145,811                200,000                
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 369                       736                       293                       555                       
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 720                       1,222                    -                            -                            
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 15,519                  13,465                  532                       366                       

1,812,163             1,874,821             1,667,139             1,728,263             
หน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพย์
   ไม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขาย 12 -                            40,000                  -                            40,000                  
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,812,163             1,914,821             1,667,139             1,768,263             
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 506                       1,496                    506                       1,451                    
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 29,092                  29,092                  21,677                  21,677                  
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 9,244                    9,499                    2,315                    2,694                    
ประมาณการหน้ีสินสาํหรับตน้ทุนในการร้ือถอน 339                       339                       -                            -                            
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 39,181                  40,426                  24,498                  25,822                  
รวมหนีสิ้น 1,851,344             1,955,247             1,691,637             1,794,085             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



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

(หน่วย: พนับาท)

30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 กนัยายน 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) (419,535)              (475,338)              (780,773)              (824,611)              
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 116,368                116,368                86,706                  86,706                  
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1,417,769             1,361,966             1,026,869             983,031                
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 14,346                  15,000                  -                            -                            
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,432,115             1,376,966             1,026,869             983,031                
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,283,459             3,332,213             2,718,506             2,777,116             

-                            -                            -                            -                            
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท อาร์พซีีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2559

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
การดําเนินงานต่อเน่ือง
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 519,527        558,733        -                   -                   
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 11,794          17,614          -                   -                   
รายไดอ่ื้น 8,454            7,645            5,203            11,010          
รวมรายได้ 539,775        583,992        5,203            11,010          
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 478,717        511,517        -                   -                   
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 7,330            12,914          -                   -                   
ค่าใชจ่้ายในการขาย 16,475          17,644          -                   -                   
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 56,012          56,385          8,942            15,186          
รวมค่าใช้จ่าย 558,534        598,460        8,942            15,186          
ขาดทุนก่อนส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ (18,759)        (14,468)        (3,739)          (4,176)          
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 (5,331)          26,657          -                   -                   
กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ (24,090)        12,189          (3,739)          (4,176)          
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (3,303)          (2,202)          (3,071)          (2,110)          
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (27,393)        9,987            (6,810)          (6,286)          
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 11 1,214            (1,105)          -                   -                   
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดจากการดําเนินงานต่อเน่ือง (26,179)        8,882            (6,810)          (6,286)          

การดําเนินงานท่ียกเลิก
ขาดทุนสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก 12 (222)             (276)             (222)             (276)             
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด -26,401 8,606 -7,032 -6,562

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) 
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (26,222)        8,914            (7,032)          (6,562)          
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (179)             (308)             

(26,401)        8,606            
0 0

(หน่วย: บาท)
กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 13
กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (0.02)            0.01              (0.01)            (0.01)            

(หน่วย: พนัหุน้)
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 1,304,664     1,304,664     1,304,664     1,304,664     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท อาร์พซีีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2559

(หน่วย: พนับาท)

2559 2558 2559 2558

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (26,401)        8,606            (7,032)          (6,562)          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด -                   -                   -                   -                   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (26,401)        8,606            (7,032)          (6,562)          

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (26,222)        8,914            (7,032)          (6,562)          
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (179)             (308)             

(26,401)        8,606            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท อาร์พซีีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2559

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
การดําเนินงานต่อเน่ือง
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 1,649,460     1,831,694     -                   -                   
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 34,828          42,886          -                   -                   
รายไดอ่ื้น 6.2, 12 59,980          22,223          86,065          44,511          
รวมรายได้ 1,744,268     1,896,803     86,065          44,511          
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 1,506,543     1,689,990     -                   -                   
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 21,701          27,286          -                   -                   
ค่าใชจ่้ายในการขาย 49,789          54,166          -                   -                   
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 167,856        178,028        33,152          53,361          
รวมค่าใช้จ่าย 1,745,889     1,949,470     33,152          53,361          
กําไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ (1,621)          (52,667)        52,913          (8,850)          
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 67,991          262,471        -                   -                   
กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ 66,370          209,804        52,913          (8,850)          
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (9,051)          (5,360)          (8,410)          (4,734)          
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 57,319          204,444        44,503          (13,584)        
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 11 (1,505)          (2,047)          -                   -                   
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดจากการดําเนินงานต่อเน่ือง 55,814          202,397        44,503          (13,584)        

การดําเนินงานท่ียกเลิก
ขาดทุนสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก 12 -665 -4,828 -665 -4,828
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 55,149          197,569        43,838          (18,412)        

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) 
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 55,803          198,264        43,838          (18,412)        
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (654)             (695)             

55,149          197,569        
0 0

(หน่วย: บาท)
กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 13
กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.04              0.15              0.03              (0.01)            
.

(หน่วย: พนัหุน้)
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 1,304,664     1,304,664     1,304,664     1,304,664     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท อาร์พซีีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2559

(หน่วย: พนับาท)

2559 2558 2559 2558

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 55,149          197,569        43,838          (18,412)        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด -                   -                   -                   -                   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 55,149          197,569        43,838          (18,412)        

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 55,803          198,264        43,838          (18,412)        
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (654)             (695)             

55,149          197,569        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท อาร์พซีีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2559

(หน่วย: พนับาท)

2559 2558 2559 2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินไดจ้ากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 57,319 204,444 44,503 -13,584
ขาดทุนก่อนภาษีเงินไดจ้ากการดาํเนินงานท่ียกเลิก -665 -4,828 -665 -4,828
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 56,654          199,616        43,838          (18,412)        
รายการปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน: 
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 42,845          50,168          2,329            9,443            
   หน้ีสูญและค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 1,222            476               -                   -                   
   การปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็น
      มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 1,189            1,899            -                   -                   
   กาํไรจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว (2,725)          (2,686)          (2,459)          (2,275)          
   ขาดทุน (กาํไร) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชัว่คราว (216)             20                 (5)                 20                 
   ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 5,553            (91)               5,515            (11)               
   กลบัรายการค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยเ์น่ืองจากตดัจาํหน่าย (5,846)          -                   (5,846)          -                   
   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (โอนกลบั) 270               2,130            (379)             976               
   กาํไรจากการคืนทุนของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                   -                   -                   29,902          
   กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                   -                   -                   (30,631)        
   ตดัจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                   -                   124               -                   
   กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                   -                   -                   (5,118)          
   เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม -                   -                   (34,130)        (22,328)        
   ดอกเบ้ียรับ (1,999)          (5,082)          (3,313)          (5,254)          
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 6,844            4,859            6,817            4,703            
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (67,991)        (262,471)      -                   -                   
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 35,800          (11,162)        12,491          (38,985)        
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน -735 8,639 695 3,409
   สินคา้คงเหลือ 2,398            4,180            -                   4                   
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 41,468          3,103            482               122               
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 5,881 -418 (7)                 -                   
หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (3,386)          (30,558)        (812)             (1,231)          
   จ่ายผลประโยชนเ์ม่ือเลิกจา้ง (525)             -                   -                   -                   
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2,054            (693)             166               (124)             
   หน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขาย (40,000)        -                   (40,000)        -                   
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 42,955          (26,909)        (26,985)        (36,805)        
จ่ายดอกเบ้ีย (12,872)        (841)             (12,844)        (693)             
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 4,268            456               -                   -                   
จ่ายภาษีเงินได้ (7,457)          (2,229)          (198)             (413)             
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 26,894          (29,523)        (40,027)        (37,911)        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท อาร์พซีีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2559

(หน่วย: พนับาท)

2559 2558 2559 2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนัลดลง (เพิ่มข้ึน) 104,974        199               140,984        (50,000)        
รับดอกเบ้ีย 2,767            6,907            4,028            7,154            
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 34,130          22,328          34,130          22,328          
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (1,170,810)   (569,740)      (506,000)      (515,000)      
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว 1,059,699     636,829        416,863        580,606        
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                   (414,210)      -                   (414,210)      
เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษทัยอ่ย -                   -                   -                   1,833            
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                   -                   -                   26,599          
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง -                   8,000            -                   36,000          
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัลดลง 446               448               -                   5                   
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 1,272            535               1,178            11                 
ซ้ืออุปกรณ์ (22,745)        (15,210)        (287)             (18)               
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (85)               -                   -                   -                   
เงินรับล่วงหนา้จากการขายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ -                   40,000          -                   40,000          
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 9,648            (283,914)      90,896          (264,692)      
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารเพิ่มข้ึน -                   14,027          -                   11,774          
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัเพิ่มข้ึน (ลดลง) (54,429)        199,500        (54,189)        200,000        
ชาํระคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (1,357)          (1,066)          (1,207)          (444)             
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (55,786)        212,461        (55,396)        211,330        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (19,244)        (100,976)      (4,527)          (91,273)        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 44,473          131,724        8,830            106,748        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายงวด 25,229          30,748          4,303            15,475          
  -                   -                   
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม: 
รายการท่ีมิใช่เงินสด
   โอนอาคาร ส่วนปรับปรุงอาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เป็น
      สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขาย -                   71,442          -                   71,442          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั อาร์พซีีจ ีจาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

(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
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 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 -                           -                           -                           -                           198,264               -                           -                           198,264               (695)                     197,569               
โอนกลบัสาํรองตามกฎหมาย
   จากการชาํระบญัชีของบริษทัยอ่ย -                           -                           -                           (1,500)                  1,500                   -                           -                           -                           -                           -                           
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 1,304,664            335,967               80,305                 -                           (381,309)              116,368               116,368               1,455,995            15,111                 1,471,106            

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 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 -                           -                           -                           -                           55,803                 -                           -                           55,803                 (654)                     55,149                 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 1,304,664            335,967               80,305                 -                           (419,535)              116,368               116,368               1,417,769            14,346                 1,432,115            

-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สาํรองตามกฎหมาย

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้ -

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท อาร์พีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 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 -                            -                            -                            (18,412)                 -                            -                            (18,412)                 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 1,304,664              335,967                 80,305                   (524,046)               86,706                   86,706                   1,283,596              

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 1,304,664              335,967                 80,305                   (824,611)               86,706                   86,706                   983,031                 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            43,838                   -                            -                            43,838                   
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 1,304,664              335,967                 80,305                   (780,773)               86,706                   86,706                   1,026,869              

-                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

จดัสรรแลว้ -


