
บริษัท อาร์พีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 30,728,233         44,473,133         2,059,137           8,829,976           
เงินลงทุนชัว่คราว 7 466,717,790       133,179,001       428,653,312       105,926,336       
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 8, 9 41,571,621         40,698,416         3,453,105           3,395,569           
สินคา้คงเหลือ 10 45,418,011         47,943,306         -                         2,775,507           
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9 -                         -                         80,000,000         80,000,000         
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 11 349,755              931,266              -                         -                         
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 12 20,935,892         62,397,621         5,671,057           6,930,756           

605,721,302       329,622,743       519,836,611       207,858,144       
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 30 -                         66,986,015         -                         66,986,015         
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 605,721,302       396,608,758       519,836,611       274,844,159       
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 13 128,704,249       232,663,892       11,815,339         152,800,000       
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9 -                         -                         -                         -                         
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 11 -                         -                         -                         -                         
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 14 1,821,736,604    2,020,863,307    1,534,914,300    1,664,095,292    
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 15 -                         -                         338,999,683       420,728,862       
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 16 -                         -                         -                         -                         
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 17 572,472,128       634,554,480       295,020,338       235,520,769       
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 18 2,388,678           3,235,947           960,439              1,307,410           
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 29 5,522,649           4,489,213           -                         -                         
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 19 34,187,682         39,796,994         28,050,745         27,819,443         
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,565,011,990    2,935,603,833    2,209,760,844    2,502,271,776    

รวมสินทรัพย์ 3,170,733,292    3,332,212,591    2,729,597,455    2,777,115,935    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท อาร์พีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวียน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 9, 21 1,661,169,449    1,658,207,482    1,522,215,560    1,527,341,612    
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 22 149,025,825       201,190,000       148,025,825       200,000,000       
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 341,858              735,487              297,666              555,510              
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -                         1,222,423           -                         -                         
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 24 13,979,207         13,464,937         166,322              366,032              

1,824,516,339    1,874,820,329    1,670,705,373    1,728,263,154    
หน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพย์
   ไม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 30 -                         40,000,000         -                         40,000,000         
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,824,516,339    1,914,820,329    1,670,705,373    1,768,263,154    
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 429,375              1,496,325           429,375              1,451,291           
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 29 29,091,857         29,091,857         21,676,535         21,676,535         
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 23 9,421,175           9,499,168           2,276,053           2,693,969           
ประมาณการหน้ีสินสาํหรับตน้ทุนในการร้ือถอน 351,612              338,773              -                         -                         
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 39,294,019         40,426,123         24,381,963         25,821,795         
รวมหนีสิ้น 1,863,810,358    1,955,246,452    1,695,087,336    1,794,084,949    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท อาร์พีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน 

      หุน้สามญั 1,304,664,125 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 1,304,664,125    1,304,664,125    1,304,664,125    1,304,664,125    

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

      หุน้สามญั 1,304,664,125 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 1,304,664,125    1,304,664,125    1,304,664,125    1,304,664,125    
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 335,966,599       335,966,599       335,966,599       335,966,599       
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 25 80,304,817         80,304,817         80,304,817         80,304,817         
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม) (544,576,881)      (475,337,068)      (773,131,561)      (824,610,694)      
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 116,367,428       116,367,428       86,706,139         86,706,139         
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,292,726,088    1,361,965,901    1,034,510,119    983,030,986       
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 14,196,846         15,000,238         -                         -                         
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,306,922,934    1,376,966,139    1,034,510,119    983,030,986       

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,170,733,292    3,332,212,591    2,729,597,455    2,777,115,935    

-                         -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท อาร์พซีีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
การดาํเนินงานต่อเน่ือง
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 2,210,242,464     2,360,752,388     -                          -                          
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 44,464,850          59,407,603          -                          -                          
รายไดอ่ื้น 27, 30 79,909,027          30,893,398          199,749,197        50,693,709          
รวมรายได้ 2,334,616,341     2,451,053,389     199,749,197        50,693,709          
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 2,027,474,532     2,169,606,678     -                          -                          
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 25,508,964          38,388,182          -                          -                          
ค่าใชจ่้ายในการขาย 66,220,841          68,171,785          -                          -                          
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 222,288,515        241,634,465        48,108,681          71,443,023          
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของอาคารและอุปกรณ์ (โอนกลบั) 101,484,576        19,646,004          (223,440)             5,846,004            
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วม
   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน -                          139,000,000        81,605,240          150,271,487        
หน้ีสูญและค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 1,559,500            6,298,586            -                          124,409,728        
รวมค่าใช้จ่าย 2,444,536,928     2,682,745,700     129,490,481        351,970,242        
กําไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม
   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ (109,920,587)      (231,692,311)      70,258,716          (301,276,533)      
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 14 60,292,491          354,178,493        -                          -                          
กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ (49,628,096)        122,486,182        70,258,716          (301,276,533)      
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (11,490,741)        (7,772,406)          (10,638,334)        (6,841,129)          
กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ (61,118,837)        114,713,776        59,620,382          (308,117,662)      
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 29 (783,119)             (3,297,454)          -                          -                          
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปีจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง (61,901,956)        111,416,322        59,620,382          (308,117,662)      

การดาํเนินงานท่ียกเลิก
ขาดทุนสาํหรับปีจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก 30 (8,141,249)          (12,004,633)        (8,141,249)          (12,004,633)        
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี (70,043,205) 99,411,689 51,479,133          (320,122,295)      

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) 
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (69,239,813)        100,217,814        51,479,133          (320,122,295)      
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (803,392)             (806,125)             

(70,043,205)        99,411,689          
0 0

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 31
กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (0.05)                   0.08                     0.04                     (0.25)                   

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (หุน้) 1,304,664,125     1,304,664,125     1,304,664,125     1,304,664,125     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษัท อาร์พซีีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี (70,043,205)        99,411,689          51,479,133          (320,122,295)      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะไม่ถกูบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
   ประกนัภยั 23 -                          4,736,232            -                          1,145,350            
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 29 -                          (718,176)             -                          -                          

-                          4,018,056            -                          1,145,350            
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน
   ในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                          4,018,056            -                          1,145,350            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี -                          4,018,056            -                          1,145,350            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (70,043,205)        103,429,745        51,479,133          (318,976,945)      

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (69,239,813)        104,235,870        51,479,133          (318,976,945)      
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (803,392)             (806,125)             

(70,043,205)        103,429,745        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษัท อาร์พซีีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 

(หน่วย: บาท)

2559 2558 2559 2558
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดจ้ากการดาํเนินงานต่อเน่ือง (61,118,837)        114,713,776        59,620,382          (308,117,662)      
ขาดทุนก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดจ้ากการดาํเนินงานท่ียกเลิก (8,141,249)          (12,004,633)        (8,141,249)          (12,004,633)        
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (69,260,086)        102,709,143        51,479,133          (320,122,295)      
รายการปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน: 
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 54,712,480          65,217,400          2,960,609            11,198,328          
   หน้ีสูญและค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 1,559,500            6,298,586            -                          124,409,728        
   การปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 4,476,785            1,812,115            2,775,507            -                          
   กาํไรจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว (2,941,957)          (2,216,401)          (2,586,128)          (1,887,035)          
   กาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชัว่คราว (1,267,929)          (1,123,839)          (1,004,562)          (926,336)             
   กาํไร (ขาดทุน) จากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 5,757,040            (12,978)               5,738,049            (11,663)               
   กลบัรายการค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพยเ์น่ืองจากตดัจาํหน่าย (5,846,004)          -                          (5,846,004)          -                          
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของอาคารและอุปกรณ์ 106,187,633        26,550,157          4,479,618            12,750,157          
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (โอนกลบั) 447,007               2,622,962            (417,916)             1,084,300            
   ประมาณการหน้ีสินสาํหรับตน้ทุนในการร้ือถอน -                          (2,847)                 -                          -                          
   ขาดทุนจากการคืนทุนของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          -                          29,902,629          
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วม
      เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและเงินลงทุนระยาวอ่ืน -                          139,000,000        81,605,240          120,368,858        
   ตดัจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          123,939               -                          
   กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          -                          (5,118,699)          
   กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม (14,110,728)        -                          (31,468,868)        -                          
   เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม -                          -                          (112,880,062)      (22,327,920)        
   ดอกเบ้ียรับ (2,522,158)          (6,758,286)          (4,361,913)          (6,926,597)          
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 8,320,665            6,978,079            8,287,259            6,811,028            
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (60,292,491)        (354,178,493)      -                          -                          
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 25,219,757          (13,104,402)        (1,116,099)          (50,795,517)        
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (2,971,497)          10,063,326          (741,451)             6,098,145            
   สินคา้คงเหลือ (1,951,490)          9,356,539            -                          4,116                   
   สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 41,461,729          (3,118,955)          1,259,699            (1,746,226)          
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 6,332,288            1,850,664            (4,900)                 1,987,830            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษัท อาร์พซีีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 

(หน่วย: บาท)

2559 2558 2559 2558
หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 8,990,893            (22,016,663)        901,345               (1,745,637)          
   จ่ายผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้ง (525,000)             -                          -                          -                          
   หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 514,270               (526,512)             (199,710)             (8,330)                 
   หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 12,839                 -                          -                          -                          
   หน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขาย (40,000,000)        -                          (40,000,000)        -                          
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 37,083,789          (17,496,003)        (39,901,116)        (46,205,619)        
จ่ายดอกเบ้ีย (14,349,591)        (958,477)             (14,314,656)        (783,631)             
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 4,350,479            2,549,991            -                          524,482               
จ่ายภาษีเงินได้ (8,112,433)          (3,634,057)          (226,402)             (523,701)             
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 18,972,244          (19,538,546)        (54,442,174)        (46,988,469)        
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนัลดลง (เพิ่มข้ึน) 103,959,643        25,196,035          140,984,661        (50,000,000)        
รับดอกเบ้ีย 3,060,950            8,622,619            5,045,828            7,455,764            
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 112,880,062        22,327,920          112,880,062        22,327,920          
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (1,750,310,001)   (630,410,000)      (926,500,000)      (564,000,000)      
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว 1,420,981,098     695,309,519        607,363,714        622,968,816        
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                          (414,209,888)      -                          (414,209,888)      
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 160,649,860        -                          160,649,860        -                          
เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษทัยอ่ย -                          -                          -                          1,832,834            
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          -                          26,599,468          
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง -                          8,000,000            -                          58,000,000          
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัเพิ่มข้ึน -                          (395,000)             -                          (395,000)             
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัลดลง 581,511               298,059               -                          100,000               
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 1,241,185            683,316               954,394               11,850                 
ซ้ืออุปกรณ์ (32,133,494)        (21,282,485)        (453,249)             (1,043,539)          
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (3,204)                 (83,705)               -                          -                          
เงินรับล่วงหนา้จากการขายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ -                          40,000,000          -                          40,000,000          
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 20,907,610          (265,943,610)      100,925,270        (250,351,775)      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษัท อาร์พซีีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 

(หน่วย: บาท)

2559 2558 2559 2558
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัเพิ่มข้ึน (ลดลง) (52,164,175)        199,500,000        (51,974,175)        200,000,000        
ชาํระคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (1,460,579)          (1,268,809)          (1,279,760)          (577,348)             
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (53,624,754)        198,231,191        (53,253,935)        199,422,652        
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (13,744,900)        (87,250,965)        (6,770,839)          (97,917,592)        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 44,473,133          131,724,098        8,829,976            106,747,568        
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายปี 30,728,233          44,473,133          2,059,137            8,829,976            
  -                          -                          -                          -                          
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม: 
รายการท่ีมิใช่เงินสด
   โอนอาคาร ส่วนปรับปรุงอาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เป็น
      สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขาย -                          71,441,507          -                          71,441,507          
   โอนสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขายเป็นอาคาร
      ส่วนปรับปรุงอาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 71,441,507          -                          71,441,507          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษัท อาร์พีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

(หน่วย: บาท)

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 1,304,664,125          335,966,599             80,304,817               1,500,000                 (581,072,938)            116,367,428             116,367,428             1,257,730,031          15,806,363               1,273,536,394          
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี -                                 -                                 -                                 -                                 100,217,814             -                                 -                                 100,217,814             (806,125)                   99,411,689               
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                                 -                                 -                                 -                                 4,018,056                 -                                 -                                 4,018,056                 -                                 4,018,056                 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                 -                                 -                                 -                                 104,235,870             -                                 -                                 104,235,870             (806,125)                   103,429,745             
โอนกลบัสาํรองตามกฎหมายจากการชาํระบญัชีบริษทัยอ่ย -                                 -                                 -                                 (1,500,000)                1,500,000                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 1,304,664,125          335,966,599             80,304,817               -                                 (475,337,068)            116,367,428             116,367,428             1,361,965,901          15,000,238               1,376,966,139          

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 1,304,664,125          335,966,599             80,304,817               -                                 (475,337,068)            116,367,428             116,367,428             1,361,965,901          15,000,238               1,376,966,139          
ขาดทุนสาํหรับปี -                                 -                                 -                                 -                                 (69,239,813)              -                                 -                                 (69,239,813)              (803,392)                   (70,043,205)              
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                 -                                 -                                 -                                 (69,239,813)              -                                 -                                 (69,239,813)              (803,392)                   (70,043,205)              
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 1,304,664,125          335,966,599             80,304,817               -                                 (544,576,881)            116,367,428             116,367,428             1,292,726,088          14,196,846               1,306,922,934          

-                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้
จดัสรรแลว้ -

สาํรองตามกฎหมาย



บริษัท อาร์พีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 1,304,664,125    335,966,599       80,304,817         (505,633,749)      86,706,139         86,706,139         1,302,007,931    
ขาดทุนสาํหรับปี -                           -                           -                           (320,122,295)      -                           -                           (320,122,295)      
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                           -                           -                           1,145,350           -                           -                           1,145,350           
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                           -                           -                           (318,976,945)      -                           -                           (318,976,945)      
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 1,304,664,125    335,966,599       80,304,817         (824,610,694)      86,706,139         86,706,139         983,030,986       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 1,304,664,125    335,966,599       80,304,817         (824,610,694)      86,706,139         86,706,139         983,030,986       
กาํไรสาํหรับปี -                           -                           -                           51,479,133         -                           -                           51,479,133         
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                           -                           -                           51,479,133         -                           -                           51,479,133         
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 1,304,664,125    335,966,599       80,304,817         (773,131,561)      86,706,139         86,706,139         1,034,510,119    

-                           -                           -                           -                           -                           -                           
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ -                           -                           -                           -                           -                           -                           

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น

จดัสรรแลว้ -


