
บริษัท อาร์พซีีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 118,336            30,728              102,285            2,059                
เงินลงทุนชัว่คราว 185,379            466,718            170,784            428,654            
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 2, 3 40,465              41,572              426                   3,453                
สินคา้คงเหลือ 4 39,136              45,418              -                       -                       
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -                       -                       95,000              80,000              
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 5 769                   350                   -                       -                       
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 22,787              20,936              5,801                5,671                
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 406,872            605,722            374,296            519,837            
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 6 128,711            128,704            11,815              11,815              
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -                       -                       -                       -                       
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 5 2,076                -                       -                       -                       
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 1,818,947         1,821,737         1,534,914         1,534,914         
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                       -                       339,000            339,000            
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 9 -                       -                       -                       -                       
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 557,540            572,472            287,101            295,020            
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,954                2,389                801                   961                   
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 5,680                5,523                -                       -                       
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 11 60,135              34,188              28,141              28,051              
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,575,043         2,565,013         2,201,772         2,209,761         
รวมสินทรัพย์ 2,981,915         3,170,735         2,576,068         2,729,598         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท อาร์พซีีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน้ีสินหมุนเวียน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 3 1,637,186         1,661,169         1,520,529         1,522,216         
เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 12 900                   149,026            -                       148,026            
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 308                   342                   308                   298                   
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 12,875              13,980              140                   166                   
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,651,269         1,824,517         1,520,977         1,670,706         
หน้ีสินไม่หมุนเวียน
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 273                   429                   273                   429                   
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 29,092              29,092              21,677              21,677              
สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 9,244                9,421                1,644                2,276                
ประมาณการหน้ีสินสาํหรับตน้ทุนในการร้ือถอน 352                   352                   -                       -                       
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 38,961              39,294              23,594              24,382              
รวมหน้ีสิน 1,690,230         1,863,811         1,544,571         1,695,088         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท อาร์พซีีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน 
      หุน้สามญั 1,304,664,125 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 1,304,664         1,304,664         1,304,664         1,304,664         

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
      หุน้สามญั 1,304,664,125 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 1,304,664         1,304,664         1,304,664         1,304,664         
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 335,967            335,967            335,967            335,967            
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 80,305              80,305              80,305              80,305              
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม) (559,503)           (544,577)           (776,145)           (773,132)           
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 116,368            116,368            86,706              86,706              
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,277,801         1,292,727         1,031,497         1,034,510         
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 13,884              14,197              -                       -                       
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,291,685         1,306,924         1,031,497         1,034,510         
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,981,915         3,170,735         2,576,068         2,729,598         

-                       -                       -                       -                       
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท อาร์พซีีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
การดําเนินงานต่อเน่ือง
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 593,835       589,465       -                   -                   
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 7,264           9,627           -                   -                   
รายไดอ่ื้น 3,441           45,130         18,836         76,739         
รวมรายได้ 604,540       644,222       18,836         76,739         
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 553,151       538,605       -                   -                   
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 1,656           5,188           -                   -                   
ค่าใชจ่้ายในการขาย 15,973         16,719         -                   -                   
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 48,675         53,674         9,035           8,921           
รวมค่าใช้จ่าย 619,455       614,186       9,035           8,921           
กําไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ (14,915)        30,036         9,801           67,818         
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 11,470         11,677         -                   -                   
กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ (3,445)          41,713         9,801           67,818         
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (266)             (3,347)          (13)               (3,135)          
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (3,711)          38,366         9,788           64,683         
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 13 109              (1,122)          -                   -                   
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดจากการดําเนินงานต่อเน่ือง (3,602)          37,244         9,788           64,683         

การดําเนินงานท่ียกเลิก
ขาดทุนสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก 14 (2,771) (221) (2,771) (221)
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (6,373)          37,023         7,017           64,462         

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) 
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (6,203)          37,234         7,017           64,462         
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (170)             (211)             

(6,373)          37,023         
0 0

(หน่วย: บาท)
กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 15
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ -                   0.03             0.01             0.05             

(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
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

2560 2559 2560 2559

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (6,373)          37,023         7,017           64,462         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด -                   -                   -                   -                   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (6,373)          37,023         7,017           64,462         

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (6,203)          37,234         7,017           64,462         
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (170)             (211)             

(6,373)          37,023         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท อาร์พซีีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
การดําเนินงานต่อเน่ือง
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 1,258,294    1,129,933    -                   -                   
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 18,409         23,034         -                   -                   
รายไดอ่ื้น 10,669         51,526         23,658         80,862         
รวมรายได้ 1,287,372    1,204,493    23,658         80,862         
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 1,175,457    1,027,826    -                   -                   
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 6,905           14,371         -                   -                   
ค่าใชจ่้ายในการขาย 30,857         33,314         -                   -                   
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 97,557         111,844       19,028         24,210         
รวมค่าใช้จ่าย 1,310,776    1,187,355    19,028         24,210         
กําไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ (23,404)        17,138         4,630           56,652         
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 16,120         73,322         -                   -                   
กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ (7,284)          90,460         4,630           56,652         
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (2,493)          (5,748)          (2,023)          (5,339)          
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (9,777)          84,712         2,607           51,313         
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 13 158              (2,719)          -                   -                   
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดจากการดําเนินงานต่อเน่ือง (9,619)          81,993         2,607           51,313         

การดําเนินงานท่ียกเลิก
ขาดทุนสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก 14 (5,620) (443) (5,620) (443)
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (15,239)        81,550         (3,013)          50,870         

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) 
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (14,926)        82,025         (3,013)          50,870         
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (313)             (475)             

(15,239)        81,550         
0 0

(หน่วย: บาท)
กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 15
กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (0.01)            0.06             -                   0.04             

(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
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

2560 2559 2560 2559

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (15,239)        81,550         (3,013)          50,870         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด -                   -                   -                   -                   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (15,239)        81,550         (3,013)          50,870         

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (14,926)        82,025         (3,013)          50,870         
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (313)             (475)             

(15,239)        81,550         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท อาร์พซีีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

2560 2559 2560 2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินไดจ้ากการดาํเนินงานต่อเน่ือง (9,777) 84,712 2,607 51,313
ขาดทุนก่อนภาษีเงินไดจ้ากการดาํเนินงานท่ียกเลิก (5,620) (443) (5,620) (443)
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (15,397)        84,269         (3,013)          50,870         
รายการปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน: 
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 23,544         27,446         6,450           1,703           
   ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลบั) (123)             1,193           -                   -                   
   การปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 496              623              -                   -                   
   ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 1,212           5,652           2,227           5,653           
   กาํไรจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว (3,701)          (1,466)          (3,008)          (1,299)          
   (กาํไร) ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชัว่คราว 2,291           (263)             1,838           (132)             
   กลบัรายการค่าเผือ่การดอ้ยค่าอุปกรณ์เน่ืองจากตดัจาํหน่าย (1,770)          (5,846)          (1,770)          (5,846)          
   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (โอนกลบั) 169              897              (286)             465              
   เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม -                   -                   (18,910)        (34,130)        
   ดอกเบ้ียรับ (1,361)          (1,529)          (2,238)          (2,240)          
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 1,364           4,521           1,321           4,502           
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (16,120)        (73,322)        -                   -                   
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน (9,396)          42,175         (17,389)        19,546         
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 1,399 (5,754) 3,021 128
   สินคา้คงเหลือ 5,786           (465)             -                   -                   
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (1,851)          24,538         (130)             1,400           
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (25,437) 4,401 6                  (8)
หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (23,983)        3,515           (1,687)          (824)             
   จ่ายผลประโยชนเ์ม่ือเลิกจา้ง (346)             (525)             (346)             -                   
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (1,105)          717              (26)               (204)             
   หน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขาย -                   (40,000)        -                   (40,000)        
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (54,933)        28,602         (16,551)        (19,962)        
จ่ายดอกเบ้ีย (1,364)          (9,471)          (1,321)          (9,455)          
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล -                   3,140           -                   -                   
จ่ายภาษีเงินได้ (509)             (5,077)          (96)               (135)             
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (56,806)        17,194         (17,968)        (29,552)        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท อาร์พซีีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

2560 2559 2560 2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนัลดลง (เพิ่มข้ึน) (7)                 43,994         -                   50,000         
รับดอกเบ้ีย 1,192           2,242           2,244           2,900           
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 18,910         34,130         18,910         34,130         
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (585,478)      (710,550)      (366,671)      (295,000)      
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว 868,227       548,523       625,711       182,778       
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิ่มข้ึน -                   -                   (15,000)        -                   
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัลดลง (เพิ่มข้ึน) (2,495)          260              -                   -                   
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 2,531           260              1,212           240              
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 16                -                   -                   -                   
ซ้ืออุปกรณ์ (10,166)        (8,770)          (40)               (287)             
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 292,730       (89,911)        266,366       (25,239)        
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัเพิ่มข้ึน (ลดลง) (148,126)      48,057         (148,026)      48,057         
ชาํระคืนหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (190)             (390)             (146)             (273)             
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (148,316)      47,667         (148,172)      47,784         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 87,608         (25,050)        100,226       (7,007)          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 30,728         44,473         2,059           8,830           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด 118,336       19,423         102,285       1,823           
  -                   -                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)
บริษทั อาร์พซีีจี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ
ส่วนของ

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

ที่ออกและชาํระแลว้ หุน้สามญั สาํรองตามกฎหมาย (ขาดทุนสะสม) ตีราคาสินทรัพย์ ของผูถ้ือหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุน้
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 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 วนัที่ 30 มิถุนายน 2559 1,304,664             335,967                80,305                  (393,313)              116,368                116,368                1,443,991             14,525                  1,458,516             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 1,304,664             335,967                80,305                  (544,577)              116,368                116,368                1,292,727             14,197                  1,306,924             
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                           -                           (14,926)                -                           -                           (14,926)                (313)                     (15,239)                
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2560 1,304,664             335,967                80,305                  (559,503)              116,368                116,368                1,277,801             13,884                  1,291,685             

-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท อาร์พซีีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 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 วนัที่ 30 มิถุนายน 2559 1,304,664              335,967                 80,305                   (773,741)               86,706                   86,706                   1,033,901              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 1,304,664              335,967                 80,305                   (773,132)               86,706                   86,706                   1,034,510              
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            (3,013)                   -                            -                            (3,013)                   
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2560 1,304,664              335,967                 80,305                   (776,145)               86,706                   86,706                   1,031,497              

-                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

จดัสรรแลว้ -


