
บริษทั อาร์พซีีจ ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท ี30 กนัยายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 19,012              30,728              2,151                2,059                

เงินลงทุนชวัคราว 274,582            466,718            264,315            428,654            

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 2, 3 40,916              41,572              1,126                3,453                

สินคา้คงเหลือ 4 43,250              45,418              -                        -                        

เงินให้กูย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 3 -                        -                        95,000              80,000              

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 5 738                   350                   -                        -                        

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 21,372              20,936              6,115                5,671                

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 399,870            605,722            368,707            519,837            

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั 6 126,138            128,704            9,240                11,815              

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 3 -                        -                        -                        -                        

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 5 1,972                -                        -                        -                        

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 1,821,709         1,821,737         1,534,914         1,534,914         

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                        -                        339,000            339,000            

เงินลงทุนระยะยาวอืน 9 -                        -                        -                        -                        

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 557,833            572,472            283,977            295,020            

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,745                2,389                721                   961                   

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 5,884                5,523                -                        -                        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 11 61,932              34,188              28,172              28,051              

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,577,213         2,565,013         2,196,024         2,209,761         

รวมสินทรัพย์ 2,977,083         3,170,735         2,564,731         2,729,598         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษทั อาร์พซีีจ ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันท ี30 กนัยายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 12 6,369                -                        -                        -                        

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 3 1,647,669         1,661,169         1,520,535         1,522,216         

เงินกูย้ืมระยะสันจากกิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 13 900                   149,026            -                        148,026            

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงินทีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึงปี 313                   342                   313                   298                   

หนีสินหมุนเวียนอืน 10,653              13,980              140                   166                   

รวมหนสิีนหมุนเวยีน 1,665,904         1,824,517         1,520,988         1,670,706         

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 192                   429                   193                   429                   

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 29,092              29,092              21,677              21,677              

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 9,568                9,421                1,740                2,276                

ประมาณการหนีสินสําหรับตน้ทุนในการรือถอน 352                   352                   -                        -                        

รวมหนสิีนไม่หมุนเวียน 39,204              39,294              23,610              24,382              

รวมหนสิีน 1,705,108         1,863,811         1,544,598         1,695,088         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษทั อาร์พซีีจ ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันท ี30 กนัยายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน 

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

   ทุนทีออกและชาํระแลว้

      หุน้สามญั 1,304,664,125 หุ้น 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) (579,104)           (544,577)           (787,509)           (773,132)           

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 116,368            116,368            86,706              86,706              

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,258,200         1,292,727         1,020,133         1,034,510         

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 13,775              14,197              -                        -                        

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,271,975         1,306,924         1,020,133         1,034,510         

รวมหนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,977,083         3,170,735         2,564,731         2,729,598         

-                        -                        -                        -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั อาร์พซีีจ ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

การดําเนินงานต่อเนือง

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 537,174        519,527        -                   -                   

รายไดจ้ากการให้บริการ 8,169            11,794          -                   -                   

รายไดอื้น 4,221            8,454            2,949            5,203            

รวมรายได้ 549,564        539,775        2,949            5,203            

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 496,005        478,717        -                   -                   

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 6,080            7,330            -                   -                   

ค่าใชจ่้ายในการขาย 15,152          16,475          -                   -                   

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 51,900          56,012          11,517          8,942            

รวมค่าใช้จ่าย 569,137        558,534        11,517          8,942            

ขาดทุนก่อนส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษเีงินได้ (19,573)        (18,759)        (8,568)          (3,739)          

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 2,762            (5,331)          -                   -                   

ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษเีงินได้ (16,811)        (24,090)        (8,568)          (3,739)          

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (315)             (3,303)          (9)                 (3,071)          

ขาดทุนก่อนภาษเีงินได้ (17,126)        (27,393)        (8,577)          (6,810)          

รายไดภ้าษีเงินได้ 14 203               1,214            -                   -                   

ขาดทุนสําหรับงวดจากการดาํเนินงานต่อเนือง (16,923)        (26,179)        (8,577)          (6,810)          

การดําเนินงานทยีกเลกิ

ขาดทุนสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานทียกเลิก 15 (2,787) (222) (2,787) (222)

ขาดทุนสําหรับงวด (19,710)        (26,401)        (11,364)        (7,032)          

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) 

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (19,601)        (26,222)        (11,364)        (7,032)          

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (109)             (179)             

(19,710)        (26,401)        
0 0

(หน่วย: บาท)

กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐาน 16

กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (0.02)            (0.02)            (0.01)            (0.01)            

(หน่วย: พนัหุน้)

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั 1,304,664     1,304,664     1,304,664     1,304,664     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั อาร์พซีีจ ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

2560 2559 2560 2559

ขาดทุนสําหรับงวด (19,710)        (26,401)        (11,364)        (7,032)          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน:

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสําหรับงวด -                   -                   -                   -                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด (19,710)        (26,401)        (11,364)        (7,032)          

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (19,601)        (26,222)        (11,364)        (7,032)          

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (109)             (179)             

(19,710)        (26,401)        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั อาร์พซีีจ ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

การดําเนินงานต่อเนือง

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 1,795,468     1,649,460     -                   -                   

รายไดจ้ากการให้บริการ 26,578          34,828          -                   -                   

รายไดอื้น 14,890          59,980          26,607          86,065          

รวมรายได้ 1,836,936     1,744,268     26,607          86,065          

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 1,671,462     1,506,543     -                   -                   

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 12,985          21,701          -                   -                   

ค่าใชจ่้ายในการขาย 46,009          49,789          -                   -                   

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 149,457        167,856        30,545          33,152          

รวมค่าใช้จ่าย 1,879,913     1,745,889     30,545          33,152          

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษเีงินได้ (42,977)        (1,621)          (3,938)          52,913          

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 18,882          67,991          -                   -                   

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษเีงินได้ (24,095)        66,370          (3,938)          52,913          

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (2,808)          (9,051)          (2,032)          (8,410)          

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงินได้ (26,903)        57,319          (5,970)          44,503          

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 14 361               (1,505)          -                   -                   

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวดจากการดาํเนินงานต่อเนือง (26,542)        55,814          (5,970)          44,503          

การดําเนินงานทยีกเลกิ

ขาดทุนสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานทียกเลิก 15 (8,407) (665) (8,407) (665)

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (34,949)        55,149          (14,377)        43,838          

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) 

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (34,527)        55,803          (14,377)        43,838          

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (422)             (654)             

(34,949)        55,149          
0 0

(หน่วย: บาท)

กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐาน 16

กาํไร (ขาดทุน) ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (0.03)            0.04              (0.01)            0.03              

(หน่วย: พนัหุน้)

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั 1,304,664     1,304,664     1,304,664     1,304,664     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั อาร์พซีีจ ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

2560 2559 2560 2559

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (34,949)        55,149          (14,377)        43,838          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน:

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสําหรับงวด -                   -                   -                   -                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด (34,949)        55,149          (14,377)        43,838          

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (34,527)        55,803          (14,377)        43,838          

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (422)             (654)             

(34,949)        55,149          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั อาร์พซีีจ ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินไดจ้ากการดาํเนินงานต่อเนือง -26,903 57,319 -5,970 44,503

ขาดทุนก่อนภาษีเงินไดจ้ากการดาํเนินงานทียกเลิก -8,407 -665 -8,407 -665

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (35,310)        56,654          (14,377)        43,838          

รายการปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้

   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน: 

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 35,076          42,845          9,654            2,329            

   ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ 70                 1,222            -                   -                   

   การปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ 990               1,189            -                   -                   

   ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 1,216            5,553            2,227            5,515            

   กาํไรจากการขายเงินลงทุนชวัคราว (3,979)          (2,725)          (3,270)          (2,459)          

   (กาํไร) ขาดทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชวัคราว 2,016            (216)             1,570            (5)                 

   กลบัรายการค่าเผอืการดอ้ยค่าอุปกรณ์เนืองจากตดัจาํหน่าย (1,770)          (5,846)          (1,770)          (5,846)          

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (โอนกลบั) 493               270               (190)             (379)             

   ตดัจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                   -                   -                   124               

   เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม -                   -                   (18,910)        (34,130)        

   ดอกเบียรับ (2,989)          (1,999)          (4,101)          (3,313)          

   ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 1,450            6,844            1,331            6,817            

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (18,882)        (67,991)        -                   -                   

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงใน

   สินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน (21,619)        35,800          (27,836)        12,491          

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 481 -735 2,291 695

   สินคา้คงเหลือ 1,178            2,398            -                   -                   

   สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (436)             41,468          (444)             482               

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอนื -26,873 5,881 7                   -7

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน (13,501)        (3,386)          (1,681)          (812)             

   จ่ายผลประโยชน์เมือเลิกจา้ง (346)             (525)             (346)             -                   

   หนีสินหมุนเวียนอืน (3,327)          2,054            (26)               166               

   หนีสินทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนทีถือไวเ้พอืขาย -                   (40,000)        -                   (40,000)        

เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (64,443)        42,955          (28,035)        (26,985)        

จ่ายดอกเบีย (1,449)          (12,872)        (1,331)          (12,844)        

เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล -                   4,268            -                   -                   

จ่ายภาษีเงินได้ (871)             (7,457)          (128)             (198)             

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน (66,763)        26,894          (29,494)        (40,027)        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั อาร์พซีีจ ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนัลดลง 2,566            104,974        2,575            140,984        

รับดอกเบีย 3,094            2,767            4,137            4,028            

เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 18,910          34,130          18,910          34,130          

เงินสดจ่ายเพือซือเงินลงทุนชวัคราว (875,270)      (1,170,810)   (630,623)      (506,000)      

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชวัคราว 1,069,369     1,059,699     796,662        416,863        

เงินให้กูย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัเพมิขึน -                   -                   (15,000)        -                   

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนัลดลง (เพมิขึน) (2,360)          446               -                   -                   

ซืออุปกรณ์ (21,787)        (22,745)        (40)               (287)             

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 2,531            1,272            1,212            1,178            

ซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                   (85)               -                   -                   

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 17                 -                   -                   -                   

เงินสดสุทธิจากกจิกรรมลงทุน 197,070        9,648            177,833        90,896          

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารเพมิขึน 6,369            -                   -                   -                   

เงินกูย้ืมระยะสันจากกิจการทีไม่เกียวขอ้งกนัลดลง (148,126)      (54,429)        (148,026)      (54,189)        

ชาํระคืนหนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (266)             (1,357)          (221)             (1,207)          

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงิน (142,023)      (55,786)        (148,247)      (55,396)        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขนึ (ลดลง) สุทธิ (11,716)        (19,244)        92                 (4,527)          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 30,728          44,473          2,059            8,830            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายงวด 19,012          25,229          2,151            4,303            

  -                   -                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั อาร์พซีีจี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ

ส่วนของ

ส่วนเกินทุน รวมองคป์ระกอบ รวม ผูมี้ส่วนไดเ้สียที

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร จากการ อืนของส่วน ส่วนของผูถื้อหุ้น ไม่มีอาํนาจควบคุม รวมส่วนของ

ทีออกและชาํระแลว้ หุ้นสามญั สาํรองตามกฎหมาย (ขาดทุนสะสม) ตีราคาสินทรัพย์ ของผูถื้อหุ้น ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุ้น

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 -                          -                          -                          55,803                -                          -                          55,803                (654)                    55,149                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน 2559 1,304,664            335,967               80,305                (419,535)             116,368               116,368               1,417,769            14,346                1,432,115            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 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 -                          -                          -                          (34,527)               -                          -                          (34,527)               (422)                    (34,949)               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน 2560 1,304,664            335,967               80,305                (579,104)             116,368               116,368               1,258,200            13,775                1,271,975            

-                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท อาร์พีซีจี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนเกินทุนจากการ รวมองคป์ระกอบอืน รวมส่วนของ

ทีออกและชาํระแลว้ หุน้สามญั สํารองตามกฎหมาย (ขาดทุนสะสม) ตีราคาสินทรัพย์ ของส่วนของผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที 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 วันที 30 กนัยายน 2559 1,304,664             335,967                80,305                  (780,773)               86,706                  86,706                  1,026,869             

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2560 1,304,664             335,967                80,305                  (773,132)               86,706                  86,706                  1,034,510             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            (14,377)                 -                            -                            (14,377)                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กนัยายน 2560 1,304,664             335,967                80,305                  (787,509)               86,706                  86,706                  1,020,133             

-                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้

จดัสรรแลว้ -


