
บริษทั อาร์พซีีจ ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 34,834               29,212               6,744                 2,192                 
เงินลงทุนชัว่คราว 191,949             323,560             180,202             290,941             
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 2, 3 42,322               58,535               819                    1,975                 
สินคา้คงเหลือ 4 56,759               48,908               -                         -                         
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -                         -                         135,000             95,000               
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 5 430                    411                    -                         -                         
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 43,529               25,951               6,321                 5,922                 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 369,823             486,577             329,086             396,030             
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 6 263,321             138,321             109,240             9,240                 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -                         -                         -                         -                         
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 5 1,657                 1,866                 -                         -                         
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 1,771,888          1,817,777          1,534,914          1,534,914          
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                         -                         317,635             317,635             
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 9 -                         -                         -                         -                         
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 714,358             604,914             310,270             315,920             
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,295                 1,722                 481                    642                    
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 10,434               6,283                 -                         -                         
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 11 137,790             71,664               28,212               28,189               
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,900,743          2,642,547          2,300,752          2,206,540          
รวมสินทรัพย์ 3,270,566          3,129,124          2,629,838          2,602,570          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษทั อาร์พซีีจ ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 12 16,666               -                         -                         -                         
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 3 1,734,019          1,675,641          1,520,542          1,520,676          
เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 13 700                    900                    -                         -                         
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 273                    319                    273                    319                    
เงินรับล่วงหนา้เพื่อการปรับปรุงสถานีบริการนํ้ ามนั
   ท่ีจะตดัจาํหน่ายภายในหน่ึงปี 15,700               7,403                 -                         -                         
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 10,295               13,881               136                    121                    
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,777,653          1,698,144          1,520,951          1,521,116          
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน -                         111                    -                         111                    
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 38,639               38,639               28,938               28,938               
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 10,573               9,891                 2,037                 1,835                 
เงินรับล่วงหนา้เพื่อการปรับปรุงสถานีบริการนํ้ ามนั 175,884             71,352               -                         -                         
ประมาณการหน้ีสินสาํหรับตน้ทุนในการร้ือถอน 372                    365                    -                         -                         
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 225,468             120,358             30,975               30,884               
รวมหนีสิ้น 2,003,121          1,818,502          1,551,926          1,552,000          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษทั อาร์พซีีจ ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560
(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) (624,504)            (581,252)            (758,777)            (786,119)            
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 157,190             157,190             115,753             115,753             
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,253,622          1,296,874          1,077,912          1,050,570          
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 13,823               13,748               -                         -                         
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,267,445          1,310,622          1,077,912          1,050,570          
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,270,566          3,129,124          2,629,838          2,602,570          

-                         -                         -                         -                         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท อาร์พีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
การดําเนินงานต่อเน่ือง
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 768,698       593,835       -                   -                   
รายไดจ้ากการให้บริการ 10,726         7,264           -                   -                   
รายไดอ่ื้น 2,693           3,441           37,214         18,836         
รวมรายได้ 782,117       604,540       37,214         18,836         
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 726,719       553,151       -                   -                   
ตน้ทุนการให้บริการ 6,322           1,656           -                   -                   
ค่าใชจ่้ายในการขาย 18,968         15,973         -                   -                   
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 43,901         48,675         7,315           9,035           
รวมค่าใช้จ่าย 795,910       619,455       7,315           9,035           
กําไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ (13,793)        (14,915)        29,899         9,801           
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 (11,549)        11,470         -                   -                   
กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ (25,342)        (3,445)          29,899         9,801           
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (524)             (266)             (8)                 (13)               
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (25,866)        (3,711)          29,891         9,788           
รายไดภ้าษีเงินได้ 14 774              109              -                   -                   
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดจากการดําเนินงานต่อเน่ือง (25,092)        (3,602)          29,891         9,788           

การดําเนินงานที่ยกเลิก
ขาดทุนสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก 15 (2,379) (2,771) (2,379) (2,771)
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (27,471)        (6,373)          27,512         7,017           

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) 
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (27,489)        (6,203)          27,512         7,017           
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 18                (170)             

(27,471)        (6,373)          
-                 -                  

(หน่วย: บาท)
กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 16
กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (0.0211)        (0.0049)        0.0211         0.0054         

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท อาร์พีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

2561 2560 2561 2560

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (27,471)        (6,373)          27,512         7,017           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด -                   -                   -                   -                   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (27,471)        (6,373)          27,512         7,017           

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (27,489)        (6,203)          27,512         7,017           
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 18                (170)             

(27,471)        (6,373)          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท อาร์พีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
การดําเนินงานต่อเน่ือง
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 1,374,340    1,258,294    -                   -                   
รายไดจ้ากการให้บริการ 15,976         18,409         -                   -                   
รายไดอ่ื้น 8,913           10,669         46,711         23,658         
รวมรายได้ 1,399,229    1,287,372    46,711         23,658         
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 1,291,867    1,175,457    -                   -                   
ตน้ทุนการให้บริการ 9,758           6,905           -                   -                   
ค่าใชจ่้ายในการขาย 35,263         30,857         -                   -                   
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 89,366         97,557         14,524         19,028         
รวมค่าใช้จ่าย 1,426,254    1,310,776    14,524         19,028         
กําไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ (27,025)        (23,404)        32,187         4,630           
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 (14,654)        16,120         -                   -                   
กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ (41,679)        (7,284)          32,187         4,630           
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (868)             (2,493)          (15)               (2,023)          
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (42,547)        (9,777)          32,172         2,607           
รายไดภ้าษีเงินได้ 14 4,150           158              -                   -                   
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดจากการดําเนินงานต่อเน่ือง (38,397)        (9,619)          32,172         2,607           

การดําเนินงานที่ยกเลิก
ขาดทุนสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก 15 (4,780) (5,620) (4,830) (5,620)
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (43,177)        (15,239)        27,342         (3,013)          

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) 
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (43,252)        (14,926)        27,342         (3,013)          
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 75                (313)             

(43,177)        (15,239)        
-                 -                  

(หน่วย: บาท)
กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 16
กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (0.0331)        (0.0117)        0.0210         (0.0023)        

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท อาร์พีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

2561 2560 2561 2560

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (43,177)        (15,239)        27,342         (3,013)          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด -                   -                   -                   -                   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (43,177)        (15,239)        27,342         (3,013)          

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (43,252)        (14,926)        27,342         (3,013)          
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 75                (313)             

(43,177)        (15,239)        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท อาร์พีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

2561 2560 2561 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินไดจ้ากการดาํเนินงานต่อเน่ือง -42,547 -9,777 32,172 2,607
ขาดทุนก่อนภาษีเงินไดจ้ากการดาํเนินงานท่ียกเลิก -4,780 -5,620 -4,830 -5,620
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (47,327)        (15,397)        27,342         (3,013)          
รายการปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน: 
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 20,442         23,544         5,554           6,450           
   ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) 38                (123)             -                   -                   
   การปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 968              496              -                   -                   
   (กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (687)             1,212           421              2,227           
   กาํไรจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว (1,300)          (3,701)          (1,234)          (3,008)          
   (กาํไร) ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชัว่คราว (368)             2,291           (346)             1,838           
   กลบัรายการค่าเผือ่การดอ้ยค่าอุปกรณ์เน่ืองจากจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (352)             (1,770)          (352)             (1,770)          
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (โอนกลบั) 682              169              202              (286)             
   ประมาณการหน้ีสินสาํหรับตน้ทุนในการร้ือถอน 7                   -                   -                   -                   
   เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม -                   -                   (31,235)        (18,910)        
   ดอกเบ้ียรับ (1,179)          (1,361)          (12,315)        (2,238)          
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 205              1,364           13                1,321           
   ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 14,654         (16,120)        -                   -                   
ขาดทุนจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินดาํเนินงาน (14,217)        (9,396)          (11,950)        (17,389)        
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 16,436 1,399 1,154 3,021
   สินคา้คงเหลือ (8,819)          5,786           -                   -                   
   สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (17,578)        (1,851)          (399)             (130)             
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน -61,157 -25,437 -                   6                   
หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 58,375         (23,983)        (134)             (1,687)          
   จ่ายผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้ง -                   (346)             -                   (346)             
   เงินรับล่วงหนา้เพื่อการปรับปรุงสถานีบริการนํ้ามนั 112,829       -                   -                   -                   
   หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (3,586)          (1,105)          15                (26)               
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 82,283         (54,933)        (11,314)        (16,551)        
จ่ายดอกเบ้ีย (202)             (1,364)          (13)               (1,321)          
จ่ายภาษีเงินได้ (4,970)          (509)             (23)               (96)               
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 77,111         (56,806)        (11,350)        (17,968)        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท อาร์พีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

2561 2560 2561 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนัเพิ่มข้ึน (125,000)      (7)                 (100,000)      -                   
รับดอกเบ้ีย 918              1,192           12,317         2,244           
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 31,235         18,910         31,235         18,910         
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (117,740)      (585,478)      (30,000)        (366,671)      
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว 251,019       868,227       142,319       625,711       
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิ่มข้ึน -                   -                   (40,000)        (15,000)        
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั (เพิ่มข้ึน) ลดลง 190              (2,495)          -                   -                   
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 4,752           2,531           250              1,212           
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                   16                -                   -                   
ซ้ืออุปกรณ์ (133,172)      (10,166)        (62)               (40)               
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (87,798)        292,730       16,059         266,366       
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารเพิ่มข้ึน 16,666         -                   -                   -                   
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัลดลง (200)             (148,126)      -                   (148,026)      
ชาํระคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (157)             (190)             (157)             (146)             
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ 16,309         (148,316)      (157)             (148,172)      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้สุทธิ 5,622           87,608         4,552           100,226       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 29,212         30,728         2,192           2,059           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด 34,834         118,336       6,744           102,285       
  -                   -                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั อาร์พซีีจี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ
ส่วนของ

ส่วนเกินทุน ส่วนแบ่งกาํไร รวมองคป์ระกอบ รวม ผูม้ีส่วนไดเ้สียที่
ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร จากการ ขาดทุนเบด็เสร็จอื่น อื่นของส่วน ส่วนของผูถ้ือหุน้ ไม่มีอาํนาจควบคุม รวมส่วนของ

ที่ออกและชาํระแลว้ หุน้สามญั สาํรองตามกฎหมาย (ขาดทุนสะสม) ตีราคาสินทรัพย์ ในบริษทัร่วม ของผูถ้ือหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุน้
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            
ขาดทุนสาํหรับงวด -                          -                          -                          (14,926)                -                          -                          -                          (14,926)                (313)                    (15,239)                
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                          -                          -                          (14,926)                -                          -                          -                          (14,926)                (313)                    (15,239)                
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2560 1,304,664            335,967               80,305                 (559,503)              116,368               -                          116,368               1,277,801            13,884                 1,291,685            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 1,304,664            335,967               80,305                 (581,252)              154,556               2,634                   157,190               1,296,874            13,748                 1,310,622            
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด -                          -                          -                          (43,252)                -                          -                          -                          (43,252)                75                        (43,177)                
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                          -                          -                          (43,252)                -                          -                          -                          (43,252)                75                        (43,177)                
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2561 1,304,664            335,967               80,305                 (624,504)              154,556               2,634                   157,190               1,253,622            13,823                 1,267,445            

-                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท อาร์พีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

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

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 1,304,664              335,967                 80,305                   (786,119)               115,753                 115,753                 1,050,570              
กาํไรสาํหรับงวด -                            -                            -                            27,342                   -                            -                            27,342                   
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            27,342                   -                            -                            27,342                   
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 1,304,664              335,967                 80,305                   (758,777)               115,753                 115,753                 1,077,912              

-                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

จดัสรรแลว้ -


