
บริษัท อาร์พีซีจี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 30 กนัยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 31,370               29,212               3,718                 2,192                 

เงินลงทุนชวัคราว 176,382             323,560             170,380             290,941             

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 2, 3 41,615               58,535               1,878                 1,975                 

สินคา้คงเหลือ 4 62,011               48,908               -                         -                         

เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 3 -                         -                         145,000             95,000               

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 5 439                    411                    -                         -                         

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 40,640               25,951               6,345                 5,922                 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 352,457             486,577             327,321             396,030             

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั 6 263,321             138,321             109,240             9,240                 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 3 -                         -                         -                         -                         

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 5 1,533                 1,866                 -                         -                         

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 1,817,306          1,817,777          1,534,914          1,534,914          

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                         -                         317,635             317,635             

เงินลงทุนระยะยาวอืน 9 -                         -                         -                         -                         

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 757,132             604,914             307,650             315,920             

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,808                 1,722                 401                    642                    

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 11,113               6,283                 -                         -                         

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 11 155,072             71,664               28,269               28,189               

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,007,285          2,642,547          2,298,109          2,206,540          

รวมสินทรัพย์ 3,359,742          3,129,124          2,625,430          2,602,570          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษัท อาร์พีซีจี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที 30 กนัยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 12 8,115                 -                         -                         -                         

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 3 1,746,954          1,675,641          1,520,843          1,520,676          

เงินกูย้มืระยะสนัจากกิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 13 800                    900                    -                         -                         

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงินทีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึงปี 193                    319                    193                    319                    

เงินรับล่วงหนา้เพอืการปรับปรุงสถานีบริการนาํมนั

   ทีจะตดัจาํหน่ายภายในหนึงปี 24,833               7,403                 -                         -                         

หนีสินหมุนเวียนอืน 10,143               13,881               174                    121                    

รวมหนีสินหมุนเวียน 1,791,038          1,698,144          1,521,210          1,521,116          

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน -                         111                    -                         111                    

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 38,639               38,639               28,938               28,938               

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 10,914               9,891                 2,138                 1,835                 

เงินรับล่วงหนา้เพอืการปรับปรุงสถานีบริการนาํมนั 226,338             71,352               -                         -                         

ประมาณการหนีสินสําหรับตน้ทุนในการรือถอน 375                    365                    -                         -                         

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 276,266             120,358             31,076               30,884               

รวมหนีสิน 2,067,304          1,818,502          1,552,286          1,552,000          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษัท อาร์พีซีจี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที 30 กนัยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 กนัยายน 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          

   ทุนทีออกและชาํระแลว้

      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) (599,386)            (581,252)            (763,545)            (786,119)            

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 157,190             157,190             115,753             115,753             

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,278,740          1,296,874          1,073,144          1,050,570          

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 13,698               13,748               -                         -                         

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,292,438          1,310,622          1,073,144          1,050,570          

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,359,742          3,129,124          2,625,430          2,602,570          

-                         -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท อาร์พีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

การดําเนินงานต่อเนือง

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 839,444       537,174       -                   -                   

รายไดจ้ากการให้บริการ 7,106           8,169           -                   -                   

รายไดอื้น 2,809           4,221           6,510           2,949           

รวมรายได้ 849,359       549,564       6,510           2,949           

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 795,324       496,005       -                   -                   

ตน้ทุนการให้บริการ 4,416           6,080           -                   -                   

ค่าใชจ่้ายในการขาย 19,856         15,152         -                   -                   

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 47,971         51,900         8,896           11,517         

รวมค่าใช้จ่าย 867,567       569,137       8,896           11,517         

ขาดทุนก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงนิได้ (18,208)        (19,573)        (2,386)          (8,568)          

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 45,418         2,762           -                   -                   

กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ 27,210         (16,811)        (2,386)          (8,568)          

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (518)             (315)             (4)                 (9)                 

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 26,692         (17,126)        (2,390)          (8,577)          

รายไดภ้าษีเงินได้ 14 679               203               -                   -                   

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดจากการดําเนินงานต่อเนือง 27,371         (16,923)        (2,390)          (8,577)          

การดําเนินงานทียกเลิก

ขาดทุนสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานทียกเลิก 15 (2,378) (2,787) (2,378) (2,787)

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 24,993         (19,710)        (4,768)          (11,364)        

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) 

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 25,118         (19,601)        (4,768)          (11,364)        

ส่วนทีเป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (125)             (109)             

24,993         (19,710)        
-                   -                   

(หน่วย: บาท)

กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน 16

กาํไร (ขาดทุน) ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.0193         (0.0150)        (0.0037)        (0.0087)        

(หน่วย: พนัหุ้น)

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั 1,304,664    1,304,664    1,304,664    1,304,664    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท อาร์พีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

2561 2560 2561 2560

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 24,993         (19,710)        (4,768)          (11,364)        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด -                   -                   -                   -                   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 24,993         (19,710)        (4,768)          (11,364)        

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 25,118         (19,601)        (4,768)          (11,364)        

ส่วนทีเป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (125)             (109)             

24,993         (19,710)        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท อาร์พีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

การดําเนินงานต่อเนือง

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 2,213,784    1,795,468    -                   -                   

รายไดจ้ากการให้บริการ 23,082         26,578         -                   -                   

รายไดอื้น 11,722         14,890         53,221         26,607         

รวมรายได้ 2,248,588    1,836,936    53,221         26,607         

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 2,087,191    1,671,462    -                   -                   

ตน้ทุนการให้บริการ 14,174         12,985         -                   -                   

ค่าใชจ่้ายในการขาย 55,119         46,009         -                   -                   

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 137,337       149,457       23,420         30,545         

รวมค่าใช้จ่าย 2,293,821    1,879,913    23,420         30,545         

กําไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงนิได้ (45,233)        (42,977)        29,801         (3,938)          

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 30,764         18,882         -                   -                   

กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ (14,469)        (24,095)        29,801         (3,938)          

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (1,386)          (2,808)          (19)               (2,032)          

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (15,855)        (26,903)        29,782         (5,970)          

รายไดภ้าษีเงินได้ 14 4,829           361               -                   -                   

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดจากการดําเนินงานต่อเนือง (11,026)        (26,542)        29,782         (5,970)          

การดําเนินงานทียกเลิก

ขาดทุนสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานทียกเลิก 15 (7,158) (8,407) (7,208) (8,407)

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (18,184)        (34,949)        22,574         (14,377)        

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) 

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (18,134)        (34,527)        22,574         (14,377)        

ส่วนทีเป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (50)               (422)             

(18,184)        (34,949)        
-                   -                   

(หน่วย: บาท)

กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน 16

กาํไร (ขาดทุน) ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (0.0139)        (0.0265)        0.0173         (0.0110)        

(หน่วย: พนัหุ้น)

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั 1,304,664    1,304,664    1,304,664    1,304,664    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท อาร์พีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

2561 2560 2561 2560

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (18,184)        (34,949)        22,574         (14,377)        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด -                   -                   -                   -                   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (18,184)        (34,949)        22,574         (14,377)        

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (18,134)        (34,527)        22,574         (14,377)        

ส่วนทีเป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (50)               (422)             

(18,184)        (34,949)        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท อาร์พีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินไดจ้ากการดาํเนินงานต่อเนือง (15,855)        (26,903)        29,782         (5,970)          

ขาดทุนก่อนภาษีเงินไดจ้ากการดาํเนินงานทียกเลิก (7,158)          (8,407)          (7,208)          (8,407)          

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (23,013)        (35,310)        22,574         (14,377)        

รายการปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้

   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน: 

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 32,430         35,076         8,265           9,654           

   ค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญ 222               70                 -                   -                   

   การปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ 1,468           990               -                   -                   

   (กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (214)             1,216           421               2,227           

   กาํไรจากการขายเงินลงทุนชวัคราว (1,503)          (3,979)          (1,372)          (3,270)          

   (กาํไร) ขาดทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชวัคราว (865)             2,016           (887)             1,570           

   กลบัรายการค่าเผอืการดอ้ยค่าอุปกรณ์เนืองจากจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (352)             (1,770)          (352)             (1,770)          

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (โอนกลบั) 1,023           493               303               (190)             

   ประมาณการหนีสินสาํหรับตน้ทุนในการรือถอน 10                 -                   -                   -                   

   เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม -                   -                   (31,235)        (18,910)        

   ดอกเบียรับ (1,764)          (2,989)          (17,313)        (4,101)          

   ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 395               1,450           17                 1,331           

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (30,764)        (18,882)        -                   -                   

ขาดทุนจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

   และหนีสินดาํเนินงาน (22,927)        (21,619)        (19,579)        (27,836)        

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิมขึน) ลดลง

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 16,814 481 74 2,291

   สินคา้คงเหลือ (14,571)        1,178           -                   -                   

   สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน (14,689)        (436)             (423)             (444)             

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน -75,773 -26,873 145               7                   

หนีสินดาํเนินงานเพมิขึน (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 71,307         (13,501)        167               (1,681)          

   จ่ายผลประโยชน์เมือเลิกจา้ง -                   (346)             -                   (346)             

   เงินรับล่วงหนา้เพือการปรับปรุงสถานีบริการนาํมนั 172,416       -                   -                   -                   

   หนีสินหมุนเวยีนอืน (3,738)          (3,327)          53                 (26)               

เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 128,839       (64,443)        (19,563)        (28,035)        

จ่ายดอกเบีย (389)             (1,449)          (17)               (1,331)          

จ่ายภาษีเงินได้ (7,635)          (871)             (225)             (128)             

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 120,815       (66,763)        (19,805)        (29,494)        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท อาร์พีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั (เพิมขึน) ลดลง (125,000)      2,566           (100,000)      2,575           

รับดอกเบีย 1,648           3,094           17,336         4,137           

เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 31,235         18,910         31,235         18,910         

เงินสดจ่ายเพอืซือเงินลงทุนชวัคราว (137,290)      (875,270)      (30,000)        (630,623)      

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชวัคราว 286,836       1,069,369    152,820       796,662       

เงินให้กูย้มืระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัเพมิขึน -                   -                   (50,000)        (15,000)        

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั (เพิมขึน) ลดลง 305               (2,360)          -                   -                   

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 5,292           2,531           250               1,212           

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                   17                 -                   -                   

ซืออุปกรณ์ (189,461)      (21,787)        (73)               (40)               

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (126,435)      197,070       21,568         177,833       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารเพิมขึน 8,115           6,369           -                   -                   

เงินกูย้ืมระยะสนัจากกิจการทีไม่เกียวขอ้งกนัลดลง (100)             (148,126)      -                   (148,026)      

ชาํระคืนหนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (237)             (266)             (237)             (221)             

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 7,778           (142,023)      (237)             (148,247)      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ 2,158           (11,716)        1,526           92                 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 29,212         30,728         2,192           2,059           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันปลายงวด 31,370         19,012         3,718           2,151           

  -                   -                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั อาร์พซีีจี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

ส่วนของ

ส่วนเกินทุน ส่วนแบ่งกาํไร รวมองคป์ระกอบ รวม ผูมี้ส่วนไดเ้สียที

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร จากการ ขาดทุนเบด็เสร็จอืน อืนของส่วน ส่วนของผูถื้อหุน้ ไม่มีอาํนาจควบคุม รวมส่วนของ

ทีออกและชาํระแลว้ หุน้สามญั สาํรองตามกฎหมาย (ขาดทุนสะสม) ตีราคาสินทรัพย์ ในบริษทัร่วม ของผูถื้อหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุน้

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

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                          -                          -                          (34,527)               -                          -                          -                          (34,527)               (422)                    (34,949)               

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี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            

ขาดทุนสาํหรับงวด -                          -                          -                          (18,134)               -                          -                          -                          (18,134)               (50)                      (18,184)               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                          -                          -                          (18,134)               -                          -                          -                          (18,134)               (50)                      (18,184)               

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 กนัยายน 2561 1,304,664            335,967               80,305                 (599,386)              154,556               2,634                   157,190               1,278,740            13,698                 1,292,438            

-                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท อาร์พีซีจี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนเกินทุนจากการ รวมองคป์ระกอบอืน รวมส่วนของ

ทีออกและชาํระแลว้ หุน้สามญั สํารองตามกฎหมาย (ขาดทุนสะสม) ตีราคาสินทรัพย์ ของส่วนของผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้

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

ขาดทุนสาํหรับงวด -                            -                            -                            (14,377)                 -                            -                            (14,377)                 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

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             

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2561 1,304,664             335,967                80,305                  (786,119)               115,753                115,753                1,050,570             

กาํไรสาํหรับงวด -                            -                            -                            22,574                  -                            -                            22,574                  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            22,574                  -                            -                            22,574                  

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กนัยายน 2561 1,304,664             335,967                80,305                  (763,545)               115,753                115,753                1,073,144             

-                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้

จดัสรรแลว้ -


