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1 ข้อมูลทั�วไป 

 

บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนจาํกัด เป็นนิติบุคคลที�จัดตั�งขึ� น 

ในประเทศไทย และมีที�อยูต่ามที�ไดจ้ดทะเบียนดงันี�  

 

5 ถนนไอ-5 ตาํบลมาบตาพุด อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง และมีสาํนกังานสาขาตั�งอยู่เลขที� 900/14 อาคารเอสวีโอเอ

ทาวเวอร์ ชั�น 18 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

 

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเกี�ยวกบัผลิตและจาํหน่ายลวดเหลก็แรงดึงสูง ทั�งชนิดเส้นเดี�ยวและตีเกลียว และลวดเชื�อมไฟฟ้า 

 

ผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทั ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 และวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ได้แก่ บริษทั แคปปิทอล  

เอน็จิเนียริ�ง เน็ตเวร์ิค จาํกดั (มหาชน)  

 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั เมื�อวนัที� 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลที�นาํเสนอนี�ไดม้ีการสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

 

2 นโยบายการบัญชี 

 

นโยบายการบญัชีที�สาํคญัซึ�งใชใ้นการจดัทาํงบการเงินมีดงัต่อไปนี�  

 

2.1 เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน 

 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลได้จดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัที� 34 เรื�อง งบการเงินระหว่างกาล 

ขอ้มูลทางการเงินหลกั (คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของ

เจา้ของ และงบกระแสเงินสด) ไดน้าํเสนอในรูปแบบที�สอดคลอ้งกบัรูปแบบของงบการเงินประจาํปีซึ� งเป็นไป

ตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัที� 1 เรื�อง การนาํเสนองบการเงิน  ส่วนหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงิน

จดัทาํเป็นแบบย่อ บริษทัได้เปิดเผยหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเพิ�มเติมตามข้อกาํหนดในประกาศ

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที�ออกภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลกัทรัพย ์

 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนี�ควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของรอบปีบญัชีวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.1 เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน (ต่อ) 

 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํขึ�นจากขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลภาษาไทยที�จดัทาํ

ตามกฎหมาย ในกรณีที�มีเนื�อความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความแตกต่างกนั ให้ใช้ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล

ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

 

นโยบายการบญัชีที�ใช้ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเป็นนโยบายเดียวกนักบันโยบายการบญัชี 

ที�ใชใ้นการจดัทาํงบการเงินสาํหรับงวดปีบญัชีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 

 

รายจ่ายที�เกิดขึ� นเป็นครั� งคราวในระหว่างงวดปีบญัชีจะแสดงเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายรอการตัดบญัชี 

โดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัการแสดงรายจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ณ วนัสิ�นงวดปีบญัชี 

 

ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลตั�งคา้งจ่ายไวโ้ดยใชอ้ตัราภาษีเดียวกบัที�ใชก้บัผลกาํไรรวมทั�งปีที�คาดว่าจะได ้

 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีการปรับปรุง และการตีความ

มาตรฐานที�เกี�ยวข้อง  

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที�มีการปรับปรุงใหม่ซึ� งจะมีผลบงัคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชี 

ที�เริ�มตน้ในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2560  

 

ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ปรับปรุงใหม่ที� มีการเปลี�ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญ  

และเกี�ยวขอ้งกบักิจการมีดงัต่อไปนี�   

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 1 (ปรับปรุง 2559) เรื�อง การนาํเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 16 (ปรับปรุง 2559) เรื�อง ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 19 (ปรับปรุง 2559) เรื�อง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 34 (ปรับปรุง 2559) เรื�อง งบการเงินระหว่างกาล 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 38 (ปรับปรุง 2559) เรื�อง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีการปรับปรุง และการตีความ

มาตรฐานที�เกี�ยวข้อง (ต่อ) 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที�มีการปรับปรุงใหม่ซึ� งจะมีผลบงัคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชี 

ที�เริ�มตน้ในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2560 (ต่อ) 

 

ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ปรับปรุงใหม่ที� มีการเปลี�ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญ  

และเกี�ยวขอ้งกบักิจการมีดงัต่อไปนี�  (ต่อ) 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 1 (ปรับปรุง 2559) ไดใ้หค้วามชดัเจนในหลายประเด็น ที�สาํคญัดงัต่อไปนี�   

 

- ความมีสาระสาํคญั - กิจการไม่ควรรวมยอดหรือแยกแสดงขอ้มูลในรูปแบบที�ทาํให้ผูใ้ช้งบการเงิน

เขา้ใจรายการไดล้ดลง หากเป็นรายการที�มีสาระสาํคญั จะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลให้เพียงพอเพื�ออธิบาย

ผลกระทบที�มีต่อฐานะการเงินหรือผลการดาํเนินงาน  

- การแยกแสดงรายการและการรวมยอด - รายการบรรทดัที�ระบุใน TAS 1 อาจจาํเป็นตอ้งแสดง 

แยกจากกนัหากเกี�ยวขอ้งต่อความเขา้ใจฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของกิจการ นอกจากนี�

ยงัมีแนวปฏิบติัใหม่ของการใชก้ารรวมยอด  

- หมายเหตุประกอบงบการเงิน - ยืนยนัว่าหมายเหตุประกอบงบการเงินไม่จาํเป็นตอ้งเรียงลาํดบั

ตามลาํดบัการแสดงรายการในงบการเงิน  

- รายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นที�เกิดจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย - ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื�นที�เกิดจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียจะถูกจดักลุ่มโดยพิจารณาว่าเป็นรายการที�จะถูก

จดัประเภทใหม่ไปยงักาํไรหรือขาดทุนในภายหลงัหรือไม่ โดยแต่จะกลุ่มจะแยกแสดงเป็นรายการ

บรรทดัแยกต่างหากในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 16 (ปรับปรุง 2559) การเปลี�ยนแปลงที�สาํคญัคือ ไดก้าํหนดใหมี้ความชดัเจนขึ�น

ว่าการคิดค่าเสื�อมราคาที�ดินอาคารและอุปกรณ์โดยอา้งอิงกบัรายไดน้ั�นไม่เหมาะสม และแกไ้ขขอบเขต

ใหพ้ืชที�ใหผ้ลิตผลที�เกี�ยวขอ้งกบักิจกรรมทางการเกษตรรวมอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบันี�  
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีการปรับปรุง และการตีความ

มาตรฐานที�เกี�ยวข้อง (ต่อ) 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที�มีการปรับปรุงใหม่ซึ� งจะมีผลบงัคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชี 

ที�เริ�มตน้ในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2560 (ต่อ) 
 

ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ปรับปรุงใหม่ที�มีการเปลี�ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญ  

และเกี�ยวขอ้งกบักิจการมีดงัต่อไปนี�  (ต่อ) 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 19 (ปรับปรุง 2559) การเปลี�ยนแปลงที�สําคญัคือ ไดก้าํหนดให้มีความชดัเจนขึ�น

สําหรับการเลือกใช้อัตราคิดลดสําหรับการประมาณผลประโยชน์หลงัออกจากงานว่าให้ใช้อตัรา

ผลตอบแทนของหนี� สินโดยพิจารณาจากสกุลเงินของหนี� สินที�มีสกุลเงินที�สอดคลอ้งกับสกุลเงินของ

หนี� สินผลประโยชน์หลงัออกจากงานเป็นสาํคญั ไม่ใช่พิจารณาจากประเทศที�หนี� สินนั�นเกิดขึ�น 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 34 (ปรับปรุง 2559) การเปลี�ยนแปลงที�สาํคญัคือไดก้าํหนดให้มีความชดัเจน

ถึงความหมายของการอา้งอิงในมาตรฐาน ไปยงั “ขอ้มูลที�ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ระหว่างกาล หรือที�อื�นในรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ว่ากิจการที�ใช้ประโยชน์ของขอ้ผ่อนปรนนี�

จะต้องอ้างอิงจากงบการเงินระหว่างกาลไปถึงยงัรายงานอื�นที�มีข้อมูลดังกล่าวอย่างเฉพาะเจาะจง  

โดยที�ผู ้ใช้งบการเงินต้องสามารถเข้าถึงรายงานอื�นที�มีข้อมูลนั�นในลักษณะและเวลาเดียวกันกับ 

งบการเงินระหวา่งกาล  
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 38 (ปรับปรุง 2559) ได้มีการเปลี�ยนแปลงโดยให้มีการสันนิษฐานว่า 

การตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนโดยการอา้งอิงจากรายไดน้ั�นไม่เหมาะสม ข้อสันนิษฐานนี�  

อาจตกไปหากเขา้ขอ้หนึ�งขอ้ใดต่อไปนี�  คือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไดถู้กแสดงเหมือนเป็นตวัวดัของรายได ้

(นั�นคือรายได้เป็นปัจจยัที�เป็นข้อจาํกัดของมูลค่าที�จะได้รับจากสินทรัพย)์ หรือสามารถแสดงได้ว่า

รายไดแ้ละการใชป้ระโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจที�ไดจ้ากสินทรัพยม์ีความสมัพนัธ์กนัเป็นอยา่งมาก 
 

ผูบ้ริหารของกิจการได้ประเมินและพิจารณาว่ามาตรฐานที�ปรับปรุงใหม่ดงักล่าวข้างต้นไม่มีผลกระทบ 

ที�มีนยัสาํคญัต่อกิจการ 
 

ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานที�เปลี�ยนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคัญ 

และไม่มีผลกระทบต่อกิจการ มีดงันี�   
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เปลี�ยนแปลงอยา่งไม่มีสาระสาํคญัมีจาํนวนทั�งสิ�น 47 ฉบบั 



บริษัท ระยองไวร์ อนิดัสตรีส์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3 การประมาณการ 

 

ในการจดัทาํข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล ผู ้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการและข้อสมมติฐาน 

ที�มีผลกระทบต่อการนํานโยบายการบญัชีมาใช้ และจาํนวนเงินของสินทรัพยแ์ละหนี� สิน รายได้และค่าใช้จ่าย  

ผลที�เกิดขึ�นจริงอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 

 

ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารจะใช้ดุลยพินิจที�มีนัยสําคญัในการนาํนโยบายการบญัชีของ

บริษทัและแหล่งที�มาของข้อมูลที�สําคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการที�มีอยู่มาใช้เช่นเดียวกับงบการเงิน

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 

 

4 ข้อมูลการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 

บริษทัไดพ้ิจารณาการนาํเสนอขอ้มูลการเงินจาํแนกตามส่วนงานทั�งในส่วนของการแสดงส่วนงานธุรกิจ และส่วนงาน

ภูมิศาสตร์ในลกัษณะเดียวกับรายงานภายในที�นาํเสนอให้ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงาน ผูมี้อาํนาจ

ตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานหมายถึงบุคคลที�มีหนา้ที�ในการจดัสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบติังานของ

ส่วนงานดาํเนินงาน ซึ�งพิจารณาว่าคือคณะกรรมการบริษทั ที�ทาํการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 

 

ส่วนงานธุรกิจ 

 

บริษทัดาํเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายลวดเหล็กแรงดึงสูงทั�งชนิดเส้นเดี�ยวและตีเกลียว 

ใชใ้นอุตสาหกรรมก่อสร้างและลวดเชื�อมไฟฟ้า ดงันั�นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่า บริษทัมีส่วนงานธุรกิจเพียงส่วนงานเดียว

ผูมี้อาํนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงานพิจารณาผลการดาํเนินงานจากข้อมูลในลกัษณะเดียวกันกับที�นําเสนอ 

ในขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนี�  

 

ส่วนงานภูมิศาสตร์ 

 

บริษทัดาํเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเท่านั�น ดงันั�นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่า บริษทัมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์

เพียงส่วนงานเดียว ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานพิจารณาผลการดาํเนินงานจากขอ้มูลในลกัษณะเดียวกนั

กบัที�นาํเสนอในขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี�  

 



บริษัท ระยองไวร์ อนิดัสตรีส์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 มูลค่ายุตธิรรม 

 

5.1 การประมาณมูลค่ายุติธรรม 

 

ตารางต่อไปนี�แสดงถึงเครื�องมือทางการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายตุิธรรมจาํแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า 

ความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งันี�  

 

 ขอ้มูลระดบัที� 1 ไดแ้ก่ ราคาเสนอซื�อขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดที�มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์

หรือหนี� สินอยา่งเดียวกนั  

 ขอ้มูลระดับที� 2 ได้แก่ ข้อมูลอื�นนอกเหนือจากราคาเสนอซื�อขายซึ� งรวมอยู่ในระดับที� 1 ที�สามารถ

สังเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคาตลาด) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ข้อมูลที�คาํนวณมาจากราคาตลาด) 

สาํหรับสินทรัพยน์ั�นหรือหนี� สินนั�น  

 ขอ้มูลระดบัที� 3 ไดแ้ก่ ขอ้มูลสาํหรับสินทรัพยห์รือหนี� สินซึ� งไม่ไดอ้า้งอิงจากขอ้มูลที�สามารถสังเกตได้

จากตลาด (ขอ้มูลที�ไม่สามารถสงัเกตได)้  

 

ตารางต่อไปนี�แสดงถึงสินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 

 

 

ข้อมูลระดับที� 1 ข้อมูลระดับที� 2 ข้อมูลระดับที� 3 รวม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรัพย์     

หลกัทรัพยเ์ผื�อขายตราสารทุน     

   (หมายเหตุ 6) - 24,784,434 - 24,784,434 

 



บริษัท ระยองไวร์ อนิดัสตรีส์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 มูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 

 

5.1 การประมาณมูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 

 

ตารางต่อไปนี�แสดงถึงสินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 

 

 

ข้อมูลระดับที� 1 ข้อมูลระดับที� 2 ข้อมูลระดับที� 3 รวม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรัพย์ 

    หลกัทรัพยเ์ผื�อขายตราสารทุน     

   (หมายเหตุ 6) - 90,461,351 - 90,461,351 

 

ไม่มีรายการโอนระหว่างระดบัที� 1 และระดบัที� 2 ของลาํดบัชั�นมูลค่ายติุธรรมในระหว่างปี 

 

บริษทัไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่ของกาํไรจากเงินลงทุนเผื�อขาย ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 จาํนวน 

927,779 บาท (31 มีนาคม พ.ศ. 2559 : 1,257,409 บาท) จากกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นไปยงักาํไรหรือขาดทุน  

ซึ�งเกิดจากการขายเงินลงทุนในระหวา่งปี 

 

5.2 เทคนิคการประเมินมูลค่าสําหรับการวดัมูลค่ายุติธรรมระดับที� 2 

 

หลกัทรัพยเ์ผื�อขายตราสารทุนซึ�งมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัที� 2 วดัมูลค่ายติุธรรมโดยใชวิ้ธีคิดมูลค่าสินทรัพย์

สุทธิ (“NAV”) ณ วนัสิ�นงวด ซึ� งเป็นข้อมูลที�เผยแพร่ในตลาดตราสารหนี� แห่งประเทศไทย ซึ� งคาํนวณ 

โดยผูจ้ดัการกองทุนของผูอ้อกตราสารนั�น 

 



บริษัท ระยองไวร์ อนิดัสตรีส์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 เงินลงทุนระยะสั�น 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 
   

ตราสารหนี�ที�ถือจนครบกาํหนด   

- เงินฝากประจาํ 14,787,290 14,431,015 

- ตั�วแลกเงิน 59,123,241 60,000,000 

หลกัทรัพยเ์ผื�อขาย (หมายเหตุ 5) 24,784,434 90,461,351 

 98,694,965 164,892,366 

 

เงินฝากประจาํกบัธนาคารมีกาํหนดระยะไถ่ถอนภายใน 6 ถึง 12 เดือน มีอตัราดอกเบี�ยระหว่างร้อยละ 0.75 - 1.50 ต่อปี 

(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : ระหว่างร้อยละ 0.75 - 1.50 ต่อปี)  

 

ตั�วแลกเงินระยะสั�นที�ถือจนครบกาํหนดอาย ุ6 เดือน (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : 3 เดือน) มีอตัราดอกเบี�ยร้อยละ 4.00 ต่อปี 

(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 3.90 ต่อปี) 

 

หลกัทรัพยเ์ผื�อขายเป็นเงินลงทุนในกองทุนเปิดกองทุนหนึ�งกบัธนาคารแห่งหนึ� ง โดยไม่มีกาํหนดไถ่ถอน ซึ� งมีราคา

ตลาดรวม ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 จาํนวน 24.78 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : จาํนวน 90.46 ลา้นบาท) 

 

มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนมีดงันี�  

 ตราสารหนี�ที�ถือจนครบกําหนด หลกัทรัพย์เผื�อขาย 

 เงินฝากประจํา ตั�วแลกเงนิ กองทุนเปิด 

 บาท บาท บาท 
    

ราคาทุน ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 14,787,290 59,123,241 24,341,629 

บวก  กาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ�น - - 442,805 

มูลค่ายติุธรรม ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 14,787,290 59,123,241 24,784,434 

 



บริษัท ระยองไวร์ อนิดัสตรีส์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 เงินลงทุนชั�วคราว (ต่อ) 

 

การเปลี�ยนแปลงของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขายสําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 

สามารถวิเคราะห์ไดด้งันี�  

 

 ตราสารหนี�ที�ถือจนครบกําหนด หลกัทรัพย์เผื�อขาย 

 เงินฝากประจํา ตั�วแลกเงนิ กองทุนเปิด 

 บาท บาท บาท 
    

ยอดคงเหลือ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2560 14,431,015 60,000,000 90,461,351 

ลงทุนเพิ�ม 356,275 58,826,690 - 

จาํหน่ายเงินลงทุน - (60,000,000) (66,000,000) 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน  - - 1,156,336 

การเปลี�ยนแปลงมูลค่ายติุธรรม - - (833,253) 

ดอกเบี�ยรับ - 296,551 - 

มูลค่ายติุธรรม วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 14,787,290 59,123,241 24,784,434 

 

7 ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 
   

ลกูหนี�การคา้ - บุคคลภายนอก 239,465,780 151,093,360 

หกั  ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ (7,275,332) (9,751,636) 

ลกูหนี�การคา้ - บุคคลภายนอก - สุทธิ 232,190,448 141,341,724 

ลกูหนี�  - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 15) 6,361 27,761 

ลกูหนี� อื�น 5,622,529 7,077,609 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ 34,422,468 - 

 272,241,806 148,447,094 

 



บริษัท ระยองไวร์ อนิดัสตรีส์ จํากดั (มหาชน) 
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7 ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น (ต่อ) 

 

ลกูหนี�การคา้ - บุคคลภายนอก สามารถแยกตามอายลุกูหนี�ที�คา้งชาํระนบัจากวนัที�ครบกาํหนดไดด้งันี�  

 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 
   

ลกูหนี�การคา้ - บุคคลภายนอก   

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 195,829,327 113,824,018 

ครบกาํหนดชาํระแลว้   

   ไม่เกิน 3 เดือน 35,381,478 27,323,541 

   เกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 6 เดือน 979,643 167,534 

   เกิน 6 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน - 266,310 

   เกินกว่า 12 เดือน 7,275,332 9,511,957 

 239,465,780 151,093,360 

หกั  ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ (7,275,332) (9,751,636) 

ลกูหนี�การคา้ - บุคคลภายนอก - สุทธิ 232,190,448 141,341,724 

 

8 อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

 อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 บาท บาท 
   

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2560   

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 232,936,425 279,098 

ซื�อสินทรัพย ์ 2,410,804 - 

จาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ (1) - 

ค่าเสื�อมราคา/ค่าตดัจาํหน่าย (5,198,143) (15,627) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ  230,149,085 263,471 

 



บริษัท ระยองไวร์ อนิดัสตรีส์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 

 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 
   

เจา้หนี�การคา้ 49,055,044 21,902,256 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 10,734,581 8,194,451 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - บริษทัใหญ่ (หมายเหตุ 15) 192,600 192,600 

เจา้หนี� อื�น 13,777,611 12,190,645 

 73,759,836 42,479,952 

 

10 หนี�สินภายใต้สัญญาเช่าการเงนิ 

 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 
   

หมุนเวยีน   

หนี� สินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 33,708 33,708 

รวมระยะสั�น 33,708 33,708 

   

ไม่หมุนเวยีน   

หนี� สินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 5,789 14,216 

รวมระยะยาว 5,789 14,216 

รวม 39,497 47,924 

 



บริษัท ระยองไวร์ อนิดัสตรีส์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 ภาษีเงินได้ 

 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ระหว่างกาลได้ตั�งค้างจ่ายโดยใช้วิธีการประมาณการจากฝ่ายบริหารโดยใช้อตัราภาษีเดียวกับ 

ที�ใชก้บักาํไรรวมทั�งปีที�คาดว่าจะเกิดขึ�น คือ อตัราร้อยละ 20 ต่อปี (31 มีนาคม พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 0 ต่อปี) 

 

12 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น 

 

   ส่วนเกินมูลค่า  

 จํานวนหุ้น หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ รวม 

 หุ้น บาท บาท บาท 
     

ทุนที�ออกและชําระแล้ว     

วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2559 600,000,000 300,000,000 155,377,170 455,377,170 

การออกหุน้สามญั 202,100 101,050 222,310 323,360 

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 600,202,100 300,101,050 155,599,480 455,700,530 

วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 600,202,100 300,101,050 155,599,480 455,700,530 

 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 มีผูถื้อหุ้นแสดงความจาํนงใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ RWI-W1 จาํนวน 202,100 หน่วย 

และได้ชําระค่าหุ้นทั�งจาํนวน 323,360 บาทแล้ว บริษัทออกหุ้นแล้วเสร็จตามเงื�อนไขในใบสําคัญแสดงสิทธิ  

ในปี พ.ศ. 2559 

 

13 ใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามัญ 
 

ใบสําคญัแสดงสิทธิครั�งที� 1 (RWI - W1) 

 

เมื�อวนัที� 30 เมษายน พ.ศ. 2558 ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ครั� งที� 1/2558 ไดม้ีมติอนุมติัให้บริษทั 

ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุน้สามญั เพื�อเสนอขายให้แก่ผูถ้ือหุน้สามญัเดิมของบริษทั บริษทัไดอ้อกใบสาํคญั

แสดงสิทธิดงักล่าวแลว้ในวนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 พร้อมกนันี� ไดมี้มติอนุมตัิเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก

จาํนวน 300.00 ลา้นบาท เป็น 450.00 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่จาํนวน 300,000,000 หุ้น  

มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เพื�อรองรับการใช้สิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ RWI-W1 บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ�มทุน

ตามที�ไดรั้บอนุมติัในวนัที� 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

 



บริษัท ระยองไวร์ อนิดัสตรีส์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 ใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามัญ (ต่อ) 
 

ใบสําคญัแสดงสิทธิครั�งที� 1 (RWI - W1) (ต่อ) 

 

ประเภทใบสาํคญัแสดงสิทธิ : ชนิดระบุชื�อผูถื้อ และโอนเปลี�ยนมือได ้

อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ : 3 ปี นบัตั�งแต่วนัที�ออก (วนัที�ออกตรงกบัวนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558) 

จาํนวน : 299,982,259 หน่วย 

สดัส่วนเสนอขาย : หุ้นสามญัเดิม 2 หุน้ ต่อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย 

ราคาเสนอขาย : หน่วยละ 0 บาท 

อตัราการใชสิ้ทธิซื�อหุน้สามญั : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื�อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น (อาจเปลี�ยนแปลงได้

ภายหลงั) 

ราคาใชสิ้ทธิ : 1.60 บาท ต่อหุน้ 

วนักาํหนดการใชสิ้ทธิ : ทุกวนัที� 15 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กนัยายน และธันวาคมของแต่ละปีตลอดอายุ 

ของใบสาํคญัแสดงสิทธิตลอดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ  

วนัสุดทา้ยของการใชสิ้ทธิ : วนัที� 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญัไดรั้บอนุมติัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ เมื�อวนัที� 

13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  

 

รายการเคลื�อนไหวของใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2560  

มีดงัต่อไปนี�  

 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

 RWI-W1 

 สิทธิ 
  

ยอดคงเหลือตน้งวด 299,780,159 

หกั  ใชสิ้ทธิและออกหุน้ระหว่างงวด - 

ยอดคงเหลือปลายงวด 299,780,159 

 



บริษัท ระยองไวร์ อนิดัสตรีส์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 
 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั�นพื�นฐานสําหรับงวดคาํนวณโดยการหารกาํไร(ขาดทุน)สําหรับงวดที�เป็นของผูถื้อหุ้นสามญั 

ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัที�ชาํระแลว้ และออกจาํหน่ายอยูใ่นระหว่างงวด 
 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม   

กาํไร(ขาดทุน)ที�เป็นของผูถื้อหุน้สามญั (บาท) 35,979,734 (5,808,113) 
   

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกั (หุน้) 600,202,100 600,000,000 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกั   

   ที�บริษทัตอ้งออกใหต้ามสิทธิ - RWI-W1 (หุน้) 97,369,379 49,001,086 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกั   

   รวมหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลด (หุน้) 697,571,479 649,001,086 
   

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน (บาท) 0.06 (0.01) 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ปรับลด (บาท) 0.05 (0.01) 
 

สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 ใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญัไม่ไดร้วมอยู่ในการ

คาํนวณกาํไรต่อหุน้ปรับลด เนื�องจากตราสารดงักล่าวทาํใหก้าํไรต่อหุน้ปรับเพิ�ม 
 

15 รายการกับบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกนั  
 

กิจการและบุคคลที�มีความสัมพนัธ์กบับริษทั ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม โดยผ่านกิจการอื�นแห่งหนึ�งหรือมากกว่า

หนึ� งแห่ง โดยที�บุคคลหรือกิจการนั�นมีอาํนาจควบคุมบริษทั หรือถูกควบคุมโดยบริษทั หรืออยู่ภายใต้การควบคุม

เดียวกันกบับริษทั รวมถึงบริษทัที�ดาํเนินธุรกิจการลงทุน บริษทัย่อย และบริษทัย่อยในเครือเดียวกนั ถือเป็นกิจการ 

ที�เกี�ยวขอ้งกบับริษทั บริษทัร่วมและบุคคลที�เป็นเจา้ของส่วนไดเ้สียในสิทธิออกเสียงของบริษทัซึ�งมีอิทธิพลอย่างเป็น

สาระสําคญัเหนือกิจการ ผูบ้ริหารสําคญัรวมทั�งกรรมการและพนักงานของบริษทัตลอดจนสมาชิกในครอบครัว 

ที�ใกลชิ้ดกบับุคคลเหล่านั�น กิจการและบุคคลทั�งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกบับริษทั 
 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัซึ� งอาจมีขึ�นไดต้อ้งคาํนึงถึงรายละเอียดของ

ความสมัพนัธ์มากกว่ารูปแบบความสมัพนัธ์ตามกฎหมาย 
 

บริษทัถกูควบคุมโดย บริษทั แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ�ง เน็ตเวิร์ค จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัใหญ่”) ซึ�งตั�งอยู่ในประเทศไทย 

บริษทัใหญ่ดงักล่าวถือหุ้นในบริษทัคิดเป็นจาํนวนร้อยละ 74.24 ของทุนที�ออกและเรียกชาํระแลว้ (31 ธันวาคม  

พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 74.23) 



บริษัท ระยองไวร์ อนิดัสตรีส์ จํากดั (มหาชน) 
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15 รายการกับบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ) 

 

ความสัมพนัธ์ที�บริษทัมีกับบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกันซึ� งมีการควบคุมร่วมกันหรือเป็นบุคคลหรือกิจการที�มี

รายการบญัชีกบับริษทั มีดงันี�  

 

ชื�อกจิการ 

ประเทศที�

จัดตั�ง ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
   

1. บริษทั แคปปิทอล เอน็จิเนียริ�ง เน็ตเวิร์คจาํกดั  ไทย บริษทัใหญ่และมีกรรมการร่วมกนั 

    (มหาชน)   

2. บริษทั เอื�อวิทยา จาํกดั (มหาชน) ไทย เป็นกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั โดยมีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

3. บริษทั เอน็เนซอล จาํกดั ไทย เป็นกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั โดยมีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

4. บริษทั ไปป์ ไลน์ เอน็จิเนียริ�ง จาํกดั ไทย เป็นกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั โดยมีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

5. บริษทั เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จาํกดั ไทย เป็นกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั โดยมีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

6. บริษทั อีเอม็ซี จาํกดั (มหาชน) ไทย เป็นกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั โดยมีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

7. บริษทั ดบัเบิลยเูจซี เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั ไทย เป็นกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั โดยมีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

8. บริษทั พาราไดซ์กรีนเอน็เนอร์ยี� จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของ บริษทั เอื�อวิทยา จาํกดั  

       (มหาชน) ถือหุน้ร้อยละ 60.00 

9. บริษทั ยดูบับลิวซี โกเมน ไบโอแมส จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของ บริษทั เอื�อวิทยา จาํกดั 

      (มหาชน) ถือหุน้ร้อยละ 99.99 

10. บริษทั ยดูบับลิวซี โซล่าร์ จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของ บริษทั เอื�อวิทยา จาํกดั 

      (มหาชน) ถือหุน้ร้อยละ 99.99 

11. บริษทั สตึก ไบโอแมส จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของ บริษทั เอื�อวิทยา จาํกดั 

      (มหาชน) ถือหุน้ร้อยละ 99.99 

12. บริษทั ยดูบับลิวซี อาํพนั ไบโอแมส จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของ บริษทั เอื�อวิทยา จาํกดั 

      (มหาชน) ถือหุน้ร้อยละ 99.99 

13. ผูบ้ริหาร 

 

ไทย บุคคลที�มีอาํนาจและมีความรับผดิชอบในการ 

   วางแผน สั�งการและควบคุมกิจการต่าง ๆ ของ 

   กิจการไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ทั�งนี�รวมถึง 

   กรรมการของบริษทั (ไม่วา่จะทาํหนา้ที�ใน 

   ระดบับริหารหรือไม่) 

 



บริษัท ระยองไวร์ อนิดัสตรีส์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 
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15 รายการกับบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ) 

 

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปนี�   

 

รายการ นโยบายการกําหนดราคา 
  

รายไดจ้ากการขาย ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ�มในอตัราประมาณร้อยละ 10 

รายไดค่้าเช่าพื�นที�อาคาร ราคาตามสัญญา (ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ�มในอตัราประมาณ 

    ร้อยละ 10) 

ค่าธรรมเนียมการนาํทรัพยสิ์นเป็นหลกัประกนั อตัราร้อยละ 2.00 ต่อปีของมูลค่าจาํนอง 

   วงเงินสินเชื�อ  

ค่าตรวจสอบภายใน ตามมติที�ไดรั้บอนุมติัจากที�ประชุมกรรมการของบริษทั 

เงินปันผลจ่าย ตามมติที�ไดรั้บอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร ไดแ้ก่ 

   เงินเดือน เบี�ยประชุม เบี�ยเลี�ยง และโบนสั 

ตามมติที�ไดรั้บอนุมติัจากที�ประชุมกรรมการและ/หรือที�ประชุม 

   ผูถื้อหุ้นของบริษทั 

ดอกเบี�ยจ่าย อตัรา MLR เฉลี�ย 3 ธนาคารลบร้อยละ 1.75 ต่อปี 

 

รายการต่อไปนี� เป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั  

 

15.1 รายได้ 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 
   

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม   

   รายได้จากการให้ใช้วงเงินสินเชื�อ   

      บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 17,260 17,452 



บริษัท ระยองไวร์ อนิดัสตรีส์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 
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15 รายการกับบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ) 

 

รายการต่อไปนี� เป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (ต่อ) 

 

15.2 ค่าใช้จ่าย 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 
   

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม   

   ค่าตรวจสอบภายใน   

      บริษทัใหญ่ 180,000 180,000 

 

15.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 
   

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม   

   ผลประโยชน์ระยะสั�น 1,352,564 911,859 

   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 280,365 225,676 

 1,632,929     1,137,535 

 

15.4 ยอดค้างชําระ 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 
   

ลูกหนี� (หมายเหตุ 7)   

   บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 6,361 27,761 
   

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 9)   

   บริษทัใหญ่ 192,600 192,600 



บริษัท ระยองไวร์ อนิดัสตรีส์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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16 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดําเนินงาน 

 

ยอดรวมของจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้งจ่ายในอนาคตตามสญัญาเช่าดาํเนินงานที�ไม่สามารถยกเลิกได ้มีดงันี�  

 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 
   

ภายใน 1 ปี 2,841,902 3,489,236 

เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 3,992,951 4,499,044 

เกิน 5 ปี - - 

 6,834,853 7,988,280 

 

ยอดรวมของภาระผกูพนัอื�นที�ตอ้งจ่ายในอนาคต มีดงัต่อไปนี�  

 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 
   

หนงัสือคํ�าประกนัจากธนาคาร 17,085,181 21,123,083 

 

17 สินทรัพย์ที�ใช้เป็นหลกัประกนั 

 

วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 เงินฝากธนาคารจาํนวน 168.90 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : 168.90 ลา้นบาท)  

ได้จาํนาํเป็นหลกัประกันกับสถาบันการเงินในประเทศ เพื�อออกหนังสือคํ� าประกันและวงเงินสินเชื�อสําหรับ 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร การเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตและหนี� สินทรัสตรี์ซีทส์ เพื�อซื�อวตัถุดิบจากต่างประเทศ 

 


