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1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนจ ากัด เป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้ งข้ึน 
ในประเทศไทย และมีท่ีอยูต่ามท่ีไดจ้ดทะเบียนดงัน้ี 
 
5 ถนนไอ-5 ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง และมีส านกังานสาขาตั้งอยูเ่ลขท่ี 900/14 อาคารเอสวีโอเอ
ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 
 
บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัผลิตและจ าหน่ายลวดเหลก็แรงดึงสูง ทั้งชนิดเสน้เด่ียวและตีเกลียว และลวดเช่ือมไฟฟ้า 
 
ผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 และวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ไดแ้ก่ บริษทั แคปปิทอล  
เอน็จิเนียร่ิง เน็ตเวร์ิค จ ากดั (มหาชน)  
 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีน าเสนอน้ีไดมี้การสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 

2 นโยบายการบัญชี 
 
นโยบายการบญัชีท่ีส าคญัซ่ึงใชใ้นการจดัท างบการเงินมีดงัต่อไปน้ี 
 
2.1 เกณฑ์การจดัท างบการเงนิ 

 
ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล 
ขอ้มูลทางการเงินหลกั (คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ
เจา้ของ และงบกระแสเงินสด) ไดน้ าเสนอในรูปแบบท่ีสอดคลอ้งกบัรูปแบบของงบการเงินประจ าปีซ่ึงเป็นไป
ตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การน าเสนองบการเงิน  ส่วนหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงิน
จดัท าเป็นแบบย่อ บริษทัได้เปิดเผยหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเพ่ิมเติมตามขอ้ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ีออกภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรัพย ์
 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของรอบปีบญัชีวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.1 เกณฑ์การจดัท างบการเงนิ (ต่อ) 
 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัท าข้ึนจากขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลภาษาไทยท่ีจดัท า
ตามกฎหมาย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความแตกต่างกนั ให้ใชข้อ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล
ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 
นโยบายการบญัชีท่ีใชใ้นการจดัท าขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเป็นนโยบายเดียวกนักบันโยบายการบญัชี 
ท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินส าหรับงวดปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
 
รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราวในระหว่างงวดปีบัญชีจะแสดงเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 
โดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัการแสดงรายจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 
 
ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลตั้งคา้งจ่ายไวโ้ดยใชอ้ตัราภาษีเดียวกบัท่ีใชก้บัผลก าไรรวมทั้งปีท่ีคาดวา่จะได ้
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรับปรุง และการตีความ
มาตรฐานทีเ่กีย่วข้อง  
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ีมีการปรับปรุงใหม่ซ่ึงจะมีผลบังคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 
ท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560  
 
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคัญ  

และเก่ียวขอ้งกบักิจการมีดงัต่อไปน้ี  
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

  



บริษัท ระยองไวร์ อนิดสัตรีส์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2560 

12 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรับปรุง และการตีความ
มาตรฐานทีเ่กีย่วข้อง (ต่อ) 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ีมีการปรับปรุงใหม่ซ่ึงจะมีผลบังคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 
ท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 (ต่อ) 

 
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคัญ  

และเก่ียวขอ้งกบักิจการมีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) ไดใ้หค้วามชดัเจนในหลายประเด็น ท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี  

 
- ความมีสาระส าคญั - กิจการไม่ควรรวมยอดหรือแยกแสดงขอ้มูลในรูปแบบท่ีท าให้ผูใ้ชง้บการเงิน

เขา้ใจรายการไดล้ดลง หากเป็นรายการท่ีมีสาระส าคญั จะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลให้เพียงพอเพื่ออธิบาย
ผลกระทบท่ีมีต่อฐานะการเงินหรือผลการด าเนินงาน  

- การแยกแสดงรายการและการรวมยอด - รายการบรรทดัท่ีระบุใน TAS 1 อาจจ าเป็นตอ้งแสดง 
แยกจากกนัหากเก่ียวขอ้งต่อความเขา้ใจฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกิจการ นอกจากน้ี
ยงัมีแนวปฏิบติัใหม่ของการใชก้ารรวมยอด  

- หมายเหตุประกอบงบการเงิน - ยืนยนัวา่หมายเหตุประกอบงบการเงินไม่จ าเป็นตอ้งเรียงล าดบั
ตามล าดบัการแสดงรายการในงบการเงิน  

- รายการก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีเกิดจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย - ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีเกิดจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียจะถูกจดักลุ่มโดยพิจารณาวา่เป็นรายการท่ีจะถูก
จดัประเภทใหม่ไปยงัก าไรหรือขาดทุนในภายหลงัหรือไม่ โดยแต่จะกลุ่มจะแยกแสดงเป็นรายการ
บรรทดัแยกต่างหากในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2559) การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัคือ ไดก้ าหนดให้มีความชดัเจนข้ึน
วา่การคิดค่าเส่ือมราคาท่ีดินอาคารและอุปกรณ์โดยอา้งอิงกบัรายไดน้ั้นไม่เหมาะสม และแกไ้ขขอบเขต
ใหพื้ชท่ีใหผ้ลิตผลท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมทางการเกษตรรวมอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรับปรุง และการตีความ
มาตรฐานทีเ่กีย่วข้อง (ต่อ) 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ีมีการปรับปรุงใหม่ซ่ึงจะมีผลบังคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 
ท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 (ต่อ) 
 

ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคัญ  
และเก่ียวขอ้งกบักิจการมีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัคือ ไดก้ าหนดให้มีความชดัเจนข้ึน
ส าหรับการเลือกใช้อัตราคิดลดส าหรับการประมาณผลประโยชน์หลงัออกจากงานว่าให้ใช้อัตรา
ผลตอบแทนของหน้ีสินโดยพิจารณาจากสกุลเงินของหน้ีสินท่ีมีสกุลเงินท่ีสอดคลอ้งกบัสกุลเงินของ
หน้ีสินผลประโยชน์หลงัออกจากงานเป็นส าคญั ไม่ใช่พิจารณาจากประเทศท่ีหน้ีสินนั้นเกิดข้ึน 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัคือไดก้ าหนดให้มีความชดัเจน
ถึงความหมายของการอา้งอิงในมาตรฐาน ไปยงั “ขอ้มูลท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ระหวา่งกาล หรือท่ีอ่ืนในรายงานทางการเงินระหวา่งกาล” วา่กิจการท่ีใชป้ระโยชน์ของขอ้ผ่อนปรนน้ี
จะต้องอ้างอิงจากงบการเงินระหว่างกาลไปถึงยงัรายงานอ่ืนท่ีมีข้อมูลดังกล่าวอย่างเฉพาะเจาะจง  
โดยท่ีผูใ้ช้งบการเงินต้องสามารถเข้าถึงรายงานอ่ืนท่ีมีข้อมูลนั้ นในลักษณะและเวลาเดียวกันกับ 
งบการเงินระหวา่งกาล  
 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) ไดมี้การเปล่ียนแปลงโดยให้มีการสันนิษฐานว่า 
การตดัจ าหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนโดยการอา้งอิงจากรายไดน้ั้นไม่เหมาะสม ขอ้สันนิษฐานน้ี 
อาจตกไปหากเขา้ขอ้หน่ึงขอ้ใดต่อไปน้ี คือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไดถู้กแสดงเหมือนเป็นตวัวดัของรายได ้
(นั่นคือรายได้เป็นปัจจยัท่ีเป็นขอ้จ ากดัของมูลค่าท่ีจะได้รับจากสินทรัพย)์ หรือสามารถแสดงได้ว่า
รายไดแ้ละการใชป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีไดจ้ากสินทรัพยมี์ความสมัพนัธ์กนัเป็นอยา่งมาก 
 

ผูบ้ริหารของกิจการไดป้ระเมินและพิจารณาว่ามาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวขา้งตน้ไม่มีผลกระทบ 
ท่ีมีนยัส าคญัต่อกิจการ 
 

ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานท่ีเปล่ียนแปลงอย่างไม่มีสาระส าคญั 
และไม่มีผลกระทบต่อกิจการ มีดงัน้ี  
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งไม่มีสาระส าคญัมีจ านวนทั้งส้ิน 47 ฉบบั 
  



บริษัท ระยองไวร์ อนิดสัตรีส์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2560 
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3 การประมาณการ 
 
ในการจัดท าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการและข้อสมมติฐาน 
ท่ีมีผลกระทบต่อการน านโยบายการบญัชีมาใช้ และจ านวนเงินของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รายได้และค่าใช้จ่าย  
ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 
 
ในการจดัท าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารจะใชดุ้ลยพินิจท่ีมีนัยส าคญัในการน านโยบายการบญัชีของ
บริษทัและแหล่งท่ีมาของขอ้มูลท่ีส าคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการท่ีมีอยู่มาใชเ้ช่นเดียวกบังบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
 

4 ข้อมูลการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน 
 
บริษทัไดพิ้จารณาการน าเสนอขอ้มูลการเงินจ าแนกตามส่วนงานทั้งในส่วนของการแสดงส่วนงานธุรกิจ และส่วนงาน
ภูมิศาสตร์ในลกัษณะเดียวกับรายงานภายในท่ีน าเสนอให้ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงาน ผูมี้อ านาจ
ตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานหมายถึงบุคคลท่ีมีหนา้ท่ีในการจดัสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบติังานของ
ส่วนงานด าเนินงาน ซ่ึงพิจารณาวา่คือคณะกรรมการบริษทั ท่ีท าการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 
 
ส่วนงานธุรกจิ 
 
บริษทัด าเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายลวดเหล็กแรงดึงสูงทั้งชนิดเส้นเด่ียวและตีเกลียว 
ใชใ้นอุตสาหกรรมก่อสร้างและลวดเช่ือมไฟฟ้า ดงันั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาวา่ บริษทัมีส่วนงานธุรกิจเพียงส่วนงานเดียว
ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานพิจารณาผลการด าเนินงานจากขอ้มูลในลกัษณะเดียวกันกับท่ีน าเสนอ 
ในขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 
ส่วนงานภูมศิาสตร์ 
 
บริษทัด าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ดงันั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาวา่ บริษทัมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์
เพียงส่วนงานเดียว ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานพิจารณาผลการด าเนินงานจากขอ้มูลในลกัษณะเดียวกนั
กบัท่ีน าเสนอในขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 
  



บริษัท ระยองไวร์ อนิดสัตรีส์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2560 
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5 มูลค่ายุตธิรรม 
 
5.1 การประมาณมูลค่ายุตธิรรม 

 
ตารางต่อไปน้ีแสดงถึงเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมจ าแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า 
ความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งัน้ี 
 
 ขอ้มูลระดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์

 หรือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั  
 ขอ้มูลระดับท่ี 2 ได้แก่ ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในระดับท่ี 1 ท่ีสามารถ

 สังเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคาตลาด) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีค านวณมา
 จากราคาตลาด) ส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น  

 ขอ้มูลระดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ ขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดอ้า้งอิงจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได้
 จากตลาด (ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได)้  

 
ตารางต่อไปน้ีแสดงถึงสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
 

 
ข้อมูลระดบัที ่1 ข้อมูลระดบัที ่2 ข้อมูลระดบัที ่3 รวม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรัพย์     
หลกัทรัพยเ์ผื่อขายตราสารทุน     
   (หมายเหตุ 6) - 4,828,930 - 4,828,930 
 
  



บริษัท ระยองไวร์ อนิดสัตรีส์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2560 
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5 มูลค่ายุตธิรรม (ต่อ) 
 
5.1 การประมาณมูลค่ายุตธิรรม (ต่อ) 

 
ตารางต่อไปน้ีแสดงถึงสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
 

 
ข้อมูลระดบัที ่1 ข้อมูลระดบัที ่2 ข้อมูลระดบัที ่3 รวม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรัพย์ 
    หลกัทรัพยเ์ผื่อขายตราสารทุน     

   (หมายเหตุ 6) - 90,461,351 - 90,461,351 
 
ไม่มีรายการโอนระหวา่งระดบัท่ี 1 และระดบัท่ี 2 ของล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรมในระหวา่งปี 
 
บริษทัไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่ของก าไรจากเงินลงทุนเผื่อขาย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 จ านวน  
1,208,493 บาท (30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 : 1,256,897 บาท) จากก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนไปยงัก าไรหรือขาดทุน  
ซ่ึงเกิดจากการขายเงินลงทุนในระหวา่งปี 
 

5.2 เทคนิคการประเมนิมูลค่าส าหรับการวดัมูลค่ายุตธิรรมระดบัที ่2 
 
หลกัทรัพยเ์ผื่อขายตราสารทุนซ่ึงมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 2 วดัมูลค่ายติุธรรมโดยใชว้ธีิคิดมูลค่าสินทรัพย์
สุทธิ (“NAV”) ณ วนัส้ินงวด ซ่ึงเป็นข้อมูลท่ีเผยแพร่ในตลาดตราสารหน้ีแห่งประเทศไทย ซ่ึงค านวณ 
โดยผูจ้ดัการกองทุนของผูอ้อกตราสารนั้น 
 

  



บริษัท ระยองไวร์ อนิดสัตรีส์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2560 
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6 เงนิลงทุนระยะส้ัน 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 
   

ตราสารหน้ีท่ีถือจนครบก าหนด   
- เงินฝากประจ า 2,352,895 14,431,015 
- ตัว๋แลกเงิน 138,462,513 60,000,000 

หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย (หมายเหตุ 5) 4,828,930 90,461,351 

 145,644,338 164,892,366 

 
เงินฝากประจ ากบัธนาคารมีก าหนดระยะไถ่ถอนภายใน 6 ถึง 12 เดือน มีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.85 - 1.30 ต่อปี 
(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : ระหวา่งร้อยละ 0.75 - 1.50 ต่อปี)  
 
ตัว๋แลกเงินระยะสั้นท่ีถือจนครบก าหนดอาย ุ6 เดือน (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : 3 เดือน) มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.00 - 
4.90 ต่อปี (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 3.90 ต่อปี) 
 
หลกัทรัพยเ์ผื่อขายเป็นเงินลงทุนในกองทุนเปิดกองทุนหน่ึงกบัธนาคารแห่งหน่ึง โดยไม่มีก าหนดไถ่ถอน ซ่ึงมีราคา
ตลาดรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 จ านวน 4.82 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : จ านวน 90.46 ลา้นบาท) 
 
มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนมีดงัน้ี 
 

 ตราสารหนีท้ีถื่อจนครบก าหนด หลกัทรัพย์เผ่ือขาย 

 เงนิฝากประจ า ตัว๋แลกเงนิ กองทุนเปิด 

 บาท บาท บาท 
    

ราคาทุน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 2,352,895 138,462,513 4,722,211 
บวก  ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึน - - 106,719 

มูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 2,352,895 138,462,513 4,828,930 

 
  



บริษัท ระยองไวร์ อนิดสัตรีส์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 เงนิลงทุนระยะส้ัน (ต่อ) 
 
การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
สามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
 
 ตราสารหนีท้ีถื่อจนครบก าหนด หลกัทรัพย์เผ่ือขาย 

 เงนิฝากประจ า ตัว๋แลกเงนิ กองทุนเปิด 

 บาท บาท บาท 
    

ยอดคงเหลือ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 14,431,015 60,000,000 90,461,351 
ลงทุนเพ่ิม 2,352,895 136,908,445 - 
จ าหน่ายเงินลงทุน (14,431,015) (60,000,000) (86,000,000) 
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุน  - - 1,536,918 
การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม - - (1,169,339) 

ดอกเบ้ียรับ - 1,554,068 - 

ยอดคงเหลือ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 2,352,895 138,462,513 4,828,930 

 
7 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 
   

ลูกหน้ีการคา้ - บุคคลภายนอก 234,268,997 151,093,360 
หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (2,604,210) (9,751,636) 
ลูกหน้ีการคา้ - บุคคลภายนอก - สุทธิ 231,664,787 141,341,724 
ลูกหน้ี - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 15) 23,106 27,761 

ลูกหน้ีอ่ืน 8,218,204 7,077,609 

 239,906,097 148,447,094 

 
  



บริษัท ระยองไวร์ อนิดสัตรีส์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น (ต่อ) 
 
ลูกหน้ีการคา้ - บุคคลภายนอก สามารถแยกตามอายลูุกหน้ีท่ีคา้งช าระนบัจากวนัท่ีครบก าหนดไดด้งัน้ี 
 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 
   

ลูกหน้ีการคา้ - บุคคลภายนอก   
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 160,703,489 113,824,018 
ครบก าหนดช าระแลว้   

   ไม่เกิน 3 เดือน 70,163,010 27,323,541 
   เกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 6 เดือน 534,021 167,534 
   เกิน 6 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน 755,050 266,310 

   เกินกวา่ 12 เดือน 2,113,427 9,511,957 
 234,268,997 151,093,360 

หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (2,604,210) (9,751,636) 

ลูกหน้ีการคา้ - บุคคลภายนอก - สุทธิ 231,664,787 141,341,724 

 
8 อาคารและอปุกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มตีวัตน 
 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 อาคารและอปุกรณ์ สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

 บาท บาท 
   

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2560   
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 232,936,425 279,098 
ซ้ือสินทรัพย ์ 5,472,589 - 
จ าหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ (9) - 

ค่าเส่ือมราคา/ค่าตดัจ าหน่าย (10,126,030) (31,428) 
ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ  228,282,975 247,670 

 
  



บริษัท ระยองไวร์ อนิดสัตรีส์ จ ากดั (มหาชน) 
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9 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 
   

เจา้หน้ีการคา้ 3,580,890 21,902,256 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 9,690,631 8,194,451 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - บริษทัใหญ่ (หมายเหตุ 15) 192,600 192,600 

เจา้หน้ีอ่ืน 13,837,720 12,190,645 

 27,301,841 42,479,952 

 
10 หนีสิ้นภายใต้สัญญาเช่าการเงนิ 
 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 
   

หมุนเวยีน   

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 31,070 33,708 

รวมระยะสั้น 31,070 33,708 

   
ไม่หมุนเวยีน   

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน - 14,216 

รวมระยะยาว - 14,216 

รวม 31,070 47,924 
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11 ภาษีเงนิได้ 
 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ระหว่างกาลได้ตั้ งคา้งจ่ายโดยใช้วิธีการประมาณการจากฝ่ายบริหารโดยใช้อตัราภาษีเดียวกับ 
ท่ีใชก้บัก าไรรวมทั้งปีท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน คือ อตัราร้อยละ 13.74 ต่อปี (30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 4.17 ต่อปี) 
ในปี พ.ศ.2559 บริษทัมีการใชป้ระโยชน์จากขาดทุนสะสมยกมา ในขณะท่ีปี พ.ศ. 2560 บริษทัไม่มีผลขาดทุนสะสม
ยกมาดงักล่าว ส่งผลใหอ้ตัราภาษีในปี พ.ศ.2560 เพ่ิมข้ึน 
 

12 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 
 
   ส่วนเกนิมูลค่า  
 จ านวนหุ้น หุ้นสามญั หุ้นสามญั รวม 

 หุ้น บาท บาท บาท 
     

ทุนทีอ่อกและช าระแล้ว     
วนัท่ี 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 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 600,202,100 300,101,050 155,599,480 455,700,530 

การออกหุน้สามญั (หมายเหตุ 13) 5,832,339 2,916,170 6,415,573 9,331,743 

วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 606,034,439 303,017,220 162,015,053 465,032,273 

 
ในระหวา่งปี พ.ศ. 2559 มีผูถื้อหุ้นแสดงความจ านงใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ RWI-W1 จ านวน 202,100 หน่วย 
และได้ช าระค่าหุ้นทั้ งจ านวน 323,360 บาทแล้ว บริษัทออกหุ้นแล้วเสร็จตามเง่ือนไขในใบส าคัญแสดงสิทธิ  
ในปี พ.ศ. 2559 
 
ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 มีผูถื้อหุน้แสดงความจ านงใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ RWI-W1 จ านวน 5,832,339 หน่วย 
และได้ช าระค่าหุ้นทั้ งจ านวน 9,331,743 บาทแลว้ บริษทัออกหุ้นแลว้เสร็จตามเง่ือนไขในใบส าคญัแสดงสิทธิ  
ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 
 
 
  



บริษัท ระยองไวร์ อนิดสัตรีส์ จ ากดั (มหาชน) 
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13 ใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามญั 
 
ใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังที ่1 (RWI - W1) 
 
เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2558 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั คร้ังท่ี 1/2558 ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทั 
ออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นสามญัเดิมของบริษทั บริษทัไดอ้อกใบส าคญั
แสดงสิทธิดงักล่าวแลว้ในวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 พร้อมกนัน้ีไดมี้มติอนุมติัเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก
จ านวน 300.00 ลา้นบาท เป็น 450.00 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่จ านวน 300,000,000 หุ้น  
มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ RWI-W1 บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุน
ตามท่ีไดรั้บอนุมติัในวนัท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
 
ประเภทใบส าคญัแสดงสิทธิ : ชนิดระบุช่ือผูถื้อ และโอนเปล่ียนมือได ้
อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ : 3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีออก (วนัท่ีออกตรงกบัวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558) 
จ านวน : 299,982,259 หน่วย 
สดัส่วนเสนอขาย : หุน้สามญัเดิม 2 หุน้ ต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย 
ราคาเสนอขาย : หน่วยละ 0 บาท 
อตัราการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั : ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซ้ือหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น (อาจเปล่ียนแปลงได้

ภายหลงั) 
ราคาใชสิ้ทธิ : 1.60 บาท ต่อหุน้ 
วนัก าหนดการใชสิ้ทธิ : ทุกวนัท่ี 15 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กนัยายน และธันวาคมของแต่ละปีตลอดอาย ุ

ของใบส าคญัแสดงสิทธิตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ  
วนัสุดทา้ยของการใชสิ้ทธิ : วนัท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
 
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัไดรั้บอนุมติัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ เม่ือวนัท่ี 
13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  
 
รายการเคล่ือนไหวของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560  
มีดงัต่อไปน้ี 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 RWI-W1 

 สิทธิ 
  

ยอดคงเหลือตน้งวด 299,780,159 

หกั  ใชสิ้ทธิและออกหุน้ระหวา่งงวด (5,832,339) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 293,947,820 
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14 ก าไรต่อหุ้น 
 
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานส าหรับงวดค านวณโดยการหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัดว้ยจ านวนหุ้นสามญั
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัท่ีช าระแลว้ และออกจ าหน่ายอยูใ่นระหวา่งงวด 
 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน   
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั (บาท) 19,499,455 15,761,449 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั (หุน้) 601,227,566 600,110,685 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั   

   ท่ีบริษทัตอ้งออกใหต้ามสิทธิ - RWI-W1 (หุน้) 96,201,694 61,668,783 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั   
   รวมหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลด (หุน้) 697,429,260 661,779,468 
   
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.032 0.026 
ก าไรต่อหุน้ปรับลด (บาท) 0.028 0.024 
   
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน   
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั (บาท) 55,479,189 9,953,336 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั (หุน้) 600,717,666 600,110,685 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั   

   ท่ีบริษทัตอ้งออกใหต้ามสิทธิ - RWI-W1 (หุน้) 96,345,629 55,165,683 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั   
   รวมหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลด (หุน้) 697,063,295 655,276,368 
   
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.092 0.017 
ก าไรต่อหุน้ปรับลด (บาท) 0.080 0.015 
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15 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

กิจการและบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กบับริษทั ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม โดยผ่านกิจการอ่ืนแห่งหน่ึงหรือมากกว่า
หน่ึงแห่ง โดยท่ีบุคคลหรือกิจการนั้นมีอ านาจควบคุมบริษทั หรือถูกควบคุมโดยบริษทั หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุม
เดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจการลงทุน บริษทัย่อย และบริษทัย่อยในเครือเดียวกนั ถือเป็นกิจการ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั บริษทัร่วมและบุคคลท่ีเป็นเจา้ของส่วนไดเ้สียในสิทธิออกเสียงของบริษทัซ่ึงมีอิทธิพลอยา่งเป็น
สาระส าคญัเหนือกิจการ ผูบ้ริหารส าคญัรวมทั้งกรรมการและพนักงานของบริษทัตลอดจนสมาชิกในครอบครัว 
ท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคลทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 
 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงอาจมีข้ึนไดต้อ้งค านึงถึงรายละเอียดของ
ความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบความสมัพนัธ์ตามกฎหมาย 
 

บริษทัถูกควบคุมโดย บริษทั แคปปิทอล เอน็จิเนียร่ิง เน็ตเวร์ิค จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัใหญ่”) ซ่ึงตั้งอยูใ่นประเทศไทย 
บริษทัใหญ่ดงักล่าวถือหุ้นในบริษทัคิดเป็นจ านวนร้อยละ 72.18 ของทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ (31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 74.23) 
 

ความสัมพันธ์ท่ีบริษัทมีกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันซ่ึงมีการควบคุมร่วมกันหรือเป็นบุคคลหรือกิจการ 
ท่ีมีรายการบญัชีกบับริษทั มีดงัน้ี 
 

ช่ือกจิการ 
ประเทศที่
จัดตั้ง ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

   
1. บริษทั แคปปิทอล เอน็จิเนียร่ิง เน็ตเวิร์คจ ากดั (มหาชน) ไทย บริษทัใหญ่และมีกรรมการร่วมกนั 
2. บริษทั เอ้ือวิทยา จ ากดั (มหาชน) ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
3. บริษทั เอ็นเนซอล จ ากดั ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
4. บริษทั ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
5. บริษทั เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จ ากดั ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
6. บริษทั อีเอม็ซี จ ากดั (มหาชน) ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
7. บริษทั ดบัเบิลยูเจซี เอน็เตอร์ไพรซ ์จ ากดั ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
8. บริษทั พาราไดซก์รีนเอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของ บริษทั เอ้ือวิทยา จ ากดั  
       (มหาชน) ถือหุน้ร้อยละ 60.00 
9. บริษทั ยูดบับลิวซี โกเมน ไบโอแมส จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของ บริษทั เอ้ือวิทยา จ ากดั 
      (มหาชน) ถือหุน้ร้อยละ 99.99 
10. บริษทั ยูดบับลิวซี โซล่าร์ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของ บริษทั เอ้ือวิทยา จ ากดั 
     (มหาชน) ถือหุน้ร้อยละ 99.99 
11. บริษทั สตึก ไบโอแมส จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของ บริษทั เอ้ือวิทยา จ ากดั 
     (มหาชน) ถือหุน้ร้อยละ 99.99 
12. บริษทั ยูดบับลิวซี อ าพนั ไบโอแมส จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของ บริษทั เอ้ือวิทยา จ ากดั 
     (มหาชน) ถือหุน้ร้อยละ 99.99 
13. บริษทั กรีน เอนเนอยี่ แพลนเทชัน่ส์ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของ บริษทั เอ้ือวิทยา จ ากดั 
     (มหาชน) ถือหุน้ร้อยละ 55.00 
14. บริษทั ยูดบับลิวซีซี (กมัพูชา) จ ากดั กมัพูชา เป็นบริษทัยอ่ยของ บริษทั เอ้ือวิทยา จ ากดั 
     (มหาชน) ถือหุน้ร้อยละ 70.00 
15. ผูบ้ริหาร 

 
 
 

ไทย 
 
 
 

บุคคลท่ีมีอ านาจและมีความรับผิดชอบในการวางแผน  
   สัง่การและควบคุมกิจการต่าง ๆ ของกิจการไม่วา่ 
   ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ีรวมถึงกรรมการของบริษทั 
   (ไมว่า่จะท าหนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม)่ 

  



บริษัท ระยองไวร์ อนิดสัตรีส์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2560 
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15 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี  
 

รายการ นโยบายการก าหนดราคา 
  

รายไดจ้ากการขาย ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิมในอตัราประมาณร้อยละ 10 
ค่าธรรมเนียมการน าทรัพยสิ์นเป็นหลกัประกนั อตัราร้อยละ 2.00 ต่อปีของมูลค่าจ านอง 
   วงเงินสินเช่ือ  
ค่าตรวจสอบภายใน ตามมติท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมกรรมการของบริษทั 
เงินปันผลจ่าย ตามมติท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร ไดแ้ก่ 
   เงินเดือน เบ้ียประชุม เบ้ียเล้ียง และโบนสั 

ตามมติท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมกรรมการและ/หรือท่ีประชุม 
   ผูถื้อหุน้ของบริษทั 

ดอกเบ้ียจ่าย อตัรา MLR เฉล่ีย 3 ธนาคารลบร้อยละ 1.75 ต่อปี 
 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
 
15.1 รายได้ 
 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 
   

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน   
   รายได้จากการให้ใช้วงเงนิสินเช่ือ   
      บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 33,293 17,452 
   
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน   
   รายได้จากการให้ใช้วงเงนิสินเช่ือ   
      บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 50,553 34,904 

  



บริษัท ระยองไวร์ อนิดสัตรีส์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2560 
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15 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
15.2 ค่าใช้จ่าย 
 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 
   

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน   
   ค่าตรวจสอบภายใน   
      บริษทัใหญ่ 180,000 180,000 
   
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน   
   ค่าตรวจสอบภายใน   
      บริษทัใหญ่ 360,000 360,000 

 
15.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 
   

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน   
   ผลประโยชน์ระยะสั้น 1,607,314 1,535,059 

   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 280,365 225,676 

 1,887,679 1,760,735 

   
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน   
   ผลประโยชน์ระยะสั้น 2,959,878 2,446,918 

   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 560,731 451,352 

 3,520,609 2,898,270 

 
  



บริษัท ระยองไวร์ อนิดสัตรีส์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2560 
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15 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
15.4 ยอดค้างช าระ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 
   

ลูกหนี ้(หมายเหตุ 7)   
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 23,106 27,761 
   

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 9)   
   บริษทัใหญ่ 192,600 192,600 

 
16 ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงาน 

 
ยอดรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตตามสญัญาเช่าด าเนินงานท่ีไม่สามารถยกเลิกได ้มีดงัน้ี 
 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 
   

ภายใน 1 ปี 2,208,640 3,489,236 

เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 3,488,150 4,499,044 

 5,696,790 7,988,280 

 
ยอดรวมของภาระผกูพนัอ่ืนท่ีตอ้งจ่ายในอนาคต มีดงัต่อไปน้ี 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 
   

หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 37,746,614 21,123,083 
  



บริษัท ระยองไวร์ อนิดสัตรีส์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2560 
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17 สินทรัพย์ทีใ่ช้เป็นหลกัประกนั 
 
วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เงินฝากธนาคารจ านวน 168.90 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : 168.90 ลา้นบาท)  
ได้จ าน าเป็นหลักประกันกับสถาบันการเงินในประเทศ เพ่ือออกหนังสือค ้ าประกันและวงเงินสินเช่ือส าหรับ 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร การเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตและหน้ีสินทรัสตรี์ซีทส์ เพ่ือซ้ือวตัถุดิบจากต่างประเทศ 
 
 


