
                     บริษัท  ระยองไวร์ อนิดัสตรีส์ จาํกัด (มหาชน)                                  แบบ 56-1  ประจาํปี  2557 

 

 

 

 
 

13.1 ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป 

บริษัท  ระยองไวร์ อนิดสัตรีส์ จาํกัด (มหาชน)  

งบแสดงฐานะการเงนิ 

 ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 

สินทรัพย์ 

รายการ  

2557 2556   2555   

มูลค่า (%) มูลค่า (%) มูลค่า (%) 

(ล้านบาท)   (ล้านบาท)   (ล้านบาท)   

สนิทรัพย์หมุนเวียน             

    เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 46.19 3.79 72.47 7.55 44.06 5.67 

    เงินลงทนุชัว่คราว 381.23 31.27 47.78 4.98 1.80 0.23 

    ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น  176.07 14.44 171.48 17.86 212.76 27.39 

    สนิค้าคงเหลือ  364.40 29.89 420.77 43.82 221.31 28.49 

    สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 0.42 0.03 0.70 0.07 1.64 0.21 

รวมสนิทรัพย์หมุนเวียน 968.31 79.43 713.20 74.27 481.57 61.99 

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน             

    เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํา้ประกนั 165.94 13.61 153.46 15.98 194.10 24.99 

    อาคารและอปุกรณ์  77.22 6.33 84.67 8.82 92.20 11.87 

    สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน  0.70 0.06 1.13 0.12 1.39 0.18 

    คา่เช่าจ่ายลว่งหน้า  1.93 0.16 2.28 0.24 2.63 0.34 

    สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 4.17 0.34 4.22 0.44 4.24 0.55 

    สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 0.87 0.07 1.31 0.14 0.69 0.09 

รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน   250.83 20.57 247.07 25.73 295.25 38.01 

รวมสนิทรัพย์   1,219.14 100.00 960.27 100.00 776.82 100.00 

13. ข้อมูลทางการเงนิที่สาํคัญ 

ส่วนที่ 3 

ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
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                     บริษัท  ระยองไวร์ อนิดัสตรีส์ จาํกัด (มหาชน)                                  แบบ 56-1  ประจาํปี  2557 

 

บริษัท  ระยองไวร์ อนิดสัตรีส์ จาํกัด (มหาชน)  

งบแสดงฐานะทางการเงนิ (ต่อ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 

รายการ  

2557  2556   2555   

มูลค่า (%) มูลค่า (%) มูลค่า (%) 

(ล้านบาท)   (ล้านบาท)   (ล้านบาท)   

หนีส้นิหมุนเวียน             

    เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 92.14 7.56 35.25 3.67 19.61 2.51 

    เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 165.25 13.55 209.70 21.84 140.41 18.01 

    เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน             

   สว่นท่ีถงึกําหนดชําระภายในหนึง่ปี - - 13.37 1.39 19.60 2.51 

    หนีส้นิภายใต้สญัญาเช่าการเงิน               

   สว่นท่ีถงึกําหนดชําระภายในหนึง่ปี - - 0.17 0.02 0.57 0.07 

    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 11.23 0.92 21.55 2.24 - - 

    หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน 0.37 0.03 0.26 0.03 - - 

รวมหนีส้นิหมุนเวียน 268.99 22.06 280.30 29.19 180.19 23.11 

หนีส้นิไม่หมุนเวียน             

  เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - - - - 9.02 1.16 

  หนีส้นิภายใต้สญัญาเช่าการเงิน   - - - - 0.15 0.02 

  ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 6.60 0.54 4.37 0.46 3.24 0.42 

รวมหนีส้นิไม่หมุนเวียน 6.60 0.54 4.37 0.46 12.41 1.59 

รวมหนีส้นิ 275.59 22.61 284.67 29.64 192.60 24.70 
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                     บริษัท  ระยองไวร์ อนิดัสตรีส์ จาํกัด (มหาชน)                                  แบบ 56-1  ประจาํปี  2557 

 

บริษัท  ระยองไวร์ อนิดสัตรีส์ จาํกัด (มหาชน)  

งบแสดงฐานะทางการเงนิ (ต่อ) 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น  (ต่อ) 

รายการ  

2557   2556   2555   

มูลค่า (%) มูลค่า (%) มูลค่า (%) 

(ล้านบาท)   (ล้านบาท)   (ล้านบาท)   

ส่วนของผู้ถือหุ้น             

ทนุเรือนหุ้น             

    ทนุจดทะเบียน 300.00   300.00   100.00   

    ทนุท่ีออกและชําระเตม็มลูคา่แล้ว 300.00 24.61 225.00 23.43 100.00 12.82 

    สว่นเกินมลูค่าหุ้นสามญั 155.37 12.74 - - - - 

 กําไรสะสม               

    จดัสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย 30.00 2.46 22.50 2.34 10.00 1.28 

    ยงัไมไ่ด้จดัสรร 456.92 37.48 427.95 44.57 477.22 61.20 

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น 

 

 

 

 

 

 
 

    ผลกําไรท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริงจากการปรับ

มลูคา่ 

 

 

 

 

 

 

 

        หลกัทรัพย์เผ่ือขาย – สทุธิจากภาษี 1.26 0.10 0.15 0.02 - - 
 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น   943.55 77.39 675.60 70.36 587.22 75.30 
 

รวมหนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น   1,219.14 100.00 960.27 100.00 779.82 100.00 
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                     บริษัท  ระยองไวร์ อนิดัสตรีส์ จาํกัด (มหาชน)                                  แบบ 56-1  ประจาํปี  2557 

 

บริษัท  ระยองไวร์ อนิดสัตรีส์ จาํกัด (มหาชน)  

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

รายการ 

2557 2556 2555 

มูลค่า (%) มูลค่า (%) มูลค่า (%) 

(ล้านบาท)   (ล้านบาท)   (ล้านบาท)   

รายได้             

    รายได้จากการขายสนิค้า 844.45 98.87 966.19 99.01 979.13 97.48 

    ดอกเบีย้รับ 3.94 0.46 2.96 0.30 3.53 0.35 

    รายได้อ่ืน 5.70 0.67 6.73 0.69 21.77 2.17 

รวมรายได้ 854.09 100.00 975.88 100.00 1,004.43 100.00 

ค่าใช้จ่าย             

    ต้นทนุขาย 682.89 79.96 734.08 75.22 883.35 87.95 

    คา่ใช้จ่ายในการขาย 24.33 2.85 26.24 2.69 25.22 2.51 

    คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 40.32 4.72 40.54 4.15 59.25 5.90 

    (กําไร)ขาดทนุอ่ืน (2.06) (0.24) 12.33 1.26 - - 

    ต้นทนุทางการเงิน 6.74 0.79 10.53 1.08 11.04 1.10 

รวมค่าใช้จ่าย 752.22 88.07 823.72 84.41 978.86 97.45 

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 101.87 11.93 152.15 15.59 25.57 2.55 

ภาษีเงินได้ (20.40) (2.39) (28.67) (2.94) 2.63 0.26 

กาํไรสาํหรับปี 81.47 9.54 123.48 12.65 28.20 2.81 

    กําไรเบด็เสร็จอ่ืน - สทุธิจาก

ภาษี 
1.11 0.13 0.15 0.02 - - 

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 82.58 9.67 123.63 12.67 28.20 2.81 
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                     บริษัท  ระยองไวร์ อนิดัสตรีส์ จาํกัด (มหาชน)                                  แบบ 56-1  ประจาํปี  2557 

 

บริษัท  ระยองไวร์ อนิดัสตรีส์ จาํกัด (มหาชน)  

งบกระแสเงนิสด 

สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

รายการ 

2557 2556 2555 

มูลค่า (%) มูลค่า (%) มูลค่า (%) 

(ล้าน 

บาท) 

  (ล้าน 

บาท) 

  (ล้าน 

บาท) 

  

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน                   

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 101.87 50.35 152.15 672.93 25.57 42.09 

รายการปรับปรุง:             

    ดอกเบีย้รับ (3.94) (1.95) (2.96) (13.09) (3.53) (5.81) 

    ดอกเบีย้จ่าย 6.74 3.33 10.53 46.57 11.04 18.17 

    คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจําหน่าย 19.10 9.44 18.98 83.95 16.97 27.93 

    หนีส้งสยัจะสญู 4.35 2.15 21.71 96.02 14.75 24.28 

    ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 0.54 0.27 0.52 2.30 (0.48) (0.79) 

    ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์    

        ประกนัภยั 
1.70 0.84 0.74 3.27 - - 

    กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทนุชัว่คราว (0.89) (0.44) (0.30) (1.33) - - 

    กลบัรายการคา่เผ่ือการด้อยคา่จากการขายเคร่ืองจกัร - - - - (7.38) (12.15) 

    ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริง 2.42 1.20 17.13 75.76 (3.71) (6.11) 

    กําไรจากการตดัจําหน่ายอปุกรณ์ (0.12) (0.06) - - (2.07) (3.41) 

การเปล่ียนแปลงในสนิทรัพย์และหนีส้นิดาํเนินงาน             

    ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น (8.88) (4.39) 19.22 85.01 34.47 56.74 

    สนิค้าคงเหลือ 56.37 27.86 (199.46) (882.18) (3.65) (6.01) 

    คา่เช่าจ่ายลว่งหน้า 0.35 0.17 - - - - 

    สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน (0.05) (0.02) 0.07 0.31 (0.06) (0.10) 

    สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 0.44 0.22 (0.62) (2.74) (0.08) (0.13) 

    เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 55.78 27.57 (1.20) (5.31) (11.73) (19.31) 

    ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานจ่าย - - (0.14) (0.62) (1.12) (1.84) 

    หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน 0.11 0.05 0.26 1.15 - - 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 235.89 116.58 36.63 162.01 68.99 113.56 
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                     บริษัท  ระยองไวร์ อนิดัสตรีส์ จาํกัด (มหาชน)                                  แบบ 56-1  ประจาํปี  2557 

 

บริษัท  ระยองไวร์ อนิดสัตรีส์ จาํกัด (มหาชน)  

งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

รายการ 

2557 2556 2555 

มูลค่า (%) มูลค่า (%) มูลค่า (%) 

(ล้าน 

บาท) 

  (ล้าน 

บาท) 

  (ล้าน 

บาท) 

  

    เงินสดดอกเบีย้รับ 3.88 1.92 3.32 14.68 2.56 4.21 

    เงินสดรับจากภาษีเงินได้รอขอคืน 0.42 0.21 0.77 3.41 - - 

    เงินสดจ่ายดอกเบีย้ (6.77) (3.35) (11.10) (49.09) (10.38) (17.09) 

    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (31.08) (15.36) (7.01) (31.00) (0.42) (0.69) 

เงนิสดสุทธิได้จาก(ใช้ไปใน)กจิกรรม

ดาํเนินงาน 
202.34 100.00 22.61 100.00 60.75 100.00 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน             

    เงินสดจ่ายเพ่ือเงินลงทนุชัว่คราว – เงินฝาก  

        ประจํา 
(8.54) (2.42) (2.54) (20.39) (1.68) (1.58) 

    เงินสดจ่ายเพ่ือเงินลงทนุชัว่คราว – 

หลกัทรัพย์ 

        เผ่ือขาย 

(541.50) (153.14) (127.00) (1,019.26) - - 

    เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํา้ประกนั 

(เพิ่มขึน้) 

        ลดลง 

(12.47) (3.53) 40.63 326.08 (87.62) (82.50) 

    เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้อปุกรณ์ (10.11) (2.86) (7.49) (60.11) (27.66) (26.04) 

    เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน - - (0.06) (0.48) - - 

    เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทนุชัว่คราว 

–  

        หลกัทรัพย์เผ่ือขาย 

218.90 61.91 84.00 674.16 - - 

    เงินสดรับจากการขายอปุกรณ์ 0.13 0.04 - - 10.75 10.12 

เงนิสดสุทธิได้จาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน (353.59) (100.00) (12.46) (100.00) (106.21) (100.00) 
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                     บริษัท  ระยองไวร์ อนิดัสตรีส์ จาํกัด (มหาชน)                                  แบบ 56-1  ประจาํปี  2557 

 

บริษัท  ระยองไวร์ อนิดสัตรีส์ จาํกัด (มหาชน)  

งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

รายการ 

2557 2556 2555 

มูลค่า (%) มูลค่า (%) มูลค่า (%) 

(ล้าน 

บาท) 

  (ล้าน 

บาท) 

  (ล้าน 

บาท) 

  

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ             

    เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 407.96 326.45 799.03 4,378.25 484.60 1,148.34 

    เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - - 4.35 23.84 28.62 67.82 

    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามญัสทุธิจากคา่ใช้จ่าย             

        ในการจดัจําหน่าย 230.38 184.35 - - - - 

    เงินสดจ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน (454.83) (363.95) (729.74) (3,998.58) (450.59) (1,067.75) 

    เงินสดจ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนั

การเงิน 
(13.37) (10.70) (19.60) (107.40) - - 

    เงินสดจ่ายชําระคืนหนีส้นิภายใต้สญัญาเช่าการเงิน  (0.17) (0.14) (0.54) (2.96) (0.43) (1.02) 

    เงินปันผลจ่าย (45.00) (36.01) (35.25) (193.15) (20.00) (47.39) 

เงนิสดสุทธิได้จาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจัดหาเงนิ 124.97 100.00 18.25 100.00 42.20 100.00 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด(ลดลง)เพิ่มขึน้

สุทธิ 
(26.28)   28.40   (3.26)   

    ยอดคงเหลือต้นปีของเงินสดและรายการเทียบเทา่เงิน

สด 
72.47   44.06   47.32   

ยอดคงเหลือปลายปีของเงนิสดและรายการเทียบเท่า

เงนิสด 
46.19 - 72.46 - 44.06 - 
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                     บริษัท  ระยองไวร์ อนิดัสตรีส์ จาํกัด (มหาชน)                                  แบบ 56-1  ประจาํปี  2557 

 

13.2 อัตราส่วนทางการเงนิ 

บริษัท  ระยองไวร์ อนิดัสตรีส์ จาํกัด (มหาชน)  

อัตราส่วนทางการเงนิที่สาํคัญ ตามงบการเงนิรวม ณ  31 ธันวาคม 

รายการ   ปี 2555   ปี 2556   ปี 2557 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)   

 

    

 

  

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 2.67 
 

2.54 
 

3.60 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เทา่ 1.44 
 

1.04 
 

2.24 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด เทา่ 0.38 
 

0.10 
 

0.74 

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า เทา่ 4.02 
 

4.72 
 

4.57 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย วนั 89.59 
 

76.29 
 

78.81 

อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ เทา่ 11.29 
 

8.78 
 

8.42 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย วนั 31.89 
 

40.99 
 

42.73 

อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้ เทา่ 98.70 
 

286.34 
 

21.19 

ระยะเวลาชําระหนี ้ วนั 3.65 
 

1.26 
 

16.99 

Cash Cycle วนั 117.83 
 

116.03 
 

104.55 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร 

(Profitability ratio)        

อตัรากําไรขัน้ต้น % 9.78 
 

24.02 
 

19.13 

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน % 3.74 
 

16.84 
 

12.86 

อตัราสว่นเงินสดตอ่การทํากําไร % 165.95 
 

13.90 
 

186.31 

อตัรากําไรสทุธิ % 2.55 
 

12.67 
 

9.67 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น % 4.39 
 

19.58 
 

10.20 

อัตราส่วนแสดงประสทิธิภาพในการดาํเนินงาน 

(Efficiency ratio)        

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ % 3.41 
 

14.21 
 

7.58 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร % 48.11 
 

158.57 
 

125.62 

อตัราการหมนุของสนิทรัพย์  เทา่ 1.34 
 

1.12 
 

0.78 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial 

policy ratio)        

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น  เทา่ 0.33 
 

0.42 
 

0.29 

อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบีย้  เทา่ 6.50 
 

5.87 
 

34.04 

  อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั - Cash basis  เทา่ 0.12 
 

0.03 
 

0.40 

อตัราการจ่ายเงินปันผล % 78.21 
 

28.51 
 

54.49 
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สรุปภาวะเศรษฐกิจและภาพรวมอุตสาหกรรมเหล็ก ปี 2557  

ภาพรวมเศรษฐกิจของโลก ฟื้นตวัดีขึน้ เศรษฐกิจหลายๆ ประเทศขยายตวัเพิ่มขึน้จากปี 2556 

เศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตวัดี ขึน้อย่างตอ่เน่ือง ปัญหาการว่างงานลดลงอย่างตอ่เน่ือง เศรษฐกิจสหภาพยโุรป

ขยายตวัแต่ยงัคง มีปัญหาอตัราการว่างงานยงัคงอยู่ในระดบัสงูและอาจเข้าสู่ภาวะเงินฝืด เศรษฐกิจญ่ีปุ่ น

ขยายตวั เลก็น้อยอนัเป็นผลมาจากการปรับเพิ่มขึน้ของอตัราภาษีมลูคา่เพิ่ม เศรษฐกิจประเทศจีนชะลอตวั  

สถานการณ์การเงินโลกธนาคารกลางหลาย ๆ ประเทศ มีแนวโน้มคงอตัราดอกเบีย้ นโยบายให้อยู่ใน

ระดบัต่ํา เน่ืองจากอตัราเงินเฟ้อยงัคงอยูใ่นระดบัต่ํา และสง่เสริมเศรษฐกิจให้ ขยายตวัอยา่งมีเสถียรภาพ  

สถานารณ์ราคานํา้มนัโลกมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ืองอนัเป็นผลมาจากกลุ่มประเทศ โอเปก

ตดัสนิใจคงกําลงัการผลติ และประเทศอิรักสามารถสง่ออกนํา้มนัดิบได้เพิ่มขึน้ รวมถึงในปี นีส้หรัฐฯ สามารถ

ผลตินํา้มนัดบิจากชัน้หินดนิดาน (Shale oil) จงึสง่ผลให้อปุทานนํา้มนัโลกยงัคง ล้นตลาด โดยราคานํา้มนัดิบ 

(Dubai) เฉล่ีย 11 เดือน อยู่ท่ี 99.9 USD:Barrel โดยลา่สดุราคา นํา้มนัดิบ NYMEX สง่มอบเดือนมกราคม 

(ณ วนัท่ี 7 ธนัวาคม 2557) มีราคาอยูท่ี่ 63.05 USD:Barrel  

ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP ในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2557 ขยายตวัร้อยละ 0.6 ขยายตวั

จากไตรมาสท่ี 2 ของปี 2557 ท่ีขยายตวัร้อยละ 0.4 แตข่ยายตวัชะลอลงจากไตรมาสท่ี 3 ของปี 2556 ท่ี

ขยายตวัร้อยละ 2.7 โดยปัจจยัท่ีทําให้ขยายตวัจากไตรมาสท่ี 2 ของปี 2557 คือการ เพิ่มขึน้ของภาคนอก

เกษตร ขณะท่ีภาคเกษตรชะลอลง สว่นด้านอปุสงค์ในประเทศเพิ่มขึน้จากการ ใช้จ่ายเพ่ือการอปุโภคบริโภค

ของครัวเรือน จากการใช้จ่ายในสินค้าไม่คงทนและหมวดบริการ ปรับตวัดีขึน้หลงัจากสถานการณ์ด้าน

การเมืองมีความชดัเจนมากขึน้ รวมทัง้รายได้นอกภาคเกษตรอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีและอตัราเงินเฟ้อท่ีมีแนวโน้ม

ลดลง ส่งผลต่อความเช่ือมัน่ของผู้บริโภคและ การใช้จ่ายมากยิ่งขึน้ สอดคล่องกับดชันีความเช่ือมัน่ของ

ผู้บริโภคเก่ียวกบัภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ท่ีปรับตวัเพิ่มขึน้ นอกจากนีก้ารลงทนุภาคเอกชนมีการขยายตวัใน

หมวดเคร่ืองจกัรเคร่ืองมือ สําหรับการสง่ออกและการนําเข้าสินค้าและบริการสทุธิลดลง เน่ืองจากการสง่ออก

สนิค้าและ บริการลดลงมากกวา่การนําเข้าสนิค้าและบริการ  

ในสว่นของ GDP สาขาอตุสาหกรรมในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2557 หดตวัร้อยละ 0.7 หดตวั น้อยลง

จากไตรมาสท่ี 2 ของปี 2557 ท่ีหดตวัร้อยละ 1.6 และหดตวัจากไตรมาสท่ี 3 ของปี 2556 ท่ี หดตวัร้อยละ 0.5 

โดยเป็นผลมาจากอตุสาหกรรมยานยนต์การผลิตลดลง ประกอบกบัโรงกลัน่นํา้มนัมีการปิดซอ่มบํารุงเป็นผล

ให้ผลผลิตลดลง แตก่ารผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เร่ิมขยายตวั เพิ่มขึน้ตามการส่งออก โดยอตุสาหกรรมเบา

ลดลง เป็นผลมาจากการผลติอาหารและเคร่ืองด่ืม ลดลง และเคร่ืองนุ่งห่มลดลงตามความต้องการในประเทศ

14. การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 
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ท่ีหดตวัลง อตุสาหกรรมวตัถดุบิหดตวั เป็นผลมาจากอตุสาหกรรมโรงกลัน่นํา้มนับางแห่งท่ีมีการปิดซอ่มบํารุง 

และการผลิตอตุสาหกรรม อโลหะหดตวัตามภาวะก่อสร้าง อตุสาหกรรมสินค้าทนุและเทคโนโลยีลดลง เป็น

ผลมาจากการ ผลิตยานยนต์ท่ียงัคงลดลง ในขณะท่ีการผลิตคอมพิวเตอร์และการผลิตชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์

เร่ิม กลบัมาขยายตวัอีกครัง้ตามความต้องการของตลาด ในสว่นของการอปุโภคบริโภคภาคเอกชนและการ

ลงทนุภาคเอกชนปรับตวัลดลงจากช่วง เดียวกนัของปี 2556 รวมทัง้ดชันีความเช่ือมัน่ภาคอตุสาหกรรม ดชันี

ความเช่ือมัน่ผู้บริโภคและ ธุรกิจท่ีปรับตวัลดลงจากช่วงเดียวกนัของปี 2556 เช่นกนั 
 

แนวโน้มภาคอุตสาหกรรมไทยปี 2558 ภาพรวมอตุสาหกรรมไทย ปี 2558 คาดว่าจะ มีการ

ขยายตวัท่ีดีขึน้ จากแนวโน้มการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกในปี 2558 การ ฟืน้ตวัของการ

ลงทนุ การปรับฐานสูภ่าวะปกติของอตุสาหกรรมรถยนต์ปี 2557 และการลดลงของ ราคานํา้มนัในตลาดโลก

ซึง่ทําให้คาดการณ์ในปี 2558 GDP อตุสาหกรรมจะขยายตวัร้อยละ 2-3 และดชันีผลผลิตอตุสาหกรรม

ขยายตวัร้อยละ 3-4 
 

ภาพรวมอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา ภาวะการผลิตของอตุสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าปี 

2557 มีการปรับตวั ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 1.42 เม่ือเทียบกบัปีก่อน โดยมีปริมาณการผลิต 6,941,850 

เมตริกตนั โดย เหลก็ทรงยาว ปรับตวัเพิ่มขึน้ ร้อยละ 3.05 เน่ืองจากสถานการณ์การเมืองท่ียงัคงยืดเยือ้ตัง้แต่

ช่วง ปลายปี 2556 จนถึงต้นปี 2557 ทําให้ความเช่ือมัน่ในการลงทนุของภาคเอกชนลดลง ขณะเดียวกนัภาค

ครัวเรือนเองก็ยงัไม่มีความเช่ือมัน่ในภาวะเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ เหตกุารณ์การเมืองจะเร่ิมคล่ีคลาย

ในช่วงประมาณกลางปีและมีรัฐบาลบริหารประเทศในช่วง ปลายเดือนสิงหาคมแล้วนัน้ การลงทนุก่อสร้าง

โครงการของภาครัฐท่ีจะกระตุ้นให้การผลิตเหล็ก ทรงยาวสงูขึน้ก็ยงัไม่เกิดขึน้ ซึง่คาดว่าการก่อสร้างจะเกิด

ประมาณปลายปี 2558 ในสว่นของการ ก่อสร้างของภาคเอกชนยงัคงทรงตวัอยู ่สําหรับเหลก็ทรงแบน ปรับตวั

ขึน้เลก็น้อย ร้อยละ 2.64 โดยเหลก็แผน่เคลือบปรับตวัเพิ่มขึน้ ร้อยละ 10.18 เหล็กแผ่นรีดเย็น เพิ่มขึน้ ร้อยละ 

4.18 แตเ่หลก็ แผน่รีดร้อน ลดลงเลก็น้อยร้อยละ 0.83 สถานการณ์เหลก็ในปี 2558 ในสว่นการผลิตจะทรงตวั 

คือ 6.19 ล้านตนั โดยความ ต้องการใช้เหล็กในประเทศอยู่ในช่วง 0-3% ซึง่ปัจจยัสําคญัท่ีจะขบัเคล่ือนให้

ความต้องการใช้เหล็กสงูขึน้ คือ การลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐานของภาครัฐ เน่ืองจากการก่อสร้างของ 

ภาคเอกชนยงัคงชะลอตวัอยู ่เน่ืองจากผู้บริโภคชะลอการซือ้และลงทนุในภาคอสงัหาริมทรัพย์ 

 

 

 

92 

 



                     บริษัท  ระยองไวร์ อนิดัสตรีส์ จาํกัด (มหาชน)                                  แบบ 56-1  ประจาํปี  2557 

 

14.1 คาํอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

14.1.1      การวิเคราะห์ผลการดาํเนินงาน  

 ภาพรวมผลการดาํเนินงาน 

 บริษัท ระยองไวร์ อินดสัตรีส์ จํากดั(มหาชน) ประกอบธุรกิจหลกัเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายผลิตภณัฑ์

จากลวดเหล็กเพ่ือใช้เป็นวตัถดุิบในการผลิตของลกูค้าในกลุ่มก่อสร้าง ซึง่ผลิตภณัฑ์ของบริษัท ประกอบด้วย  

ลวดเหล็กกล้าสําหรับคอนกรีตอดัแรง (Steel Wires for Prestressed Concrete Wire) (“PC-Wire”) ลวด

เหล็กกล้าตีเกลียวสําหรับคอนกรีตอดัแรง (Steel Wires Strand for Prestressed Concrete) (“PC-Strand”)  

โดยกลุม่ลกูค้าของบริษัท ได้แก่ หน่วยงานราชการและเอกชนภายในประเทศ 
 

 หากพิจารณาถึงภาพรวมของผลการดําเนินงานช่วงปี 2557 พบว่า บริษัทมีรายได้จากการขาย

ผลิตภณัฑ์เท่ากบั 844.45 ล้านบาท ลดลง  121.74 เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2556 ซึ่งมีรายได้  966.19 ล้าน

บาท หรือลดลงร้อยละ 12.60 และมีกําไรสทุธิจํานวน 82.58 ล้านบาท ลดลง 41.05 ล้านบาท หรือลดลงร้อย

ละ 33.20 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2556 ซึง่มีกําไรสทุธิ 123.63 ล้านบาท 
 

 ฐานะการเงิน ณ สิน้ปี 2557 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,219.14 ล้านบาท หนีส้ินรวม 275.59 ล้านบาท 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 943.55 ล้านบาท  
 

 ในสว่นของสภาพคลอ่ง ณ สิน้ปี 2557 บริษัทมีอตัราสว่นสภาพคลอ่งและสภาพคลอ่งหมนุเร็วเท่ากบั 

3.60 เท่า และ 2.24 เท่า ตามลําดบั ทางด้านโครงสร้างเงินทุนนัน้ บริษัทมีอตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือ

หุ้นลดลงจาก 0.42 เท่าในปี 2556 คงเหลือ 0.29 เท่า ในปี 2557 

 

รายได้ 

 บริษัทฯ มีรายได้รวม 854 .09 ล้านบาท ลดลง 121.79 ล้านบาท จากปี 2556 ซึง่มีรายได้รวม 975.88 

ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 12.48 เน่ืองจากปริมาณขายและราคาขายสินค้าได้ลดลง  อีกทัง้เพิ่งเร่ิมมี

เสถียรภาพทางการเมืองในช่วงต้นไตรมาส 4 ทําให้โครงการก่อสร้างของภาครัฐและเอกชนล่าช้าออกไป นกั

ลงทุนมีการชะลอการลงทุน กอปรกับมีคู่แข่งขนัรายใหม่เกิดขึน้ในตลาดลวดเหล็กแรงดึงสงู ทําให้ลูกค้ามี

ทางเลือกเพิ่มขึน้ สําหรับรายได้จากการขายลวดเหล็ก ในปี 2557 มีจํานวนเท่ากบั 844.45 ล้านบาท ลดลง  

121.74 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2556 ซึง่เท่ากบั  966.19 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 12.60  
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ทัง้นีร้ายได้จากการขายในปี 2557  เป็นการขายภายในประเทศทัง้หมด 

 

 รายได้อ่ืน ประกอบด้วย รายได้จากดอกเบีย้รับ กําไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปล่ียน รายได้จาก

การจําหน่ายเศษลวดท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต ค่าปรับกรณีชําระเงินล่าช้า จํานวนรวมทัง้สิน้ 9.64         

ล้านบาท แม้ว่ารายได้จากการขายเศษลวดจากกระบวนการผลิตจะลดลงตามปริมาณการผลิตในปี 2557   

แต่รายได้ดอกเบีย้รับเพิ่มขึน้ เน่ืองจากมีเงินฝากจากการระดมทุนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ส่งผลให้รายได้อ่ืน

ใกล้เคียงกบัปี 2556 ซึง่เท่ากบั 9.69 ล้านบาท 

 

รายได้แยกตามผลิตภณัฑ์ 

 รายได้จากการจําหน่ายลวดเหล็กกล้าสําหรับคอนกรีตอัดแรง ปี 2557 เท่ากับ 610.32 

ล้านบาท หรือร้อยละ 71.46 ของรายได้รวม ลดลง 169.65 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 21.75 เม่ือเทียบกับ    

ปี 2556 ซึ่งมีรายได้เท่ากบั 779.97 ล้านบาทหรือร้อยละ 79.92 ของรายได้รวม สาเหตเุน่ืองจากตลาดลวด

เหล็กกล้าสําหรับคอนกรีตอดัแรง มีการแข่งขนัสงู มีคูแ่ข่งทางการค้าเพิ่มขึน้ ทําให้ลกูค้ามีทางเลือกเพิ่มมาก

ขึน้ ราคาสนิค้าและปริมาณขายจงึปรับตวัลดลง สง่ผลให้รายได้ลดลง แตท่ัง้นีบ้ริษัทยงัคงนโยบายรักษาราคา

ขายอยา่งสม่ําเสมอ และหนัมาทําการสง่เสริมการขายอ่ืนแทน  
 

 รายได้จากการจําหน่ายลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสําหรับคอนกรีตอัดแรง ปี 2557 เท่ากับ 

229.33 ล้านบาท หรือร้อยละ 26.85 ของรายได้รวม เพิ่มขึน้ 55.54 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 31.96 เม่ือเทียบ

กบัปี 2556 ซึ่งมีรายได้เท่ากับ 173.79 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.80 ของรายได้รวม สาเหตขุองการเพิ่มขึน้

เน่ืองจาก การวิเคราะห์แนวโน้มตลาดของลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสําหรับคอนเกรีตอดัแรงนัน้ มีแนวโน้มการ

เจริญเตบิโตท่ีสงูขึน้ บริษัทจงึทําการรุกตลาดลวดประเภทนี ้สง่ผลให้ยอดขายเป็นไปในทิศทางท่ีเพิ่มขึน้ 
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 รายได้จากการจําหน่ายลวดตะแกรงเหล็กกล้าเช่ือมติดเสริมคอนกรีต  ปี 2557 ซึ่งยงั   

ไม่มีรายได้นัน้เน่ืองจาก ลวดตะแกรงเป็นลวดประเภทคาร์บอนต่ํา ซึ่งบริษัทต้องนําเข้าวัตถุดิบจาก

ต่างประเทศเป็นครัง้แรกและต้องผ่านการตรวจสอบและได้รับอนุญาตจาก สมอ. การขออนญุาตนําเข้านัน้   

ใช้ระยะเวลานาน ทําให้บริษัทต้องเล่ือนการผลิตและจําหน่ายออกไป คาดว่าจะได้รับการอนุญาตแล้วเสร็จ

พร้อมท่ีจะจําหน่ายในปี 2558 
 

 รายได้จากการจําหน่ายลวดเหล็กกล้าคาร์บอนตํ่า  ปี 2557 เท่ากับ 3.56 ล้านบาท หรือ

ร้อยละ 0.42 ของรายได้รวม ลดลง 1.64 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 31.54 เม่ือเทียบกับปี 2556 ซึ่งมีรายได้

เท่ากบั 5.20  ล้านบาท หรือร้อยละ 0.53 ของรายได้รวม สาเหตท่ีุลดลงเน่ืองจากผลิตภณัฑ์ประเภทนีต้้องใช้

วตัถดุิบเป็นลวดประเภทคาร์บอนต่ํา เช่นเดียวกนักบัลวดตะแกรงเหล็กกล้าเช่ือมติดเสริมคอนกรีต ซึ่งบริษัท

ต้องนําเข้าวตัถดุิบจากต่างประเทศเป็นครัง้แรกและต้องผ่านการตรวจสอบและได้รับอนญุาตจาก สมอ. และ

การขออนุญาตนําเข้านัน้ใช้ระยะเวลานาน ทําให้บริษัทต้องเล่ือนการผลิตและจําหน่ายออกไป คาดว่าจะ

ได้รับการอนญุาตแล้วเสร็จพร้อมท่ีจะจําหน่ายในปี 2558 เช่นกนั 
 

 รายได้จากการจําหน่ายลวดเช่ือมเปลือยใช้เช่ือมเหล็กกล้าละมุลด้วยอาร์กโดยมีก๊าซ

ปกคลุม  ปี 2557 เท่ากบั 0.43 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.05 ของรายได้รวม ลดลง 4.41 ล้านบาท ลดลงร้อย

ละ 91.11 เม่ือเทียบกบัปี 2556 ซึง่มีรายได้เท่ากบั 4.84 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.50 ของรายได้รวม สาเหตกุาร

ลดลงเน่ืองจาก กระบวนการผลิตของลวดประเภทนีมี้หลายขัน้ตอน ทําให้ต้นทนุในการผลิตสงูเม่ือเทียบกบั

ลวดประเภทเดียวกันท่ีนําเข้ามาจากต่างประเทศ บริษัทจึงอยู่ระหว่างทําการศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางในการ

ปรับปรุงกระบวนการผลติท่ีมีอยูใ่ห้ทนัสมยัและต้นทนุต่ําท่ีสดุเพ่ือเข้าแขง่ขนัในตลาดได้ 
 

 รายได้จากการจําหน่ายลวดลวดสปริง ปี 2557 เท่ากบั 0.81 หรือร้อยละ 0.09 ของรายได้

รวม ลดลง 0.93 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 53.45 เม่ือเทียบกบัปี 2556 ซึง่มีรายได้เท่ากบั 1.74 ล้านบาท หรือ

ร้อยละ 0.18 ของรายได้รวม สาเหตุของการลดลงเน่ืองจาก บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาและปรับปรุง

เคร่ืองจักรให้ทันสมัยเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมท่ีนอนและอุตสาหกรรมรถยนต์ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการ

ทดลองและปรับปรุงเป็นระยะเวลาหนึง่ เน่ืองจากอตุสาหกรรมดงักลา่วมีมาตราฐานสงู  
 

 รายได้อ่ืน ประกอบด้วย รายได้จากดอกเบีย้รับ รายได้จากการให้เช่าพืน้ท่ี  รายได้จากการ

จําหน่ายเศษลวดท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต ค่าปรับกรณีชําระเงินล่าช้า จํานวนรวมทัง้สิน้ 9.64 ล้านบาท 

แม้ว่ารายได้จากการขายเศษลวดจากกระบวนการผลิตจะลดลงตามปริมาณการผลิตในปี 2557 แต่รายได้
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ดอกเบีย้รับเพิ่มขึน้ เน่ืองจากมีเงินฝากจากการระดมทนุในตลาดหลกัทรัพย์ฯ สง่ผลให้รายได้อ่ืนใกล้เคียงกบัปี 

2556 ซึง่เท่ากบั 9.69 ล้านบาท 
  

 ต้นทุนขาย ในปี 2557 บริษัทมีต้นทนุขาย 682.89 ล้านบาท ลดลง 51.19 ล้านบาท เม่ือเทียบ

กับปี 2556 ซึ่งเท่ากับ 734.08 จะสมัพนัธ์กับราคาขายและปริมาณขายท่ีลดลง แต่สดัส่วนต้นทุนขายเม่ือ

เปรียบเทียบกบัรายได้จะแปรผกผนักนั โดยสดัสว่นต้นทนุขายตอ่รายได้ปี 2557 เท่ากบัร้อยละ 79.96 เพิ่มขึน้

ร้อยละ 4.74 เม่ือเทียบกับปี 2556 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 75.22 โครงสร้างต้นทุนขายของบริษัทประกอบด้วย 

ต้นทนุวตัถดุิบซึง่มีอตัราส่วนประมาณร้อยละ 70-85 ของต้นทนุการผลิตรวมและผนัแปรไปตามปริมาณการ

ผลิต ปริมาณการขาย นอกนัน้เป็นต้นทุนในการทําต่อเพ่ือให้สําเร็จเป็นสินค้าสําเร็จรูป ประกอบด้วย ค่านํา้ 

คา่ไฟฟ้า คา่แรงงาน คา่ซอ่มแซมบํารุงรักษาเคร่ืองจกัร คา่เส่ือมราคา และคา่ใช้จ่ายในการผลติอ่ืนๆ 
 

 ค่าใช้จ่าย สามารถแบง่เป็น 2 ประเภทคือ 

- คา่ใช้จ่ายในการขาย: ปี 2557 เท่ากบั 24.33 ล้านบาท ลดลง 1.91 ล้านบาท ลงลงร้อยละ 7.28     

เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2556 ซึ่งเท่ากับ 26.24 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามรายได้และปริมาณขาย     

ท่ีลดลง ทัง้นีอ้ตัราส่วนคา่ใช้จ่ายในการขายตอ่ยอดขายสําหรับปี 2557 และปี 2556 เท่ากบัร้อย

ละ 2.85 และ 2.69 ตามลําดบั โดยค่าใช้จ่ายในการขายส่วนใหญ่ได้แก่ ค่าตอบแทนพนกังาน   

คา่รับรองลกูค้า คา่ขนสง่ในการจดัจําหนา่ย 

- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ปี 2557 เท่ากับ 40.32 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อย 0.22 ล้านบาท ลดลง

ร้อยละ 0.54 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2556 ซึง่เท่ากบั 40.54 ล้านบาท ทัง้นีอ้ตัราสว่นคา่ใช้จ่ายใน

การบริหารต่อยอดขายสําหรับ 2557 และ ปี 2556 เท่ากับร้อยละ 4.72 และ 4.15 ตามลําดบั 

โดยคา่ใช้จ่ายในการบริหารท่ีสําคญัได้แก่ คา่ตอบแทนพนกังาน คา่พาหนะ ค่าเดินทาง ค่าเส่ือม

ราคาในสว่นของสํานกังาน เป็นต้น 
 

กําไร/ขาดทุนอ่ืน ปี 2557 มีกําไรเท่ากับ 2.06 ล้านบาท เพิ่มขึน้  14.39 ล้านบาท เพิ่มขึน้    

ร้อยละ 116.70 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2556 ซึ่งขาดทุนเท่ากบั 12.33 ล้านบาท กําไร/ขาดทุนส่วนนีม้าจาก

ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน สาเหตท่ีุปี 2557 มีกําไรจากอตัราแลกเปล่ียนเพิ่มขึน้เป็นผลมาจากการ

บริหารความเส่ียงท่ีมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 
 

ต้นทุนทางการเงนิ ปี 2557 เท่ากบั 6.74 ล้านบาท ลดลง 3.79 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 35.99 

เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2556 ซึง่เท่ากบั 10.53 ล้านบาท ต้นทนุทางการเงินหลกัคือ ดอกเบีย้จ่าย T/R สําหรับ

การนําเข้าวตัถุดิบจากต่างประเทศ โดยปี 2557 มูลค่านําเข้าวตัถุดิบลดลงจากปี 2556 ประมาณร้อยละ 
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38.68 และบริษัทมีการบริหารจดัการทางการเงินเพ่ือชําระ T/R อย่างมีระบบ มีการควบคมุดแูลอยา่งใกล้ชิด

และมีประสทิธิภาพ  สง่ผลให้ต้นทนุทางการเงินลดลง 
 

กําไร (ขาดทุน) สทุธิ ปี 2557 เท่ากับ 82.58 ล้านบาท ลดลง 41.05 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 

33.20  เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2556 ซึ่งเท่ากับ 123.63 ล้านบาท เน่ืองจากความผนัผวนของตลาด ทําให้

ปริมาณขายและราคาขายลดลง 

 

14.1.2      การวิเคราะห์ฐานะการเงนิ  

     ภาพรวมงบแสดงฐานะการเงนิ 

 

 
 

 (1) สินทรัพย์ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทมีสนิทรัพย์รวมจํานวน 1,219.14 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2556 เท่ากบั 258.8       

•  

        (1) สินทรัพย์ 

  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจํานวน 1,219.14 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 

2556 เท่ากบั 258.87 ล้านบาท ซึง่มีสนิทรัพย์รวม 960.27 ล้านบาท สาเหตหุลกัมาจาก 

• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ปี 2557 เท่ากับ 46.19 ล้านบาท ลดลง 26.28   

ล้านบาท เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ซึ่งมีจํานวนเท่ากับ 72.47 ล้านบาท 

เน่ืองจากการบริหารเงินสดเพ่ือให้ได้ผลประโยชน์สงูสดุจงึย้ายเงินสดบางสว่นไปฝากใน

กองทนุท่ีมีสภาพคลอ่งสงู 

• เงินลงทุนชั่วคราว ปี 2557 เท่ากับ 381.23 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 333.45 ล้านบาท         

เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2556 ซึ่งมีมีจํานวนเท่ากบั 47.78 ล้านบาท เน่ืองจาก

บริษัทได้ระดมทนุจากตลาดหลกัทรัพย์ฯโดยการขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุเป็นผลสําเร็จ ใน

ไตรมาส 3 ปี 2557 และนํามาลงทนุในกองทนุของธนาคารแห่งหนึง่ท่ีมีสภาพคลอ่งสงู  

• ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น ปี 2557 เท่ากบั 176.07 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 4.59 ล้านบาท 

เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2556 ซึ่งมีจํานวนเท่ากบั 171.48 ล้านบาท เน่ืองจาก

ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญลดลง เพราะมีลูกหนีก้ารค้าท่ีค้างชําระในปี 2556 และได้ตัง้    

ค่าเผ่ือไปแล้วนัน้ ได้ทําการชําระหนีใ้นปี 2557 อีกทัง้ลูกหนีก้ารค้าในปี 2557 มีการ

รายการ 
จํานวนเงิน (ล้านบาท) เพิ่ม(ลด) 

ปี 2557 ปี 2556 ล้านบาท ร้อยละ 

รวมสนิทรัพย์ 1,219.14 960.27 258.88 26.96 

รวมหนีส้นิ 275.59 284.67 (9.08) (3.19) 

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น 943.55 675.60 267.95 39.66 
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ชําระล่าช้าบางส่วน แต่ยังไม่เข้าเกณฑ์นโยบายของบริษัทท่ีต้องตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยั     

จะสญู  

• สินค้าคงเหลือ ปี 2557 เท่ากบั 364.40 ล้านบาท ลดลง 56.37 ล้านบาท เม่ือเทียบกบั

ช่วงเดียวกันของปี 2556 ซึ่งมีจํานวนเท่ากับ 420.77 ล้านบาท เน่ืองจากการบริหาร 

วตัถดุบิ วสัดโุรงงาน สนิค้าระหวา่งผลติ สนิค้าสําเร็จรูป ท่ีลดลง 

• สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน ปี 2557 เท่ากบั 0.42 ล้านบาท ลดลง 0.28 ล้านบาท เม่ือเทียบ

กบัช่วงเดียวกนัของปี 2556 ซึ่งมีจํานวนเท่ากบั 0.70 ล้านบาท  เน่ืองจากการเพิ่มขึน้

ของภาษีซือ้ท่ียงัไม่ถึงกําหนด 0.05 ล้านบาท การลดลงของภาษีเงินได้นิติบคุคลถกูหกั 

ณ ท่ีจ่าย จํานวน 0.32 ล้านบาท 

• สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ปี 2557 เท่ากับ 250.83 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 3.76 ล้านบาท       

เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2556 ซึ่งมีจํานวนเท่ากบั 247.07 ล้านบาท เน่ืองจาก 

เงินฝากธนาคารท่ีตดิภาระคํา้ประกนัเพิ่มขึน้ 12.48 ล้านบาท อาคารและอปุกรณ์ลดลง

เน่ืองจากการตดัคา่เส่ือมราคา 7.45 ล้านบาท  
 

 (2) หนีสิ้น 

  ณ สิน้ปี 2557 บริษัทมีหนีส้นิรวม 275.59 ล้านบาท ลดลง 9.08 ล้านบาท เม่ือเทียบกบั    

ช่วงเดียวกนัของปี 2556 ซึง่มีจํานวนเทา่กบั 284.67 ล้านบาท มีสาเหตมุาจาก 

 หนีส้นิหมนุเวียนท่ีลดลง 11.31 ล้านบาท อนัประกอบด้วยการเพิ่มขึน้ของเจ้าหนีก้ารค้า 56.89 

ล้านบาท จากการท่ีซือ้วตัถดุบิจากตา่งประเทศเป็นช่วงระยะเวลาคาบเก่ียวท่ีจะเปล่ียนไปอยูใ่นรูปของ T/R  

การลดลงของเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 44.45 ล้านบาท การลดลงของเงินกู้ ยืมระยะยาวจาก

สถาบนัการเงิน 13.37 ล้านบาท เน่ืองจากมีการชําระเงินกู้  การลดลงของหนิส้นิภายใต้สญัญาเช่าการเงิน 

0.17 ล้านบาท การลดลงของภาษีเงินได้ค้างจ่าย 10.32 ล้านบาท และการเพิม่ขึน้ของหนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน 

0.11 ล้านบาท 

 สําหรับหนีส้นิไมห่มนุเวียนนัน้เพิม่ขึน้ 2.23 ล้านบาท เกิดจากการคํานวณผลประโยชน์พนกังาน

เกษียณอายตุามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัเพิ่มขึน้ 
 

 (3) ส่วนของผู้ถือหุ้น 

  ณ สิน้ปี 2557 บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้น เท่ากบั 943.55 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 267.95 ล้านบาท 

จากชว่งเดียวกนัของปี 2556 ซึง่มีจํานวนเท่ากบั 675.60 ล้านบาท เน่ืองจาก การเพิ่มขึน้ของทนุท่ีออกและ

ชําระเตม็มลุคา่ล้า 75 ล้านบาท การเพิม่ขึน้ของสว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 155.37 ล้านบาท ซึง่เกิดจากการ
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ระดมทนุในตลาดหลกัทรัพย์ โดยการจําหนา่ยหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จํานวน 150 ล้านหุ้น ราคาจองซือ้หุ้น 1.60 

บาท การเพิ่มขึน้ของกําไรสะสมท่ีจดัสรรแล้ว-สํารองตามกฎหมาย 7.50 ล้านบาท การเพิม่ขึน้ของกําไรสะสม

ท่ียงัไมไ่ด้จดัสรร 28.79 ล้านบาท และการเพิ่มขึน้ของผลกําไรท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริงจากการปรับมลูคา่หลกัทรัพย์

เผ่ือขาย-สทุธิจากภาษี 1.11 ล้านบาท 
 

14.1.3      คุณภาพของสินทรัพย์  

• ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้นสุทธิ 

 บริษัทมีลกูหนีแ้ละลกูหนีอ่ื้นสทุธิในปี 2557 จํานวน 176.07 ล้านบาท โดยเป็นลกูหนีข้อง

บริษัททัง้จํานวน เน่ืองจากลกูหนีก้ารค้าในสว่นของบริษัทได้มีการบนัทกึคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูทัง้จํานวนแล้ว 

โดยสามารถแบง่แยกลกูหนีก้ารค้าได้ตามอายลุกูหนีไ้ด้ดงันี ้

อายุหนีค้้างชาํระ 
ปี 2557 ปี 2556 

ล้านบาท % ล้านบาท % 

ลกูหนีก้ารค้า – บคุคลภายนอก 

ยงัไมค่รบกําหนดชําระ 126.61 67.62 129.67 71.06 

ครบกําหนดชําระแล้ว     

ไมเ่กิน 3 เดือน 46.00 24.57 35.08 19.22 

เกิน 3 เดือน แตไ่มเ่กิน 6 เดือน 0.11 0.06 0.91 0.50 

เกิน 6 เดือน แตไ่มเ่กิน 12 เดือน - - 2.68 1.47 

เกินกวา่ 12 เดือน 14.50 7.75 14.13 7.75 

รวม 187.24 100.00 182.47 100.00 

หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญุ (14.50) (7.75) (16.74) (9.17) 

ลูกหนีก้ารค้า - บุคคลภายนอก - สุทธิ 172.73   165.73  
 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีลกูหนีก้ารค้าก่อนหกัค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูประมาณ 

187.24 ล้านบาท และตัง้สํารองหนีส้งสยัจะสญูจากลกูหนีท่ี้ขาดสภาพคล่องไว้เป็นจํานวน 14.50 ล้านบาท 

ดดยเป็นลกูหนีท่ี้ยงัไม่ครบกําหนดชําระ ลกูหนีท่ี้ค้างชําระไม่เกิน 12 เดือน และลกูหนีก้ารค้าท่ีค้างชําระเกิน 

12 เดือน จํานวน 126.61 ล้านบาท 46.12 ล้านบาท 14.50 ล้านบาท ตามลําดบั ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 67.62   

ร้อยละ 24.63 และร้อยละ 7.75 ตามลําดบั โดยผู้บริหารของบริษัทมีนโยบายกําหนดให้ตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะ

สญูสําหรับลกูหนีก้ารค้าท่ีค้างชําระนบัจากวนัท่ีครบกําหนดชําระตัง้แต ่181 - 270 วนั ตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะ

สญูในอตัราร้อยละ 65  ค้างชําระนบัจากวนัท่ีครบกําหนดชําระตัง้แต ่271 – 365 ตัง้ค่าเผ่ือฯ ในอตัราร้อยละ 

90 และค้างชําระเกินกว่า 365 วนัขึน้ไป ตัง้ค่าเผ่ือฯ ในอตัราร้อยละ 100 ซึ่งผู้บริหารพิจารณาแล้วเห็นว่า 

99 

 



                     บริษัท  ระยองไวร์ อนิดัสตรีส์ จาํกัด (มหาชน)                                  แบบ 56-1  ประจาํปี  2557 

 

ลูกหนีก้ารค้าเหล่านัน้ขาดสภาพคล่อง จําเป็นต้องตัง้สํารองค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญสําหรับลูกหนีก้ารค้า

จํานวน 14.50 ล้านบาทในปี 2557 ซึง่ฝ่ายบริหารได้เพิ่มมาตราการในการให้สินเช่ือแก่ลกูหนีเ้ข้มงวดมากขึน้

และเร่งรัดติดตามทวงถามหนีท่ี้ค้างชําระอย่างใกล้ชิดและตอ่เน่ือง อยา่งไรก็ตามสําหรับลกูหนีท่ี้ได้ตัง้ค่าเผ่ือ

หนีส้งสยัจะสญูแล้ว บริษัทได้ดําเนินการตามขัน้ตอนการติดตามหนีท้างกฎหมายเพ่ือให้มีโอกาศในการรับ

ชําระหนีคื้น ซึง่เม่ือเปรียบเทียบคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจะเห็นได้ว่า ปี 2557 ลดลง 2.24 ล้านบาท เน่ืองจากมี

การบริหารจดัการลกูหนีท่ี้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ทําให้ลกูหนีใ้นปี 2557 มีการจ่ายชําระท่ีไม่เข้าเกณฑ์ท่ี

ต้องตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู อีกทัง้ทยอยรับชําระลกูหนีใ้นปี 2556 ท่ีมีการตัง้คา่เผ่ือฯไว้แล้ว 

 สําหรับนโยบายการให้เครดิตทางการค้านัน้ ปกติบริษัทจะให้เครดิตทางการค้าประมาณ 

30-120 วนั เครดิตโดยเฉล่ียประมาณ 90 วนั ปัจจุบนับริษัทพยายามปรับปรุงประสิทธิภาพในการเรียกเก็บ

หนี ้โดยติดตามทวงถามหนีท่ี้ครบกําหนดกับลกูค้า และให้เครดิตทางการค้าระยะสัน้หรืองดเครดิตสําหรับ

ลกูค้ารายใหม่ โดยปี 2557 มีระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ียประมาณ 78 วนั ซึง่เร็วกว่าระยะเวลาการให้เครดิตโดย

เฉล่ีย 12 วนั 

•  สินค้าคงเหลือ 

  ณ 31 ธันวาคม 2557 สินค้าคงเหลือสทุธิมีมลูค่า 364.40 ล้านบาท ลดลง 56.37 ล้านบาท 

เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2556 ซึง่มีมลูค่า 420.77 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ13.40 ซึง่มีสาเหตุ

หลกัมาจากการลดลงของวตัถดุิบซึง่นําเข้าจากตา่งประเทศ เน่ืองจากช่วงไตรมาส 1 และ ไตรมาส 2 ปี 2557 

เป็นช่วงคาบเก่ียวของมาตราการกีดกันการทุ่มตลาดลวดเหล็กจากประเทศจีน โดยระหว่างท่ีรัฐบาล

ดําเนินการศึกษาในกรณีดังกล่าวนัน้ได้เพิ่มอัตราภาษีนําเข้าจากปกติประมาณร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 33       

ทําให้ต้นทุนวตัถุดิบของผู้ นําเข้าเพิ่มสูงขึน้ บริษัทจึงมีนโยบายชะลอการนําเข้า ส่งผลให้วัตถุดิบในคลงัมี

ปริมาณท่ีลดลง ซึง่สามารถแสดงรายละเอียดของสนิค้าคงเหลือได้ดงันี ้
 

ลักษณะของสินค้าคงคลัง 
ปี 2557 ปี 2556 

ล้านบาท % ล้านบาท % 

วตัถดิุบ 279.03 76.57 314.57 74.76 

วสัดโุรงงาน 4.68 1.28 5.72 1.36 

สนิค้าระหวา่งผลติ 6.46 1.77 12.59 2.99 

สนิค้าสําเร็จรูป 74.23 20.37 87.89 20.89 

รวม 364.40 100.00 420.77 100.00 
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 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีสินค้าคงเหลือสทุธิประมาณ 364.40 ล้านบาท  โดยมี

สดัส่วนของวตัถดุิบ, วสัดโุรงงาน, สินค้าระหว่างผลิต, สินค้าสําเร็จรูป  คิดเป็นจํานวนเงิน 279.03 ล้านบาท

4.68 ล้านบาท 6.46 ล้านบาท และ 74.23 ล้านบาท ตามลําดบั และคิดเป็นร้อยละ 76.57  ร้อยละ 1.28    

ร้อยละ1.77 และร้อยละ 20.37 ตามลําดบั 

14.1.4      สภาพคล่อง  

• กระแสเงนิสด 

ผลการดําเนินงานสําหรับปี 2557 บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิลดลงจํานวน 26.27 ล้านบาท  

สง่ผลให้เงินสดของบริษัทลดลงจาก 72.47 ล้านบาท เป็น 46.19 ล้านบาท กระแสเงินสดท่ีเปล่ียนแปลงมา

จากกิจกรรมตา่งๆ ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 ในปี 2557 บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานมีค่าเป็นบวกจํานวน 202.36 ล้านบาท 

เน่ืองจากบริษัทมีผลารดําเนินงานสําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 หลงัปรับปรุงรายการท่ีไม่ใช่เงินสด

มีผลกําไรจํานวน 29.90 ล้านบาท ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นเพิ่ม 8.88 ล้านบาท สนิค้าคงเหลือลดลงจํานวน 

56.37 ล้านบาท ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าลดลง 0.35 ล้านบาท สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืนเพิ่มขึน้ 0.49 ล้านบาท 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนลดลง 0.44 ล้านบาท เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นเพิ่มขึน้ 55.78 ล้านบาท หนีส้ิน

หมนุเวียนอ่ืนเพิ่มขึน้ 0.12 ล้านบาท มีรับดอกเบีย้ 3.88 ล้านบาท รับเงินสดจากภาษีเงินได้รอขอคืน 0.42 

ล้านบาท จ่ายดอกเบีย้ 6.77 ล้านบาท และจ่ายภาษีเงินได้ 31.08 ล้านบาท 

 สําหรับกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุมีคา่เป็นลบจํานวน 353.59 ล้านบาท เป็นผลมาจากเงินสด

จ่ายเพ่ือเงินลงทุนชัว่คราวในเงินฝากประจําจํานวน 8.54 ล้านบาท เงินสดจ่ายเพ่ือเงินลงทุนชัว่คราวใน

หลกัทรัพย์เผ่ือขายจํานวน 541.50 ล้านบาท เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํา้ประกนัเพิ่มขึน้ 12.47 ล้านบาท 

เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้อปุกรณ์จํานวน 10.11 ล้านบาท แต่ก็มีเงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนชัว่คราวใน

หลกัทรัพย์เผ่ือขายจํานวน 218.90 ล้านบาท และมีเงินสดรับจากการขายอปุกรณ์ 0.13 ล้านบาท 

รายการ 
จาํนวนเงนิ 

(ล้านบาท) 

กระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมดําเนินงาน  202.36 

กระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมลงทนุ  (353.59) 

กระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน  124.95 

เงนิสดสุทธิ เพิ่มขึน้ (ลดลง)  (26.27) 
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 ในสว่นกระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินมีคา่เป็นบวกจํานวน 124.97 ล้านบาท เป็นผลมาจากเงิน

สดรับจากเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินจํานวน 407.96 ล้านบาท เงินสดรับจากการออกหุ้นสามญัโดย

สทุธิจากค่าใช้จ่ายในการจดัจําหน่ายจํานวน 230.38 ล้านบาท มีเงินสดจ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้จาก

สถาบนัการเงินจํานวน 454.83 ล้านบาท เงินสดจ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินจํานวน 

13.37 ล้านบาท เงินสดจ่ายชําระคืนหนีส้นิภายใต้สญัญาเช่าการเงินจํานวน 0.17 ล้านบาท และเงินสดจ่าย

สําหรับเงินปันผลจํานวน 45.00 ล้านบาท จากเหตผุลดงักล่าวข้างต้นทําให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน

สดลดลงสทุธิ 26.28 ล้านบาท ทําให้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีเงินสดซึง่เป็นเงินสดและเงินฝากธนาคาร

ทัง้สิน้จํานวน 46.19 ล้านบาท โดยไมมี่เงินเบกิเกินบญัชีแตอ่ยา่งใด 

 

อัตราส่วนสภาพคล่องที่สาํคัญ 

 การท่ีผลประกอบการในปี 2557 บริษัทมีกําไรจากการดําเนินงาน ทําให้สภาพคล่องในปี 

2557 ยงัคงอยู่ในระดบัท่ีน่าพอใจ โดยอตัราส่วนสภาพคล่องและอตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว อยุ่ในระดบั 

3.60 และ 2.24 เท่า ตามลําดบั ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย 78.81 วนั ยงัคงรักษาให้อยูใ่นระดบัต่ํากว่าระยะเวลา

การให้เครดิตโดยเฉล่ียคือ 90 วนั และใกล้เคียงกับปี 2556 อตัราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนีก้ารค้าลดลงเหลือ 

21.19 วนั เน่ืองจากคาบเก่ียวการบนัทึกบญัชีระหว่างเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีเ้งินกู้ ระยะสัน้จากการซือ้

วตัถดุิบจากตา่งประเทศ( T/R) สําหรับ Cash Cycle ลดลงจาก 116.03 วนัในปี 2556 เป็น 104.55 วนัในปี 

2557 ทําให้เห็นว่ามีการบริหารจดัการการขายสินค้า การรับชําระหนีจ้ากลกูหนีก้ารค้าและการจ่ายชําระเงิน  

ท่ีรัดกมุมากขึน้ 

 

14.1.5      แหล่งที่มาของเงนิทุน 

• หนีสิ้น 

ณ สิน้ปี 2557 บริษัทมีหนีส้ินรวมจํานวน 275.59 ล้านบาท หนีส้ินหลกัคือหนีส้ินหมุนเวียน              

อนัประกอบด้วยเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพ่ือซือ้วตัถดุิบจํานวน 165.25 ล้านบาท เจ้าหนีก้ารค้า

และเจ้าหนีอ่ื้น 92.14 ล้านบาท สําหรับหนีส้ินไม่หมนุเวียนนัน้คือ ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานท่ีจะต้อง

จ่ายเม่ือเกษียณจํานวน 6.60 ล้านบาท 

• ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ปี 2557 บริษัทมีกําไรสทุธิ 81.47 ล้านบาท ประกอบกบัมีกําไรจากการปรับมลูค่าเงินลงทุนใน

หลกัทรัพย์เผ่ือขายสทุธิจากภาษีจํานวน 1.11 ล้านบาท และเพิ่มขึน้จากการจําหน่ายหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน

150 ล้านหุ้น ราคา 1.60 บาทต่อหุ้น ทําให้ทนุท่ีออกและชําระเต็มมลูคา่แล้วเพิ่มขึน้จํานวน 75 ล้านบาท 
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ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญัเพิ่มขึน้ 155.37 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลงวดปี 2556 จากกําไรสะสมจํานวน 

45.00 ล้านบาท สง่ผลให้สว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้จาก 675.60 ล้านบาท เป็น 943.55 ล้านบาทในปี 2557 

 

14.1.6      ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงนิในอนาคต 

  - โปรดดรูายละเอียดในหวัข้อปัจจยัความเส่ียง- 
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