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บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 42,264,445 46,194,940

เงินลงทุนชั�วคราว 6 354,991,315 381,225,269

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 7 159,981,520 176,074,891

สินค้าคงเหลือ 359,910,183 364,399,272

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 690,126 424,264

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 917,837,589 968,318,636

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที�ติดภาระคํ�าประกัน 14 166,180,471 165,932,970

อาคารและอุปกรณ์ 8 82,772,590 77,222,992

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 8 600,081 698,032

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 1,843,353 1,929,767

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 3,944,224 4,168,654

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 872,959 872,959

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 256,213,678 250,825,374

รวมสินทรัพย์ 1,174,051,267 1,219,144,010

                               (นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง)                                                               (นาย เชนินทร์  เชน)                    

กรรมการ ______________________________________     กรรมการ ______________________________________

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ�งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี�
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บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี�สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 10 175,956,171 165,245,911

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 9 28,115,921 92,141,525

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 12,934,603 11,232,427

หนี�สินหมุนเวียนอื�น 515,025 369,017

รวมหนี�สินหมุนเวียน 217,521,720 268,988,880

หนี�สินไม่หมุนเวียน

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 6,183,976 6,600,992

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 6,183,976 6,600,992

รวมหนี�สิน 223,705,696 275,589,872

                               (นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง)                                                               (นาย เชนินทร์  เชน)                    

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ�งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี�

กรรมการ ______________________________________     กรรมการ ______________________________________
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บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

บาท บาท

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ จํานวน 600,000,000 หุ้น 

มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 300,000,000 300,000,000

ทุนที�ออกและชําระเต็มมูลค่าแล้ว

หุ้นสามัญจํานวน 600,000,000 หุ้น

ชําระเต็มมูลค่าแล้วหุ้นละ 0.50 บาท 300,000,000 300,000,000

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 155,377,170 155,377,170

กําไรสะสม

จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย 30,000,000 30,000,000

ยังไม่ได้จัดสรร 463,713,309 456,919,559

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น

ผลกําไรที�ยังไม่เกิดขึ�นจริงจากการปรับมูลค่า

หลักทรัพย์เผื�อขาย - สุทธิจากภาษี 1,255,092 1,257,409

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 950,345,571 943,554,138

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,174,051,267 1,219,144,010

                               (นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง)                                                               (นาย เชนินทร์  เชน)                    

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ�งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี�

กรรมการ ______________________________________     กรรมการ ______________________________________
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บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท

รายได้

รายได้จากการขายสินค้า 162,761,559 204,889,908

ดอกเบี�ยรับ 693,334 893,947

รายได้อื�น 2,263,003 1,330,319

รวมรายได้ 165,717,896 207,114,174

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขาย 146,822,655 163,704,118

ค่าใช้จ่ายในการขาย 4,698,200 5,999,686

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 8,343,563 12,023,331

(กําไร)ขาดทุนอื�น (4,146,673) (3,467,117)

ต้นทุนทางการเงิน 1,279,217 2,272,459

รวมค่าใช้จ่าย 156,996,962 180,532,477

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 8,720,934 26,581,697

ภาษีเงินได้ 11 (1,927,184) (4,477,393)

กําไรสําหรับงวด 6,793,750 22,104,304

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�น :

รายการที�จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

   การเปลี�ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื�อขาย 6 (2,897) 158,639

ภาษีเงินได้ที�เกี�ยวกับรายการที�จะจัดประเภทรายการใหม่ในภายหลัง 580 (31,728)

(ขาดทุน)กําไรเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (2,317) 126,911

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 6,791,433 22,231,215

กําไรต่อหุ้น 

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 0.01 0.05

                               (นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง)                                                               (นาย เชนินทร์  เชน)                    

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ�งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี�

กรรมการ ______________________________________     กรรมการ ______________________________________
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บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

องค์ประกอบอื�น

ของส่วนของผู้ถือหุ้น

ผลกําไร

จัดสรรแล้ว - ที�ยังไม่เกิดขึ�นจริง

ทุนที�ออก ทุนสํารอง จากการปรับมูลค่า

และชําระแล้ว ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร หลักทรัพย์เผื�อขาย รวม

บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2557 225,000,000 22,500,000 427,951,525 147,654 675,599,179

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - 22,104,304 126,911 22,231,215

ยอดคงเหลือปลายงวด วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 225,000,000 22,500,000 450,055,829 274,565 697,830,394

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ�งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี�

กําไรสะสม

กรรมการ ______________________________________     กรรมการ ______________________________________

                               (นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง)                                                               (นาย เชนินทร์  เชน)                    
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บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

องค์ประกอบอื�น

ของส่วนของผู้ถือหุ้น

ผลกําไร

จัดสรรแล้ว - ที�ยังไม่เกิดขึ�นจริง

ทุนที�ออก ส่วนเกินมูลค่า ทุนสํารอง จากการปรับมูลค่า

และชําระแล้ว หุ้นสามัญ ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร หลักทรัพย์เผื�อขาย รวม

บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2558 300,000,000 155,377,170 30,000,000 456,919,559 1,257,409 943,554,138

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - 6,793,750 (2,317) 6,791,433

ยอดคงเหลือปลายงวด วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 300,000,000 155,377,170 30,000,000 463,713,309 1,255,092 950,345,571

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ�งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี�

                               (นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง)                                                               (นาย เชนินทร์  เชน)                    

กําไรสะสม

กรรมการ ______________________________________     กรรมการ ______________________________________
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บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 8,720,934 26,581,697

รายการปรับปรุง

ดอกเบี�ยรับ (693,334) (893,947)

ดอกเบี�ยจ่าย 1,279,217 2,272,459

ค่าเสื�อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 8 4,717,160 4,699,320

หนี�สงสัยจะสูญ - 4,346,047

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 155,854 134,156

กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนชั�วคราว 6 (1,812,087) (144,613)

กําไรจากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยังไม่เกิดขึ�นจริง (2,018,565) (2,170,356)

กําไรจากการขายอุปกรณ์ (405,447) -

ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ - 2,628,000

การเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 16,038,551 9,328,830

สินค้าคงเหลือ 4,489,089 2,705,600

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 86,414 86,414

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น (60,895) (69,533)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น - 468,995

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น (63,048,865) 567,770

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย (572,870) -

หนี�สินหมุนเวียนอื�น 146,008 (38,686)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (32,978,836) 50,502,153

บวก รับดอกเบี�ย 748,154 423,459

หัก   เงินสดจ่ายดอกเบี�ย (1,346,612) (2,228,848)

หัก   เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (204,965) (5,868)

เงินสดสุทธ(ิใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน (33,782,259) 48,690,896

กรรมการ ______________________________________     กรรมการ _____________________________

                                 (นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง)                                                              (นาย เชนินทร์  เชน)                    

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ�งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี�
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บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพื�อเงินลงทุนชั�วคราว - เงินฝากประจํา (456,856) (535,713)

เงินสดจ่ายเพื�อเงินลงทุนชั�วคราว - หลักทรัพย์เผื�อขาย 6 (113,000,000) (20,000,000)

เงินฝากธนาคารที�ติดภาระคํ�าประกันเพิ�มขึ�น (247,501) (20,000,000)

เงินสดจ่ายเพื�อซื�ออุปกรณ์ (11,078,158) (1,884,320)

เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนชั�วคราว - หลักทรัพย์เผื�อขาย 6 141,500,000 15,000,000

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 405,454 -

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน 17,122,939 (27,420,033)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 164,152,285 124,786,622

เงินสดจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน (151,423,460) (160,761,994)

เงินสดจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - (8,400,000)

เงินสดจ่ายชําระคืนหนี�สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - (81,942)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 12,728,825 (44,457,314)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (3,930,495) (23,186,451)

ยอดคงเหลือต้นงวดของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 46,194,940 72,467,369

ยอดคงเหลือปลายงวดของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 42,264,445 49,280,918

รายการที�มิใช่เงินสดที�มีสาระสําคัญ

การซื�ออุปกรณ์ที�ยังมิได้ชําระเป็นเงินสด 224,725 -

กรรมการ ______________________________________     กรรมการ ______________________________

                                 (นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง)                                                              (นาย เชนินทร์  เชน)                    

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ�งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี�
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