
บริษัท ระยองไวร์ อนิดสัตรีส์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2558 

 

1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนจํากัด เป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้ งข้ึน 

ในประเทศไทย และมีท่ีอยูต่ามท่ีไดจ้ดทะเบียนดงัน้ี  

 

5 ถนนไอ-5 ตาํบลมาบตาพุด อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง และมีสาํนกังานสาขาตั้งอยูเ่ลขท่ี 900/14 อาคารเอสวีโอเอ

ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

 

ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอแห่งประเทศไทยไดรั้บหุ้นสามญัของบริษทัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและให้เร่ิมซ้ือขาย

ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 กนัยายน พ.ศ. 2557 

 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 

 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีนาํเสนอน้ีไดมี้การสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

 

2 นโยบายการบัญชี 

 

2.1 เกณฑ์ในการจัดทาํข้อมูลทางการเงนิ 

 

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลได้จัดทําข้ึนตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปในประเทศไทยภายใต้

พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายถึงมาตรฐานการบญัชีท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี 

พ.ศ. 2547 และตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการจดัทาํและ

นาํเสนอรายงานทางการเงิน ขอ้มูลทางการเงินหลกั (คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด) ไดจ้ดัทาํให้เป็นรูปแบบท่ีสมบูรณ์ตาม

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ส่วนหมายเหตุประกอบขอ้มูล 

ทางการเงินจัดทาํเป็นแบบย่อให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง  

“งบการเงินระหว่างกาล” และได้เพ่ิมหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินตามข้อกาํหนดในประกาศ

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ออกภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์ 

 

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีควรอ่านควบคู่กับงบการเงินของรอบปีบัญชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม  

พ.ศ. 2557 

กรรมการ _______________________________ กรรมการ _______________________________ 

(นายวฒิุชยั  ลีนะบรรจง)                (นาย เชนินทร์  เชน) 
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บริษัท ระยองไวร์ อนิดสัตรีส์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2558 

 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.1 เกณฑ์ในการจัดทาํข้อมูลทางการเงนิ (ต่อ) 

 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลภาษาไทยท่ีจดัทาํ

ตามกฎหมาย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความแตกต่างกนั ใหใ้ชข้อ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล

ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

 

นโยบายการบญัชีท่ีใชใ้นการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเป็นนโยบายเดียวกนักบันโยบายการบญัชี 

ท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินสาํหรับงวดปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 

 

รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราวในระหว่างงวดปีบญัชีจะแสดงเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชี 

โดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัการแสดงรายจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 

 

ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลตั้งคา้งจ่ายไวโ้ดยใชอ้ตัราภาษีเดียวกบัท่ีใชก้บัผลกาํไรรวมทั้งปีท่ีคาดวา่จะได ้

 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตคีวามทีเ่กีย่วข้อง 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชีท่ีมีการปรับปรุงและมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบับริษทั 

 

ก)  กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีคาดวา่จะส่งผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่อบริษทั มีดงัต่อไปน้ี 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัไดแ้ก่การเพ่ิมเติมขอ้กาํหนดให้

กิจการจดักลุ่มรายการท่ีแสดงอยูใ่น “กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน” โดยใชเ้กณฑว์า่รายการนั้นสามารถจดั

ประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงัไดห้รือไม่ มาตรฐานท่ีปรับปรุงน้ีไม่ได้

ระบุวา่รายการใดจะแสดงอยูใ่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน บริษทัไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานฉบบัน้ีแลว้ 

กรรมการ _______________________________ กรรมการ _______________________________ 

(นายวฒิุชยั  ลีนะบรรจง)                (นาย เชนินทร์  เชน) 
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บริษัท ระยองไวร์ อนิดสัตรีส์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2558 

 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตคีวามทีเ่กีย่วข้อง (ต่อ) 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั (ต่อ) 

 

ก)  กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีคาดวา่จะส่งผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่อบริษทั มีดงัต่อไปน้ี 

(ต่อ) 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัไดแ้ก่ (ก) ผลกาํไรและขาดทุน

จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั เปล่ียนช่ือเป็น “การวดัมูลค่าใหม่” และตอ้งรับรู้

ใน “กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ” ทันที ผลกาํไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยัจะไม่สามารถรับรู้ตามวิธีขอบเขตหรือรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนได ้และ (ข) ตน้ทุนบริการ 

ในอดีตจะรับรู้ในงวดท่ีมีการเปล่ียนแปลงโครงการ ผลประโยชน์ท่ียงัไม่เป็นสิทธิขาดจะไม่สามารถรับรู้

ตลอดระยะเวลาการใหบ้ริการในอนาคตได ้บริษทัไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานฉบบัน้ีแลว้ 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 มีวตัถุประสงค์เพ่ือปรับปรุง และลดความซํ้ าซ้อนของ 

คาํนิยามของมูลค่ายุติธรรม โดยการกาํหนดคาํนิยาม และแหล่งขอ้มูลในการวดัมูลค่ายุติธรรม และ 

การเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับใชใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษทัไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานฉบบัน้ีแลว้ 

กรรมการ _______________________________ กรรมการ _______________________________ 

(นายวฒิุชยั  ลีนะบรรจง)                (นาย เชนินทร์  เชน) 
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บริษัท ระยองไวร์ อนิดสัตรีส์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2558 

 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตคีวามทีเ่กีย่วข้อง (ต่อ) 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั (ต่อ) 

 

ข)  กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งไม่มีสาระสาํคญัและไม่มีผลกระทบต่อบริษทั 

มีดงัน้ี 

 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินคา้คงเหลือ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2557) เ ร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลง

ประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ภาษีเงินได ้

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง รายได ้

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับบุคคล หรือ

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง กาํไรต่อหุน้ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 

และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10    

   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

 

กรรมการ _______________________________ กรรมการ _______________________________ 

(นายวฒิุชยั  ลีนะบรรจง)                (นาย เชนินทร์  เชน) 
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บริษัท ระยองไวร์ อนิดสัตรีส์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2558 

 

3 การประมาณการ 

 

ในการจัดทาํข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการและข้อสมมติฐาน 

ท่ีมีผลกระทบต่อการนาํนโยบายการบญัชีมาใช้ และจาํนวนเงินของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รายได้และค่าใช้จ่าย  

ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 

 

ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารจะใชดุ้ลยพินิจท่ีมีนัยสําคญัในการนาํนโยบายการบญัชีของ

บริษทัและแหล่งท่ีมาของขอ้มูลท่ีสําคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการท่ีมีอยูม่าใชเ้ช่นเดียวกบังบการเงิน

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 

 

4 ข้อมูลการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 

บริษทัไดพิ้จารณาการนาํเสนอขอ้มูลการเงินจาํแนกตามส่วนงานทั้งในส่วนของการแสดงส่วนงานธุรกิจ และส่วนงาน

ภูมิศาสตร์ในลกัษณะเดียวกบัรายงานภายในท่ีนาํเสนอให้ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน ผูมี้อาํนาจ

ตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานหมายถึงบุคคลท่ีมีหน้าท่ีในการจดัสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบติังาน 

ของส่วนงานดาํเนินงาน ซ่ึงพิจารณาวา่คือคณะกรรมการบริษทั ท่ีทาํการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 

 

ส่วนงานธุรกจิ 

 

บริษทัดาํเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายลวดเหลก็แรงดึงสูงทั้งชนิดเส้นเด่ียวและตีเกลียว 

ใชใ้นอุตสาหกรรมก่อสร้างและลวดเช่ือมไฟฟ้า ดงันั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาวา่ บริษทัมีส่วนงานธุรกิจเพียงส่วนงานเดียว

ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานพิจารณาผลการดาํเนินงานจากขอ้มูลในลกัษณะเดียวกนักบัท่ีนาํเสนอ 

ในงบการเงินน้ี โดยพิจารณากาํไรสาํหรับงวดเป็นหลกั 

 

ส่วนงานภูมศิาสตร์ 

 

บริษทัดาํเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ดงันั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่า บริษทัมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์

เพียงส่วนงานเดียว ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานพิจารณาผลการดาํเนินงานจากขอ้มูลในลกัษณะเดียวกนั

กบัท่ีนาํเสนอในงบการเงินน้ี โดยพิจารณากาํไรสาํหรับงวดเป็นหลกั 

 

กรรมการ _______________________________ กรรมการ _______________________________ 

(นายวฒิุชยั  ลีนะบรรจง)                (นาย เชนินทร์  เชน) 
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บริษัท ระยองไวร์ อนิดสัตรีส์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2558 

 

5 มูลค่ายุตธิรรม 
 

5.1 การประมาณมูลค่ายุตธิรรม 
 

ตารางต่อไปน้ีแสดงถึงเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมจาํแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า 

ความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งัน้ี 
 

• ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 

(ขอ้มูลระดบั 1) 

• ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในระดบั 1 ท่ีสามารถสังเกตุไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ 

ขอ้มูลราคาตลาด) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีคาํนวณมาจากราคาตลาด) สําหรับสินทรัพยน์ั้นหรือ

หน้ีสินนั้น (ขอ้มูลระดบัท่ี 2) 

• ขอ้มูลสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดอ้า้งอิงจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลท่ี 

ไม่สามารถสังเกตุได)้ (ขอ้มูลระดบัท่ี 3) 
 

ตารางต่อไปน้ีแสดงถึงสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 
 

 

ข้อมูลระดบัที ่1 ข้อมูลระดบัที ่2 ข้อมูลระดบัที ่3 รวม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรัพย์ 

    หลกัทรัพยเ์ผือ่ขายตราสารทุน 

       (หมายเหตุ 6) - 341,664,861 - 341,664,861 
 

ตารางต่อไปน้ีแสดงถึงสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 
 

 

ข้อมูลระดบัที ่1 ข้อมูลระดบัที ่2 ข้อมูลระดบัที ่3 รวม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรัพย์ 

    หลกัทรัพยเ์ผือ่ขายตราสารทุน 

       (หมายเหตุ 6) - 368,355,671 - 368,355,671 
 

ไม่มีรายการโอนระหวา่งระดบั 1 และระดบั 2 ของลาํดบัชั้นมูลค่ายติุธรรมในระหวา่งงวด 
 

บริษทัไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่ของกาํไรจากเงินลงทุนเผื่อขายจาํนวน 602,664 บาท (พ.ศ. 2557 : 147,654 บาท) 

จากกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนไปยงักาํไรหรือขาดทุน ซ่ึงเกิดจากการขายเงินลงทุนในระหวา่งงวด 

กรรมการ _______________________________ กรรมการ _______________________________ 

(นายวฒิุชยั  ลีนะบรรจง)                (นาย เชนินทร์  เชน) 
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บริษัท ระยองไวร์ อนิดสัตรีส์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2558 

 

5 มูลค่ายุตธิรรม (ต่อ) 

 

5.2 เทคนิคการประเมนิมูลค่าสําหรับการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบัที ่2 

 

หลกัทรัพยเ์ผือ่ขายตราสารทุนซ่ึงมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 2 วดัมูลค่ายติุธรรมโดยใชว้ิธีคิดมูลค่าสินทรัพย์

สุทธิ ("NAV") ณ วนัส้ินงวด ซ่ึงเป็นข้อมูลท่ีเผยแพร่ในตลาดตราสารหน้ีแห่งประเทศไทย ซ่ึงคาํนวณ 

โดยผูจ้ดัการกองทุนของผูอ้อกตราสารนั้น 

 

6 เงนิลงทุนช่ัวคราว 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท 
   

ตราสารหน้ีท่ีถือจนครบกาํหนด   

 - เงินฝากประจาํ 13,326,454 12,869,598 

หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย  (หมายเหตุ 5) 341,664,861 368,355,671 

 354,991,315 381,225,269 

 

เงินฝากประจาํกบัธนาคารมีกาํหนดระยะไถ่ถอนภายใน 6 ถึง 12 เดือน มีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.80 ถึงร้อยละ  

2.00 ต่อปี (พ.ศ. 2557 : ระหวา่งร้อยละ 1.05 ถึงร้อยละ 2.00 ต่อปี) 

 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายสามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 

 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

 31 มนีาคม พ.ศ. 2558 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

 ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 340,095,995 340,095,995 366,783,909 366,783,909 

บวก  การปรับมูลค่า - 1,568,866 - 1,571,762 

ราคาตามบญัชีปลายงวด 340,095,995 341,664,861 366,783,909 368,355,671 

กรรมการ _______________________________ กรรมการ _______________________________ 

(นายวฒิุชยั  ลีนะบรรจง)                (นาย เชนินทร์  เชน) 
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บริษัท ระยองไวร์ อนิดสัตรีส์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2558 

 

6 เงนิลงทุนช่ัวคราว (ต่อ) 

 

การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายสามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

  บาท 
   

ราคาตามบญัชีตน้งวด  368,355,671 

ลงทุนเพิ่ม  113,000,000 

จาํหน่ายเงินลงทุน  (141,500,000) 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน  1,812,087 

การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม  (2,897) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด  341,664,861 

 

7 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท 
   

ลกูหน้ีการคา้ - บุคคลภายนอก 166,434,222 187,235,892 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (13,925,855) (14,503,935) 

ลกูหน้ีการคา้ - บุคคลภายนอก - สุทธิ 152,508,367 172,731,957 

ลกูหน้ีอ่ืน - บุคคลภายนอก 7,460,923 3,330,704 

ลกูหน้ีอ่ืน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 12) 12,230 12,230 

 159,981,520 176,074,891 

 

กรรมการ _______________________________ กรรมการ _______________________________ 

(นายวฒิุชยั  ลีนะบรรจง)                (นาย เชนินทร์  เชน) 
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บริษัท ระยองไวร์ อนิดสัตรีส์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2558 

 

7 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ (ต่อ) 

 

ลกูหน้ีการคา้ - บุคคลภายนอก สามารถแยกตามอายลุกูหน้ีท่ีคา้งชาํระนบัจากวนัท่ีครบกาํหนดไดด้งัน้ี 

 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท 
   

ลกูหน้ีการคา้ - บุคคลภายนอก   

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 106,221,484 126,614,144 

ครบกาํหนดชาํระแลว้   

   ไม่เกิน 3 เดือน 46,234,352 46,004,923 

   เกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 6 เดือน 52,531 112,890 

   เกิน 6 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน - - 

   เกินกวา่ 12 เดือน 13,925,855 14,503,935 

 166,434,222 187,235,892 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (13,925,855) (14,503,935) 

ลกูหน้ีการคา้ - บุคคลภายนอก - สุทธิ 152,508,367 172,731,957 

 

8 อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 

 บาท บาท 
   

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2558   

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 77,222,992 698,032 

ซ้ือสินทรัพย ์ 10,168,814 - 

จาํหน่ายระหวา่งปี - สุทธิ (7) - 

ค่าเส่ือมราคา/ค่าตดัจาํหน่าย (4,619,209) (97,951) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ  82,772,590 600,081 

 

กรรมการ _______________________________ กรรมการ _______________________________ 

(นายวฒิุชยั  ลีนะบรรจง)                (นาย เชนินทร์  เชน) 
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บริษัท ระยองไวร์ อนิดสัตรีส์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2558 

 

9 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท 
   

เจา้หน้ีการคา้ 3,012,523 62,016,110 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 8,824,004 11,230,977 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - บริษทัใหญ่ (หมายเหตุ 12) 160,500 231,384 

ประมาณการหน้ีสินเก่ียวกบัการนาํเขา้วตัถุดิบ 10,645,184 10,645,183 

เจา้หน้ีอ่ืน 5,473,710 8,017,871 

 28,115,921 92,141,525 

 

10 เงนิกู้ยมื 

 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท 
   

สินเช่ือระยะสั้นจากธนาคารพาณิชย ์ 175,956,171 165,245,911 

 

วงเงนิกู้ยมื 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 บริษทัมีวงเงินสินเช่ือเลตเตอร์ออฟเครดิต สําหรับซ้ือสินคา้และวตัถุดิบท่ียงัไม่ใช้

จาํนวน 1,189.09 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 : 1,094.83 ลา้นบาท) 

 

11 ภาษีเงนิได้ 

 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้ะหว่างกาลไดต้ั้ งคา้งจ่ายโดยใช้วิธีการประมาณการจากฝ่ายบริหารโดยใชอ้ตัราภาษีเดียวกบั 

ท่ีใชก้บักาํไรรวมทั้งปีท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน คือ อตัราร้อยละ 22.10 ต่อปี (31 มีนาคม พ.ศ. 2557 : ร้อยละ 16.84 ต่อปี) 

กรรมการ _______________________________ กรรมการ _______________________________ 

(นายวฒิุชยั  ลีนะบรรจง)                (นาย เชนินทร์  เชน) 
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บริษัท ระยองไวร์ อนิดสัตรีส์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2558 

 

12 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  
 

กิจการและบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กบับริษทั ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม โดยผา่นกิจการอ่ืนแห่งหน่ึงหรือมากกว่า

หน่ึงแห่ง โดยท่ีบุคคลหรือกิจการนั้นมีอาํนาจควบคุมบริษทั หรือถูกควบคุมโดยบริษทั หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุม

เดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจการลงทุน บริษทัย่อย และบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั ถือเป็นกิจการ 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั บริษทัร่วมและบุคคลท่ีเป็นเจา้ของส่วนไดเ้สียในสิทธิออกเสียงของบริษทัซ่ึงมีอิทธิพลอยา่งเป็น

สาระสําคญัเหนือกิจการ ผูบ้ริหารสําคญัรวมทั้งกรรมการและพนักงานของบริษทัตลอดจนสมาชิกในครอบครัว 

ท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคลทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 
 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงอาจมีข้ึนไดต้อ้งคาํนึงถึงรายละเอียดของ

ความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบความสัมพนัธ์ตามกฎหมาย 
 

บริษทัถกูควบคุมโดย บริษทั แคปปิทอล เอน็จิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัใหญ่”) ซ่ึงตั้งอยูใ่นประเทศไทย 

บริษทัใหญ่ดงักล่าวถือหุ้นในบริษทัคิดเป็นจาํนวนร้อยละ 74.26 ของทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ (31 ธันวาคม  

พ.ศ. 2557 : ร้อยละ 77.78) 
 

ความสัมพนัธ์ท่ีบริษทัมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงมีการควบคุมร่วมกนัหรือเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีมี

รายการบญัชีกบับริษทั มีดงัน้ี 
 

ช่ือกจิการ ประเทศทีจ่ัดตั้ง ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

   

1. บริษทั แคปปิทอล เอน็จิเนียร่ิง เน็ตเวร์ิค  ไทย บริษทัใหญ่และมีกรรมการร่วมกนั 

    จาํกดั (มหาชน)   

2. บริษทั เอ้ือวทิยา จาํกดั (มหาชน) ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

3. บริษทั เอน็เนซอล จาํกดั ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

4. บริษทั ไปป์ ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

5.   บริษทั เอชทีพี แอนด ์เซ็น คอร์เปอเรชัน่ จาํกดั ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

6. บริษทั อีเอม็ซี จาํกดั (มหาชน) ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

7. บริษทั ดบัเบิลย ูเจ ซี เอนเตอร์ไพรซ์ จาํกดั ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

8. บริษทั อิมพีเรียลแลนด ์จาํกดั ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีบริษทัใหญ่ 

   ขั้นสูงสุดร่วมกนั 

9. บริษทั พีพีเอส เอนเนอร์ย ีแอนด ์มารีน จาํกดั ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

10. บริษทั ปิกนิก คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

11. ผูบ้ริหารสาํคญั ไทย บุคคลท่ีมีอาํนาจและความรับผดิชอบในการ

วางแผนสั่งการและควบคุมกิจการต่างๆ  

ของกิจการไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี

รวมถึงกรรมการของบริษทั (ไม่วา่จะทาํ

หนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 

กรรมการ _______________________________ กรรมการ _______________________________ 

(นายวฒิุชยั  ลีนะบรรจง)                (นาย เชนินทร์  เชน) 
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บริษัท ระยองไวร์ อนิดสัตรีส์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2558 

 

12 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี  

 

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 
  

รายไดจ้ากการขาย ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิมในอตัราประมาณร้อยละ 10 

รายไดค้่าเช่าพ้ืนท่ีอาคาร ราคาตามสญัญา (ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิมในอตัราประมาณ 

    ร้อยละ 10) 

ค่าธรรมเนียมการนาํทรัพยสิ์นเป็นหลกัประกนั อตัราร้อยละ 2.00 ต่อปีของมูลค่าจาํนอง 

   วงเงินสินเช่ือ  

ค่าตรวจสอบภายใน ตามมติท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมกรรมการของบริษทั 

เงินปันผลจ่าย ตามมติท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร ไดแ้ก่ 

   เงินเดือน เบ้ียประชุม เบ้ียเล้ียง และโบนสั 

ตามมติท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมกรรมการและ/หรือท่ีประชุม 

   ผูถื้อหุน้ของบริษทั 

ดอกเบ้ียจ่าย อตัรา MLR เฉล่ีย 3 ธนาคารลบร้อยละ 1.75 ต่อปี 

 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

 

12.1 รายได้  

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม   

   รายได้จากการให้เช่าพืน้ที ่   

      บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 35,280 32,670 
   

 

กรรมการ _______________________________ กรรมการ _______________________________ 

(นายวฒิุชยั  ลีนะบรรจง)                (นาย เชนินทร์  เชน) 
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บริษัท ระยองไวร์ อนิดสัตรีส์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2558 

 

12 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

12.2 ค่าใช้จ่าย 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท 
   

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม   

   ค่าตรวจสอบภายใน 
  

      บริษทัใหญ่ 150,000 150,000 
   

   ค่าธรรมเนียมการนําทรัพย์สินเป็นหลกัประกนัวงเงนิสินเช่ือ   

      บริษทัใหญ่ - 192,329 
 

12.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท 
   

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม   

   ผลประโยชน์ระยะสั้น 1,318,626 1,523,286 

   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 223,531 134,156 

 1,542,157 1,657,442 

 

12.4 ยอดค้างชําระ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท 

ลูกหนี ้(หมายเหตุ 7)   

   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12,230 12,230 
   

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 9)   

   บริษทัใหญ่ 160,500 231,384 

กรรมการ _______________________________ กรรมการ _______________________________ 

(นายวฒิุชยั  ลีนะบรรจง)                (นาย เชนินทร์  เชน) 
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บริษัท ระยองไวร์ อนิดสัตรีส์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2558 

 

13 ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน 

 

ยอดรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีไม่สามารถยกเลิกได ้มีดงัน้ี 

 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท 
   

ภายใน 1 ปี 3,108,617 3,893,449 

เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 7,558,690 7,634,125 

เกิน 5 ปี 348,584 772,537 

 11,015,891 12,300,111 

 

ยอดรวมของภาระผกูพนัอ่ืนท่ีตอ้งจ่ายในอนาคต มีดงัต่อไปน้ี 

 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท 
   

หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคาร 15,052,223 15,052,223 

 

14 สินทรัพย์ทีใ่ช้เป็นหลกัประกนั 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 เงินฝากธนาคารจาํนวน 166.18 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 : 165.93 ลา้นบาท) 

ไดจ้าํนาํเป็นหลกัประกนักบัสถาบนัการเงินในประเทศจาํนวน 3 แห่ง เพ่ือออกหนงัสือคํ้าประกนัและวงเงินสินเช่ือ

สําหรับเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร การเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตและหน้ีสินทรัสต์รีซีทส์ เพ่ือซ้ือวตัถุดิบจาก

ต่างประเทศ 

กรรมการ _______________________________ กรรมการ _______________________________ 

(นายวฒิุชยั  ลีนะบรรจง)                (นาย เชนินทร์  เชน) 
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บริษัท ระยองไวร์ อนิดสัตรีส์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2558 

 

15 เหตุการณ์ภายหลงัวนัทีใ่นงบการเงิน  

 

เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2558 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2558 มีมติอนุมติัดงัต่อไปน้ี; 

 

(ก) อนุมติัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั คร้ังท่ี 1 (“RWI-W1”) จาํนวน

ไม่เกิน 300,000,000 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ในอตัรา 2 หุ้นสามญั

เดิมต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ (กรณีมีเศษใหปั้ดท้ิง) ราคาการใชสิ้ทธิเท่ากบั 1.60 บาทต่อหุน้ ทั้งน้ีมอบ

อาํนาจให้คณะกรรมการบริษทัเป็นผูพิ้จารณากาํหนดวนัรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับจัดสรร

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

 

(ข) อนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจากเดิม 300.00 ลา้นบาท เป็น 450.00 ลา้นบาท โดยออกหุ้นสามญั

เพ่ิมทุนใหม่จาํนวน 300,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิของใบสําคญั

แสดงสิทธิ RWI-W1 ทั้งน้ีไดอ้นุมติัใหแ้กไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัใหส้อดคลอ้งกนัดว้ย 

กรรมการ _______________________________ กรรมการ _______________________________ 

(นายวฒิุชยั  ลีนะบรรจง)                (นาย เชนินทร์  เชน) 
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