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1 ข้อมูลท่ัวไป 

 
บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และเป็นบริษัท 
จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 10 พฤษภำคม พ.ศ. 2534 และมีที่อยู่ตำมที่ได้จดทะเบียนดังนี้ 
 
900/15 ช้ัน 19 อำคำรเอสวีโอเอทำวเวอร์ ถนนพระรำมที่ 3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 
 
บริษัทด ำเนินธุรกิจโดยกำรลงทุนในบริษัทอื่น 
 
เพ่ือวัตถุประสงค์ในกำรรำยงำนข้อมูล จึงรวมเรียกบริษัทและบริษัทย่อยว่ำกลุ่มบริษัท 
 
กำรประกอบกำรธุรกิจบริษัทยอ่ยในของกลุ่มบริษัท สำมำรถสรุปได้ดังนี ้
 

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ 
  

1. บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จ ำกัด (มหำชน) (“RWI”) ผลิตและจ ำหน่ำยลวดเหล็กแรงดึงสูงทั้งชนิดเส้นเดี่ยวและตีเกลียว  
    และลวดเช่ือมไฟฟ้ำ 

  

2. บริษัท เอื้อวทิยำ จ ำกัด (มหำชน) (“UWC”) ผลิตและจ ำหน่ำยสินค้ำอุตสำหกรรมและโครงเหล็กเสำสำยส่งไฟฟ้ำแรงสูง 
    เสำโทรคมนำคม โครงเหล็กสถำนีไฟฟ้ำย่อยให้บริกำรชุบสังกะสี  

    และจ ำหน่ำยอุปกรณ์ส่งก ำลัง 
  

3. บริษัท เอ็นเนซอล จ ำกัด (“ENS”) ผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำและพลังงำนควำมร้อน 
  

4. บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด (“PLE”) รับเหมำก่อสร้ำง และขุดเจำะอุโมงค์  
  

5. บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จ ำกัด (“EVM”) 
   (เดิมช่ือ “บริษัท เอชทีพี แอนด์  

จัดจ ำหน่ำยและติดตั้งสินค้ำนวัตกรรมไฮเทค 

   เซ็นคอร์เปอเรช่ัน จ ำกัด”)  
  

6. บริษัท ดับเบิลยู เจ ซี เอนเตอร์ไพรซ์ จ ำกัด (“WIC”) รับจ้ำงออกแบบ ผลิตและประกอบโครงสร้ำงเหล็กตำมแบบ 
  

7. บริษัท พีพีเอส เอนเนอยี แอนด์ มำรีน จ ำกัด (“PPS”) รับจ้ำงผลิตน้ ำประปำ 
  

8. บริษัท อิมพีเรียลแลนด์ จ ำกัด (“IMP”) พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ในรูปแบบอำคำรชุดในเชิงพำณิชยกรรมและ 
       ที่อยู่อำศัยเพ่ือขำยและให้เช่ำ 

9. บริษัท พำรำไดซ์กรีนเอ็นเนอร์ย่ี จ ำกัด (“PGE”) โครงกำรโรงไฟฟ้ำชีวมวล 
10. บริษัท ทีอำร์ซี คลีนเอ็นเนอร์ย่ี จ ำกัด (“TRC”) โครงกำรโรงไฟฟ้ำชีวมวล 
11. บริษัท ยูดับบลิวซี โซล่ำร์ จ ำกัด (“SLR”) โครงกำรโรงไฟฟ้ำชีวมวล 
 
ในเดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษัทจ ำหน่ำยเงินลงทุนใน PPS ที่อธิบำยไว้ในหมำยเหตุ 15 ดังนั้น PPS จึงไม่ถือเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนำคม พ.ศ. 2558 
 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัทนี้ ได้รับกำรอนุมัติจำกกรรมกำรผู้มีอ ำนำจของบริษัท เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2559 
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2 นโยบำยกำรบัญชี 

 

นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญซึ่งใช้ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัทมีดังต่อไปนี้ 
 

2.1 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงิน 
 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัทได้จัดท ำขึ้นตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไปภำยใต้พระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543  
ซึ่งหมำยถึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกภำยใต้พระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยกำรจัดท ำและน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินภำยใต้พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัทได้จัดท ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมในกำรวัดมูลค่ำขององค์ประกอบของงบกำรเงิน  
ยกเว้นเงินลงทุนช่ัวครำว (หมำยเหตุ 2.6) และ ที่ดิน (หมำยเหตุ 2.11) ที่อธิบำยในนโยบำยกำรบัญชีในล ำดับต่อไป  
 

กำรจัดท ำงบกำรเงินให้สอดคล้องกับหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย ก ำหนดให้ใช้ประมำณกำรทำงบัญชีที่ส ำคัญและ
กำรใช้ดุลยพินิจของผู้บริหำรซึ่งจัดท ำขึ้นตำมกระบวนกำรในกำรน ำนโยบำยกำรบัญชีของกลุ่มกิจกำรไปถือปฏิบัติ และต้องเปิดเผย
เรื่องกำรใช้ดุลยพินิจของผู้บริหำร หรือ ควำมซับซ้อน หรือ เกี่ยวกับข้อสมมติฐำนและประมำณกำรที่ มีนัยส ำคัญต่องบกำรเงินรวม 
ในหมำยเหตุ 4  
 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัทฉบับภำษำอังกฤษจัดท ำขึ้นจำกงบกำรเงินตำมกฎหมำยที่เป็นภำษำไทย ในกรณีที่มี
เนื้อควำมขัดแย้งกันหรือมีกำรตีควำมในสองภำษำแตกต่ำงกัน ให้ใช้งบกำรเงินตำมกฎหมำยฉบับภำษำไทยเป็นหลัก 
 

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง และกำรตีควำมท่ีเกี่ยวข้อง  
 

2.2.1) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ มำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุง ซึ่งมีผลบังคับใช้
ตั้งแตว่ันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2558 ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท 
 

ก) กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท มีดังต่อไปนี้ 
 

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง กำรน ำเสนองบกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ ์
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงำน 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 10 เรื่อง งบกำรเงินรวม 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 11 เรื่อง กำรร่วมกำรงำน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 12 เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกบัส่วนได้เสียในกิจกำรอื่น 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 13 เรื่อง กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 
 

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) กำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญได้แก่กำรเพ่ิมเติมข้อก ำหนดให้กิจกำรจัดกลุ่ม
รำยกำรที่แสดงอยู่ใน “ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น” โดยใช้เกณฑ์ว่ำรำยกำรนั้นสำมำรถจัดประเภทรำยกำรใหม่เข้ำไปไว้
ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลังได้หรือไม่ มำตรฐำนที่ปรับปรุงนี้ไม่ได้ระบุว่ำรำยกำรใดจะแสดงอยู่ในก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น กลุ่มบริษัทได้ปฎิบัติตำมมำตรฐำนนี้แล้ว 
 

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) ก ำหนดให้รำยกำรช้ินส่วนอะไหล่ อุปกรณ์ส ำรองไว้ใช้งำน และอุปกรณ์
ที่ใช้ในกำรซ่อมบ ำรุง รับรู้เป็นรำยกำรที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์หำกรำยกำรนั้นเข้ำค ำนิยำมของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
หำกไม่เข้ำเงื่อนไขดังกล่ำวให้จัดประเภทเป็นสินค้ำคงเหลือ มำตรฐำนดังกล่ำวไม่มีผลกระทบกับงบกำรเงินของ  
กลุ่มบริษัท 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง และกำรตีควำมท่ีเกี่ยวข้อง (ต่อ) 
 

2.2.1) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ มำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุง ซึ่งมีผลบังคับใช้
ตั้งแตว่ันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2558 ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท (ต่อ) 

 

ก) กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท มีดังต่อไปนี้ (ต่อ) 
 

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) กำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญได้แก่ (ก) ผลก ำไรและขำดทุนจำกกำรประมำณ
กำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย เปลี่ยนช่ือเป็น “กำรวัดมูลค่ำใหม่” และต้องรับรู้ใน “ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ” ทันที 
ผลก ำไรและขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยจะไม่สำมำรถรับรู้ตำมวิธีขอบเขตหรือรับรู้ใน
ก ำไรหรือขำดทุนได้ และ (ข) ต้นทุนบริกำรในอดีตจะรับรู้ในงวดที่มีกำรเปลี่ยนแปลงโครงกำร ผลประโยชน์ที่ยังไม่
เป็นสิทธิขำดจะไม่สำมำรถรับรู้ตลอดระยะเวลำกำรให้บริกำรในอนำคตได้ กลุ่มบริษัทได้ปฎบัติตำมมำตรฐำนนี้แล้ว 
ผลกระทบของกำรปฎิบัติตำมมำตฐำนนี้ได้เปิดเผยในหมำยเหตุ 2.24 
 

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) ให้ข้อก ำหนดส ำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม และกำรร่วมค้ำซึ่งต้อง  
ใช้วิธีส่วนได้เสีย กลุ่มบริษัทได้ปฎิบตัิตำมมำตรฐำนนี้แล้ว มำตรฐำนดังกลำ่วไม่มีผลกระทบกบังบกำรเงนิของกลุ่มบริษทั 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 10 ได้มีกำรก ำหนดค ำนิยำมของค ำว่ำ “ควบคุม” ซึ่งถูกน ำมำใช้แทนหลักกำร
ของกำรควบคุมและกำรจัดท ำงบกำรเงินรวมภำยใต้มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 27 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร มำตรฐำนนี้ได้ก ำหนดว่ำเมื่อใดกิจกำรควรจัดท ำงบกำรเงินรวม ให้นิ ยำมหลักกำรของกำรควบคุม อธิบำย
หลักกำรของกำรน ำหลักกำรของกำรควบคุมไปใช้ รวมถึงอธิบำยถึงข้อก ำหนดในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม หลักกำร
ส ำคัญของมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่นี้ คือหำกมีอ ำนำจควบคุม จะต้องมีกำรจัดท ำงบกำรเงินรวมเฉพำะ  
ในกรณีที่ผู้ลงทุนได้แสดงให้เห็นถึงอ ำนำจกำรควบคุมที่เหนือกว่ำผู้ถูกลงทุน ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ผันแปรจำก
กำรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในผู้ถูกลงทุน และมีควำมสำมำรถในกำรใช้อ ำนำจในผู้ถูกลงทุน ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลตอบแทน
ที่กิจกำรจะได้รับ กลุ่มบริษัทได้ประเมินผลกระทบจำกกำรปฎิบัติตำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้แล้วและไม่มี
ผลกระทบกับงบกำรเงินของกลุ่มบริษัท 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 11 ได้ก ำหนดค ำนิยำมของสัญญำร่วมกำรงำนว่ำเป็นสัญญำที่ผู้ร่วมทุนตั้งแต่
สองรำยขึ้นไปตกลงจะควบคุมร่วมในกิจกรรมที่จัดตั้งขึ้น กำรตัดสินใจในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต้องได้รับควำมเห็นชอบ
โดยผู้ควบคุมร่วมอย่ำงเป็นเอกฉันท์จึงจะถือว่ำเป็นไปตำมข้อก ำหนดของค ำนิยำมว่ำกำรควบคุมร่วม กำรร่วมกำรงำน
สำมำรถอยู่ในรูปแบบของกำรด ำเนินงำนร่วมกันหรือกำรร่วมค้ำ กำรจัดประเภทขึ้นอยู่กับสิ่งที่แสดงออกมำซึ่งสัมพันธ์
กับข้อตกลงที่จัดท ำขึ้น หำกในข้อก ำหนดผู้ร่วมทุนได้รับเพียงสินทรัพย์สุทธิ กำรร่วมงำนดังกล่ำวถือเป็นกำรร่วมค้ำ 
ส่วนกำรด ำเนินงำนร่วมกันจะมีสิทธิในสินทรัพย์และมีภำระในหนี้สิน กำรด ำเนินงำนร่วมกันจะบันทึกบัญชีสิทธิ  
ในสินทรัพย์และภำระในหนี้สิน กำรร่วมค้ำจะบันทึกส่วนได้เสียโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับนี้ไม่มีผลกระทบกับงบกำรเงินของกลุ่มบริษัท 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 12 ก ำหนดกำรเปิดเผยข้อมูลเพ่ือช่วยให้ผู้ใช้งบกำรเงินสำมำรถประเมินควำม
เสี่ยงและผลกระทบทำงด้ำนกำรเงินที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียที่กิจกำรมีกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม กำรร่วมกำรงำน และ
กิจกำรซึ่งมีโครงสร้ำงเฉพำะตัวซึ่งไม่ได้รวมอยู่ในงบกำรเงินรวม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้ไม่มี
ผลกระทบกับงบกำรเงินของกลุ่มบริษัท 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 13 มีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุง และลดควำมซ้ ำซ้อนของค ำนิยำมของมูลค่ำ
ยุติธรรม โดยกำรก ำหนดค ำนิยำม และแหล่งข้อมูลในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม และกำรเปิดเผยข้อมูลส ำหรับใช้ใน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มบริษัทได้ปฎิบิติตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้แล้ว 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง และกำรตีควำมท่ีเกี่ยวข้อง (ต่อ) 
 
2.2.1) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ มำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุง ซึ่งมีผลบังคับใช้

ตั้งแตว่ันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2558 ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท (ต่อ) 
 
ข) กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงไม่มีสำระส ำคัญและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท มีดังนี้ 

 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบบัที่ 2 (ปรับปรงุ 2557) เรื่อง สินค้ำคงเหลือ 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบบัที่ 7 (ปรับปรงุ 2557) เรื่อง งบกระแสเงินสด 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบบัที่ 8 (ปรับปรงุ 2557) เรื่อง นโยบำยกำรบัญชี กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรทำงบัญชี 
     และข้อผิดพลำด 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบบัที่ 10 (ปรับปรงุ 2557) เรื่อง เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบบัที่ 11 (ปรับปรงุ 2557) เรื่อง สัญญำก่อสร้ำง 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบบัที่ 12 (ปรับปรงุ 2557) เรื่อง ภำษีเงินได้ 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบบัที่ 17 (ปรับปรงุ 2557) เรื่อง สัญญำเช่ำ 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบบัที่ 18 (ปรับปรงุ 2557) เรื่อง รำยได้ 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบบัที่ 23 (ปรับปรงุ 2557) เรื่อง ต้นทุนกำรกู้ยืม 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบบัที่ 24 (ปรับปรงุ 2557) เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบบัที่ 33 (ปรับปรงุ 2557) เรื่อง ก ำไรต่อหุ้น 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบบัที่ 36 (ปรับปรงุ 2557) เรื่อง กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบบัที่ 37 (ปรับปรงุ 2557) เรื่อง ประมำณกำรหนี้สิน หนี้สินที่อำจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ 
     ที่อำจเกิดขึ้น 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบบัที่ 38 (ปรับปรงุ 2557) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัที่ 8  เรื่อง ส่วนงำนด ำเนินงำน 
   (ปรบัปรุง 2557)  
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 10    
   (ปรบัปรุง 2557) 

เรื่อง งบกำรเงินระหว่ำงกำลและกำรด้อยค่ำ 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง และกำรตีควำมท่ีเกี่ยวข้อง (ต่อ) 

 
2.2.2) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ มำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุง ซึ่งมีผลบังคับใช้ 

ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559 ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทและยังไม่ได้น ำมำใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ 
 

กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท มีดังต่อไปนี้ 
 

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ ์
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงำน 
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจกำร 

   ที่เกี่ยวข้องกัน 
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 3  
   (ปรับปรุง 2558) 

เรื่อง กำรรวมธุรกิจ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 8 
   (ปรับปรุง 2558) 

เรื่อง ส่วนงำนด ำเนินงำน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 12 
   (ปรับปรุง 2558) 

เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจกำรอื่น 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 13  
   (ปรับปรุง 2558) 

เรื่อง กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 

 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เรื่องที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ ได้ก ำหนดให้มีควำมชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับกำรปรับ
รำคำตำมบัญชีก่อนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสม และค่ำเสื่อมรำคำสะสม ในกรณีที่กิจกำรใช้วิธีกำรตีรำคำใหม่  
 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เรื่องผลประโยชน์พนักงำน ได้มีกำรอธิบำยเกี่ยวกับวิธีกำรปฏิบัติทำงบัญชี
ส ำหรับเงินสมทบจำกพนักงำนหรือบุคคลที่สำมแก่โครงกำรผลประโยชน์ที่ก ำหนดไว้ให้ชัดเจนขึ้น กำรปรับปรุงดังกล่ำวให้
ควำมแตกต่ำงระหว่ำง เงินสมทบที่เกี่ยวข้องกับกำรบริกำรที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลำบัญชีที่เงินสมทบนั้นเกิดขึ้นเท่ำนั้น และ
เงินสมทบที่เกี่ยวข้องกับกำรบริกำรที่มำกกว่ำหนึ่งรอบระยะเวลำบัญชี 
 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558) เรื่องกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ได้รวมกิจกำร 
ที่ให้บริกำรด้ำนผู้บริหำรส ำคัญแก่กิจกำรที่รำยงำน หรือแก่บริษัทใหญ่ของกิจกำรที่รำยงำน ซึ่งกิจกำรต้องเปิดเผยจ ำนวนเงิน
ที่กิจกำรได้จ่ำยให้แก่กิจกำรที่ให้บริกำรด้ำนผู้บริหำรส ำคัญ 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง และกำรตีควำมท่ีเกี่ยวข้อง (ต่อ) 
 

2.2.2) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ มำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุง ซึ่งมีผลบังคับใช้ 
ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559 ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทและยังไม่ได้น ำมำใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ (ต่อ) 
 

กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท มีดังต่อไปนี้ (ต่อ) 
 

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ ได้มีกำรก ำหนดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกำรเปิดเผย
ข้อมูลในกรณีที่มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพย์วัดมูลค่ำโดยใช้วิธีมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรจ ำหน่ำย โดยกำร
เปิดเผยดังกล่ำวรวมถึง 1) ล ำดับช้ันของมูลค่ำยุติธรรม 2) กรณีที่กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมอยู่ในล ำดับช้ันที่ 2 และ 3 จะต้องมีกำร
เปิดเผย เทคนิคที่ใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม และข้อสมมติฐำนส ำคัญที่ใช้  
 

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) เรื่องสินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้ก ำหนดให้ชัดเจนขึ้น เกี่ยวกับกำรปรับรำคำตำม
บัญชีก่อนหักค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม และค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสมในกรณีที่กิจกำรใช้วิธีกำรตีรำคำใหม่  
 

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558) เรื่องอสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน ได้ก ำหนดให้ชัดเจนขึ้นว่ำกิจกำรควร
พิจำรณำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่3 ในกำรพิจำรณำว่ำกำรได้มำซึ่งอสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุนนั้นเข้ำเงื่อนไข
กำรรวมธุรกิจหรือไม่ 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที่ 3 (ปรับปรุง 2558) เรื่องกำรรวมธุรกิจ ได้ก ำหนดให้ชัดเจนขึ้นในเรื่อง ก) ภำระผูกพัน 
ที่กิจกำรต้องจ่ำยช ำระสิ่งตอบแทนที่อำจจะเกิดขึ้นที่เข้ำค ำนิยำมของเครื่องมือทำงกำรเงิน ว่ำเป็นหนี้สินทำงกำรเงินหรือส่วน
ของเจ้ำของตำมค ำนิยำมของมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 32 เรื่องกำรแสดงรำยกำรส ำหรับเครื่องมือทำงกำรเงิน (เมื่อมีกำร
ประกำศใช้) หรือตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินอื่นที่เกี่ยวข้อง และได้ก ำหนดให้วัดมูลค่ำสิ่งตอบแทนที่อำจจะเกิดขึ้น
ที่ไม่ได้ถูกจัดประเภทเป็นส่วนของเจ้ำของด้วยมูลค่ำยุติธรรมและรับรู้กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมในก ำไรหรือขำดทุน
ทุกสิ้นรอบระยะเวลำกำรรำยงำน และ ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 3 ไม่ได้ถือปฏิบัติกับกำรบัญชีส ำหรับกำร
จัดตั้งกำรร่วมค้ำที่อยู่ภำยใต้มำตรฐำนกำรกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 11 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เรื่องส่วนงำนด ำเนินงำน ได้ก ำหนดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับดุลยพินิจของผู้บริหำรในกำรรวมส่วนงำนเข้ำด้วยกัน และก ำหนดให้น ำเสนอกำรกระทบยอดสินทรัพย์  
ของส่วนงำนกับสินทรัพย์ของกิจกำรเมื่อกิจกำรรำยงำนข้อมูลสินทรัพย์ของส่วนงำนให้กับผู้มีอ ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำร
ด ำเนินงำนของกิจกำร  
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) ได้ก ำหนดให้กิจกำรที่ด ำเนินธุรกิจด้ำนกำรลงทุนเปิดเผยข้อมูล 
ที่ก ำหนดไว้ส ำหรับกิจกำรที่ด ำเนินธุรกิจด้ำนกำรลงทุน 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558)  เรื่องมูลค่ำยุติธรรมได้ก ำหนดให้ชัดเจนขึ้น เกี่ยวกับข้อยกเว้น
ในเรื่องของกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมเป็นกลุ่มให้ปฏิบัติใช้กับทุกสัญญำที่อยู่ในขอบเขตของมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 39 เรื่อง 
กำรรับรู้และกำรวัดมูลค่ำเครื่องมือทำงกำรเงิน (เมื่อมีกำรประกำศใช้) หรือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 9 เรื่อง
เครื่องมือทำงกำรเงิน (เมื่อมีกำรประกำศใช้) ซึ่งรวมถึงสัญญำที่ไม่เป็นสัญญำทำงกำรเงิน 
 

ผู้บริหำรของกิจกำรได้ประเมินและพิจำรณำว่ำมำตรฐำนที่ปรับปรุงใหม่ดังกล่ำวข้ำงต้นจะไม่มีผลกระทบที่มีนัยส ำคัญต่อ
กลุ่มบริษัท 



บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 
2.3 บัญชีกลุ่มบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 
(1) บริษัทย่อย 

 
บริษัทย่อยหมำยถึงกิจกำร(ซึ่งรวมถึงกิจกำรเฉพำะกิจ) ที่กลุ่มบริษัทควบคุม กลุ่มบริษัทควบคุมกิจกำรเมื่อกลุ่มบริษัทมีกำร
เปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจำกกำรเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับกำรลงทุนและมีควำมสำมำรถท ำให้เกิดผลกระทบต่อ
ผลตอบแทนจำกกำรใช้อ ำนำจเหนือผู้ได้รับกำรควบคุม กลุ่มบริษัทรวมงบกำรเงินของบริษัทย่อยไว้ในงบกำรเงินรวมตั้งแต่วันที่
กลุ่มบริษัทมีอ ำนำจในกำรควบคุมบริษัทย่อย กลุ่มบริษัทจะไม่น ำงบกำรเงินของบริษัทย่อยมำรวมไว้ในงบกำรเงินรวมนับจำก
วันที่กลุ่มบริษัทสูญเสียอ ำนำจควบคุม 
 
กลุ่มบริษัทบันทึกบัญชีกำรรวมธุรกิจโดยถือปฏิบัติตำมวิธีซื้อ สิ่งตอบแทนที่โอนให้ส ำหรับกำรซื้อบริษัทย่อย ต้องวัดด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรมของสินทรัพย์ที่ผู้ซื้อโอนให้และหนี้สินที่ก่อขึ้นเพ่ือจ่ำยช ำระให้แก่เจ้ำของเดิมของผู้ถูกซื้อและส่วนได้เสียในส่วนของ 
ผู้ถือหุ้นที่ออกโดยกลุ่มบริษัท รวมถึงมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ หรือหนี้สินที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยช ำระ  ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับกำร
ซื้อจะรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดขึ้น และวัดมูลค่ำเริ่มแรกของสินทรัพย์ที่ได้มำที่ระบุได้และหนี้สินและหนี้สินที่อำจจะเกิดขึ้นใน
กำรรวมธุรกิจด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่ซื้อ ในกำรรวมธุรกิจแต่ละครั้ง กลุ่มบริษัทวัดมูลค่ำของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม
ในผู้ถูกซื้อด้วยมูลค่ำยุติธรรม หรือ มูลค่ำของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของผู้ถูกซื้อตำมสัดส่วนของหุ้นที่ถือ 
 
ในกำรรวมธุรกิจที่ด ำเนินกำรส ำเร็จจำกกำรทยอยซื้อ ผู้ซื้อต้องวัดมูลค่ำส่วนได้เสียที่ผู้ซื้อถืออยู่ในผู้ถกูซื้อก่อนหน้ำกำรรวมธุรกิจ
ใหม่โดยใช้มูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่ซื้อและรับรู้ผลก ำไรหรือขำดทุนที่เกิดขึ้นจำกกำรวัดมูลค่ำใหม่นั้นในก ำไรหรือขำดทุน 
 
สิ่งตอบแทนที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยโดยกลุ่มบริษัท รับรู้ด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่ซื้อ กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของ  
สิ่งตอบแทนที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยที่รับรู้ภำยหลังวันที่ซื้อซึ่งจัดประเภทเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินให้รับรู้ผลก ำไรขำดทุนที่เกิดขึ้น
ในก ำไรหรือขำดทุน หรือในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สิ่งตอบแทนที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยซึ่งจัดประเภทเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นต้อง
ไม่มีกำรวัดมูลค่ำใหม่ และให้บันทึกกำรจ่ำยช ำระในภำยหลังไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้น 
 
กรณีที่มูลค่ำสิ่งตอบแทนที่โอนให้ และมูลค่ำส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมในผู้ถูกซื้อ และมูลค่ำยุติธรรม ณ วันซื้อธุรกิจของ
ส่วนได้เสียในส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ถูกซื้อที่ผู้ซื้อถืออยู่ก่อนกำรวมธุรกิจ มำกกว่ำมูลค่ำสุทธิ ณ วันที่ซื้อของสินทรัพย์ที่ได้ มำ 
ที่ระบุได้และหนี้สินที่รับมำ ผู้ซื้อต้องรับรู้ค่ำควำมนิยม หำกมูลค่ำของมูลค่ำสิ่งตอบแทนที่โอนให้ และมูลค่ำส่วนได้เสียที่ไม่มี
อ ำนำจควบคุมในผู้ถูกซื้อ และมูลค่ำยุติธรรม ณ วันซื้อธุรกิจของส่วนได้เสียในส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ถูกซื้อที่ผู้ซื้อถืออยู่ก่อน
กำรรวมธุรกิจน้อยกว่ำมูลค่ำรำคำยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย เนื่องจำกมีกำรต่อรองรำคำซื้อจะรับรู้ส่วนต่ำง
โดยตรงไปยังงบก ำไรขำดทุน 
 
กิจกำรจะตัดรำยกำรบัญชีระหว่ำงกิจกำร ยอดคงเหลือ และรำยกำรก ำไรหรือขำดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่ำงกลุ่มบริษัท 
นโยบำยกำรบัญชีของบริษัทย่อยได้ถูกเปลี่ยนเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรบัญชีของกลุ่มบริษัท  
 
ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเงินลงทุนในบริษัทย่อยจะบันทึกบัญชีด้วยรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ ต้นทุนจะมีกำรปรับ  
เพ่ือสะท้อนกำรเปลี่ยนแปลงสิ่งตอบแทนที่เกิดขึ้นจำกสิ่งตอบแทนที่คำดว่ำจะได้รับ ต้นทุนนั้นจะรวมส่วนแบ่งต้นทุนทำงตรง  
 
รำยช่ือของบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทได้แสดงไว้ในหมำยเหตุ 15 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.3 บัญชีกลุ่มบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

(2) รำยกำรและส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม 
 
กลุ่มบริษัทปฏิบัติต่อรำยกำรกับส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมเช่นเดียวกันกับส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นกลุ่มบริษัท ส ำหรับกำร
ซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม ผลต่ำงระหว่ำงสิ่งตอบแทนที่จ่ำยให้และหุ้นที่ได้มำของมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์สุทธิ
ของหุ้นที่ซื้อมำในบริษัทย่อยจะถูกบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น และก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรขำยในส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจ
ควบคุมจะถูกบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

(3) กำรจ ำหน่ำยบริษัทย่อย 
 
เมื่อกลุ่มบริษัทสูญเสียกำรควบคุม ส่วนได้เสียในหุ้นที่เหลืออยู่จะวัดมูลค่ำใหม่โดยใช้มูลค่ำยุติธรรม กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำ
จะรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน มูลค่ำยุติธรรมนั้นจะถือเป็นมูลค่ำตำมบัญชีเริ่มแรกของมูลค่ำของเงินลงทุนที่เหลือของบริษัทร่วม 
กิจกำรร่วมค้ำ หรือสินทรัพย์ทำงกำรเงิน ส ำหรับทุกจ ำนวนที่เคยรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกำร
นั้นจะถูกจัดประเภทใหม่เสมือนว่ำกลุ่มกิจกำรมีกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์หรือหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้นโดยตรง 
 

(4) กำรร่วมกำรงำน 
 
กลุ่มบริษัทน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง กำรร่วมกำรงำนมำปฏิบัติเมื่อวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2558  
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง กำรร่วมกำรงำนเงินลงทุนในกำรร่วมกำรงำนจะถูกจัดประเภทเป็นกำร
ด ำเนินงำนร่วมกัน หรือกำรร่วมค้ำ โดยขึ้นอยู่กับสิทธิและภำระผูกพันตำมสัญญำของผู้ลงทุนแต่ละรำย กลุ่มบริษัทได้ประเมิน
ลักษณะของกำรร่วมกำรงำนที่มีและพิจำรณำว่ำเป็น กำรร่วมค้ำ ซึ่งกำรร่วมค้ำรับรู้เงินลงทุนโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย 
 
ตำมวิธีส่วนได้เสียเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำรับรู้เมื่อเริ่มแรกด้วยรำคำทุนและปรับปรุงมูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุนเพ่ือรับ รู ้
ส่วนแบ่งก ำไรหรือขำดทุนและกำรเปลี่ยนแปลงในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของผู้ได้รับกำรลงทุนตำมสัดส่วนที่กลุ่มบริษัท  
มีส่วนได้เสีย หำกส่วนแบ่งขำดทุนของกลุ่มบริษัทในกำรร่วมค้ำมีจ ำนวนเท่ำกับหรือสูงกว่ำส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในกำร
ร่วมค้ำนั้น(ซึ่งรวมถึงส่วนได้เสียระยะยำวใดๆซึ่งโดยเนื้อหำแล้วถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิของกลุ่มบริษัทในกำร  
ร่วมค้ำนั้น) กลุ่มบริษัทจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งในขำดทุนที่เกินกว่ำส่วนได้เสียของตนในกำรร่วมค้ำนั้น นอกจำกว่ำกลุ่มบริษัท  
มีภำระผูกพัน หรือได้จ่ำยเงินเพ่ือช ำระภำระผูกพันแทนกำรร่วมค้ำไปแล้ว 
 
รำยกำรก ำไรที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่ำงกลุ่มบริษัทกับกำรร่วมค้ำจะตัดบัญชีเท่ำที่กลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำนั้น   
รำยกำรขำดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงก็จะตัดบัญชีในท ำนองเดียวกัน  เว้นแต่รำยกำรนั้นมีหลักฐำนว่ำสินทรัพย์ที่โอนระหว่ำงกัน
เกิดกำรด้อยค่ำ กำรร่วมค้ำจะเปลี่ยนนโยบำยกำรบัญชีเท่ำที่จ ำเป็น เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรบัญชีของกลุ่มบริษัท  
 
รำยช่ือของกำรร่วมค้ำของกลุ่มบริษัทได้แสดงไว้ในหมำยเหตุ 15 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 

2.4 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ 
 

(ก) สกุลเงินที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนและสกุลเงินที่ใช้น ำเสนองบกำรเงิน 
 

รำยกำรที่รวมในงบกำรเงินของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัทถูกวัดมูลค่ำโดยใช้สกุลเงินของสภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจหลัก  
ที่บริษัทด ำเนินงำนอยู่ (สกุลเงินที่ใช้ในกำรด ำเนินงำน) งบกำรเงินรวมแสดงในสกุลเงินบำท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในกำร
ด ำเนินงำนและสกุลเงินที่ใช้น ำเสนองบกำรเงินของกลุ่มบริษัท 
 

(ข) รำยกำรและยอดคงเหลือ 
 

รำยกำรที่เป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงินที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรำยกำร
หรือวันที่ตีรำคำหำกรำยกำรนั้นถูกวัดมูลค่ำใหม่ รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนที่เกิดจำกกำรรับหรือจ่ำยช ำระที่เป็นเงินตรำ
ต่ำงประเทศ และที่เกิดจำกกำรแปลงค่ำสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ได้บันทึกไว้ในก ำไรหรือขำดทุน 
 

เมื่อมีกำรรับรู้รำยกำรก ำไรหรือขำดทุนของรำยกำรที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น องค์ประกอบของอัตรำ
แลกเปลี่ยนทั้งหมดของก ำไรหรือขำดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นด้วย ในทำงตรงข้ำมกำรรับรู้ก ำไรหรือ
ขำดทุนของรำยกำรที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในก ำไรหรือขำดทุน องค์ประกอบของอัตรำแลกเปลี่ยนทั้งหมดของก ำไรหรือขำดทุนนั้น
จะรับรู้ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนด้วย 
 

2.5 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 

ในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะบริษัท เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝำกธนำคำร
ประเภทจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม เงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภำพคล่องสูงซึ่งมีอำยุไม่เกินสำมเดือนนับจำกวันที่ได้มำ และเงินเบิกเกินบัญชี
ธนำคำรจะแสดงไว้ในส่วนของของหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะบริษัท  
 

2.6 เงินลงทุน 
 

กลุ่มบริษัทจัดประเภทเงินลงทุนที่นอกเหนือจำกเงินลงทุนในบริษัทย่อย เป็น 4 ประเภท คือ 1. เงินลงทุนเพ่ือค้ำ 2. เงินลงทุนที่ถือไว้
จนครบก ำหนด 3. เงินลงทุนเผื่อขำย และ 4. เงินลงทุนทั่วไป  
 

กำรจัดประเภทขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมำยขณะลงทุน ฝ่ำยบริหำรจะเป็นผู้ก ำหนดกำรจัดประเภทที่เหมำะสมส ำหรับเงินลงทุน ณ เวลำลงทุน
และทบทวนกำรจัดประเภทเป็นระยะ 
 

(1) เงินลงทุนเพ่ือค้ำ คือ เงินลงทุนเพ่ือจุดมุ่งหมำยหลักในกำรหำก ำไรจำกกำรเปลี่ยนแปลงรำคำในช่วงเวลำสั้นไม่เกิน 3 เดือนนับแต่
เวลำที่ลงทุน และแสดงรวมไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน 
 

(2) เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบก ำหนด คือ เงินลงทุนที่มีก ำหนดเวลำและผู้บริหำรตั้งใจแน่วแน่และมีควำมสำมำรถถือไว้จนครบ
ก ำหนดได้แสดงรวมไว้ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เว้นแต่จะครบก ำหนดภำยใน 12 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน 
ก็จะแสดงไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน 
 

(3) เงินลงทุนเผื่อขำย คือ เงินลงทุนที่จะถือไว้โดยไม่ระบุช่วงเวลำและอำจขำยเพ่ือเสริมสภำพคล่องหรือเมื่ออัตรำดอกเบี้ย
เปลี่ยนแปลงได้แสดงรวมไว้ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เว้นแต่กรณีที่ฝ่ำยบริหำรแสดงเจตจ ำนงที่จะถือไว้ในช่วงเวลำน้อยกว่ำ 
12 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน ก็จะแสดงรวมไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน หรือเว้นแต่กรณีที่ฝ่ำยบริหำรมีควำมจ ำเป็น
ที่ต้องขำยเพ่ือเพ่ิมเงินทุนด ำเนินงำน จึงจะแสดงรวมไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 
2.6 เงินลงทุน (ต่อ) 

 
(4) เงินลงทุนทั่วไป คือ เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่มีตลำดซื้อขำยคล่องรองรับ 

 
เงินลงทุนทั้ง 4 ประเภทรับรู้มูลค่ำเริ่มแรกด้วยรำคำทุน ซึ่งหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ให้ไปเพ่ือให้ได้มำซึ่ง 
เงินลงทุนนั้นรวมทั้งค่ำใช้จ่ำยในกำรท ำรำยกำร 
 
เงินลงทุนเพ่ือค้ำและเงินลงทุนเผื่อขำยวัดมูลค่ำในเวลำต่อมำด้วยมูลค่ำยุติธรรม มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนวัดตำมรำคำเสนอซื้อ
ที่อ้ำงอิงจำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันท ำกำรสุดท้ำยของวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน โดยอ้ำงอิงรำคำเสนอซื้อ
ล่ำสุดจำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และศูนย์ซ้ือขำยตรำสำรหนี้ไทย รำยกำรก ำไรและขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของ
เงินลงทุนเพ่ือค้ำรับรู้ในงบก ำไรขำดทุน รำยกำรก ำไรและขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนเผื่อขำยรับรู้ในส่วนของ  
ผู้ถือหุ้น 
 
เงินลงทุนที่จะถือไว้จนครบก ำหนดวัดมูลค่ำภำยหลังกำรได้มำด้วยวิธีรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย หักด้วยค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำ 
 
เงินลงทุนทั่วไป แสดงด้วยรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำ 
 
กลุ่มบริษัทจะทดสอบค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำของเงินลงทุนเมื่อมีข้อบ่งช้ีว่ำเงินลงทุนนั้นอำจมีค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำ
เกิดขึ้น หำกรำคำตำมบัญชีของเงินลงทนุสูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน บริษัทจะบันทึกรำยกำรขำดทุนจำกค่ำเผื่อกำรลดลง
ของมูลค่ำรวมไว้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
 
ในกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำยุติธรรมของผลตอบแทนสุทธิที่ได้รับจำกกำรจ ำหน่ำยเมื่อเปรียบเทียบกับรำคำ
ตำมบัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยู่ในก ำไรหรือขำดทุน กรณีที่จ ำหน่ำยเงินลงทุนที่ถือไว้ในตรำสำรหนี้หรือตรำสำรทุน
ชนิดเดียวกันออกไปบำงส่วน รำคำตำมบัญชีของเงินลงทุนที่จ ำหน่ำยจะก ำหนดโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักด้วยรำคำตำมบัญชี 

 
2.7 ลูกหนี้กำรค้ำ 

 
ลูกหนี้กำรค้ำรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ำตำมใบแจ้งหนี้ และจะวัดมูลค่ำต่อมำด้วยจ ำนวนเงินที่คงเหลืออยู่หักด้วยค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
ซึ่งประมำณจำกกำรสอบทำนยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญหมำยถึงผลต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของลูกหนี้กำรค้ำ
เปรียบเทียบกับมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับจำกลูกหนี้กำรค้ำ หนี้สูญที่เกิดขึ้นจะรับรู้ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 
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2.8 สินค้ำคงเหลือ 
 

สินค้ำคงเหลือแสดงด้วยรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต่ ำกว่ำ 
 

รำคำทุนของวัตถุดิบ (เหล็ก) วัสดุโรงงำน และสินค้ำระหว่ำงผลิตค ำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก สินค้ำอุตสำหกรรมค ำนวณโดย
วิธีเข้ำก่อนออกก่อน  
 

ต้นทุนสินค้ำประกอบด้วย ต้นทุนที่ซื้อ ต้นทุนในกำรดัดแปลง หรือต้นทุนอื่นเพ่ือให้สินค้ำอยู่ในสถำนที่และสภำพปัจจุบัน ในกรณี
ของสินค้ำส ำเร็จรูปและสินค้ำระหว่ำงผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสินค้ำค ำนวณโดยกำรใช้ต้นทุนถัวเฉลี่ยซึ่งได้พิจำรณำรวมกำรปันส่วน
ของค่ำโสหุ้ยกำรผลิตอย่ำงเหมำะสม โดยค ำนึงถึงระดับกำรผลิตตำมปกติ 
 

มูลค่ำสุทธิที่จะได้รับประมำณจำกรำคำปกติที่คำดว่ำจะขำยได้ของธุรกิจหักด้วยค่ำใช้จ่ำยที่จ ำเป็นเพ่ือให้สินค้ำนั้นส ำเร็จรูปรวมถึง
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย บริษัทบันทึกบัญชีค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินค้ำเก่ำ ล้ำสมัย หรือเสื่อมคุณภำพเท่ำที่จ ำเป็น  
 

2.9 โครงกำรอสังหำริมทรัพย์ระหว่ำงกำรพัฒนำ 
 

โครงกำรอสังหำริมทรัพย์ระหว่ำงกำรพัฒนำได้แก่มูลค่ำกำรปรับปรุงอำคำรเช่ำเพ่ือกำรขำยหน่วยอสังหำริมทรัพย์  สินทรัพย์ดังกล่ำว
บันทึกที่รำคำทุน ซึ่งประกอบด้วยเงินลงทุนเริ่มต้นเมื่อบริษัทซื้อบริษัทย่อย ค่ำจ้ำงเหมำปรับปรุงที่จ่ำยแก่ผู้รับเหมำ และค่ำใช้จ่ำย  
ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ สินทรัพย์จะถูกรับรู้เป็นต้นทุนในก ำไรหรือขำดทุนเมื่อมีกำรขำยหน่วยอสังหำริมทรัพย์ 
 

2.10 อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 
 

อสังหำริมทรัพย์ที่ถือครองโดยกลุ่มบริษัทเพ่ือหำประโยชน์จำกรำยได้ค่ำเช่ำ หรือจำกกำรเพ่ิมขึ้นของมูลค่ำของสินทรัพย์หรือทั้งสองอย่ำง 
และไม่ได้มีไว้ใช้งำนโดยกิจกำรในกลุ่มบริษัท จะถูกจัดประเภทเป็น อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน รวมถึงอสังหำริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่ำง
ก่อสร้ำงหรือพัฒนำเพ่ือเป็นอสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุนในอนำคต 
 

กำรรับรู้รำยกำรเมื่อเริ่มแรกของอสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุนรับรู้ด้วยวิธีรำคำทุน รวมถึงต้นทุนในกำรท ำรำยกำรและต้นทุนกำรกู้ยืม 
ต้นทุนกำรกู้ยืมที่เกิดขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ของกำรได้มำ กำรก่อสร้ำงหรือผลิตอสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุนนั้นจะรวมเป็นส่วนหนึ่ง
ของต้นทุนของอสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน ต้นทุนกำรกู้ยืมจะถูกรวมในขณะที่กำรซื้อหรือกำรก่อสร้ำงแ ละจะหยุดพักทันที 
เมื่อสินทรัพย์นั้นก่อสร้ำงเสร็จอย่ำงมีนัยส ำคัญ หรือระหว่ำงที่กำรด ำเนินกำรพัฒนำสินทรัพย์ที่เข้ำเงื่อนไขหยุดชะงักลง 
 

หลังจำกกำรรับรู้เมื่อเริ่มแรก อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุนจะบันทึกด้วยวิธีรำคำทุนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสม และค่ำเผื่อผลขำดทุนจำก
กำรด้อยค่ำ  
 

ที่ดินไม่มีกำรหักค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำเสื่อมรำคำของอสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุนค ำนวณตำมวิธีเส้นตรง เพ่ือปันส่วนรำคำทุนตลอด
ประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์ดังนี้ 
 

อำคำร 20 ปี 
 

กำรรวมรำยจ่ำยในภำยหลังเข้ำเป็นมูลค่ำบัญชีของสินทรัพย์จะกระท ำก็ต่อเมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่กลุ่มบริษัทจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตในรำยจ่ำยนั้น และต้นทุนสำมำรถวัดมูลค่ำได้อย่ำงน่ำเช่ือถือ ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำทั้งหมด  
จะรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดขึ้น เมื่อมีกำรเปลี่ยนแทนช้ินส่วนของอสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน จะตัดมู ลค่ำตำมบัญชีของส่วนที่ 
ถูกเปลี่ยนแทนออก 
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2.11 ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ 
 

ที่ดิน แสดงด้วยมูลค่ำยุติธรรมตำมรำคำประเมินซึ่งผู้ประเมินรำคำอิสระภำยนอกได้ประมำณกำรไว้และจะทบทวนกำรประเมินทุก  ๆ 
3 ปี ส่วนอำคำรและอุปกรณ์อื่นทั้งหมดวัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนหักด้วยค่ำเสื่อมรำคำสะสม ต้นทุนเริ่มแรกจะรวมต้นทุนทำงตรงอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับกำรซื้อสินทรัพย์นั้น 
 

ต้นทุนที่เกิดขึ้นภำยหลังจะรวมอยู่ในมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์หรือรับรู้แยกเป็นอกีสินทรัพย์หนึ่งตำมควำมเหมำะสม เมื่อต้นทุนนั้น
เกิดขึ้นและคำดว่ำจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตแก่กลุ่มบริษัทและต้นทุนดังกล่ำวสำมำรถวัดมูลค่ำได้อย่ำงน่ำเช่ือถือ และจะ
ตัดมูลค่ำตำมบัญชีของช้ินส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก ส ำหรับค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำอื่น ๆ บริษัทจะรับรู้ต้นทุนดังกล่ำวเป็น
ค่ำใช้จ่ำยในก ำไรหรือขำดทุนเมื่อเกิดขึ้น 
 

กำรตีรำคำที่ดินท ำให้มูลค่ำตำมบัญชีทีเ่พ่ิมขึ้นจะรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและจะแสดงอยู่ในส่วนเกินทนุจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์
ในส่วนของผู้ถือหุ้น และหำกมูลค่ำของส่วนที่เคยมีกำรตีรำคำเพ่ิมนั้นลดลงกิจกำรต้องน ำส่วนทีล่ดลงจำกกำรตีรำคำใหม่ไปรับรู้ในก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และลดส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์ข้ำงต้นที่อยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงตำมไปด้วย ส่วนที่ลดลงที่เหลือ  
จะบันทึกไปยังก ำไรหรือขำดทุน  
 

ที่ดินไม่มีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำเสื่อมรำคำของสินทรัพย์อื่นค ำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรง เพ่ือลดรำคำทุนแต่ละชนิดตลอดอำยุกำรให้
ประโยชน์ที่ประมำณกำรไว้ของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้ 
 

อำคำรและส่วนปรบัปรุง 10 - 20 ปี 
อำคำรโรงงำนผลิตไฟฟ้ำและพลังงำนควำมร้อน 15 ปี (ตำมอำยุสัญญำ) 
เครื่องจักร 
- อำยุกำรใช้งำน 4 - 5 ปี 
- ตำมจ ำนวนช่ัวโมงที่คำดว่ำจะใช้งำน 30,000 - 40,000 ช่ัวโมง 
เครื่องจักรและอปุกรณ ์ 5 - 15 ปี 
เครื่องขุดเจำะอุโมงค์ 
- อำยุกำรใช้งำน  5 - 15 ปี 
- ตำมหน่วยของผลผลิตซึง่ประมำณไว ้ 14,400 - 86,400 เมตร 
เครื่องตกแต่งติดตั้ง และเครื่องใช้ส ำนักงำน 5 - 10 ปี 
ยำนพำหนะ 5 ปี 
 

ผู้บริหำรของกลุ่มบริษัทจัดให้มีกำรทบทวนและปรับปรุงมูลค่ำคงเหลือและอำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ให้เหมำะสม 
 

ในกรณีที่มูลค่ำตำมบัญชีสูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน มูลค่ำตำมบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ำกับมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนทันที 
 

ผลก ำไรหรือขำดทุนที่เกิดจำกกำรจ ำหน่ำยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ค ำนวณโดยเปรียบเทียบจำกสิ่ง ตอบแทนสุทธิที่ได้รับจำกกำร
จ ำหน่ำยสินทรัพย์กับมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ และจะรับรู้บัญชีผลก ำไรหรือขำดทุนอื่นสุทธิในก ำไรหรือขำดทุน 
 

ในกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ที่มีกำรตีรำคำใหม่ ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์จะโอนไปยังก ำไรสะสม 
 

ดอกเบี้ยที่เกิดจำกกำรกู้ยืมเงินมำใช้ในกำรได้มำซึ่งที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ได้บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนของสินทรัพย์นั้น  
ตลอดช่วงเวลำกำรก่อสร้ำงและเตรียมสินทรัพย์นั้นให้อยู่ในสภำพพร้อมที่จะใช้ได้ตำมประสงค์ 
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2.12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 
สิทธิกำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่กำรซื้อมำมีลักษณะเฉพำะบันทึกเป็นสินทรัพย์โดยค ำนวณจำกต้นทุนในกำรได้มำและ  
กำรด ำเนินกำรให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสำมำรถที่น ำมำใช้งำนได้ตำมประสงค์ โดยจะตัดจ ำหน่ำยตลอดอำยุประมำณกำรให้
ประโยชน์ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 5-10 ปี 
 
สิทธิกำรใช้ระบบท่อย่อยเพื่อส่งก๊ำซ 
 
ต้นทุนระบบท่อย่อยเพ่ือส่งก๊ำซในโครงกำรลงทุนผลิต และจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ และพลังงำนควำมร้อนที่กลุ่มบริษัทซื้อมำและ  
มีอำยุกำรใช้งำนจ ำกัดแสดงในรำคำทุน หักค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสมและขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) ต้นทุนระบบท่อย่อยเพ่ือส่งก๊ำซ  
ถูกตัดจ ำหน่ำย และบันทึกในก ำไรหรือขำดทุนค ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมเกณฑ์ระยะเวลำที่คำดว่ำจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
โดยประมำณ 15 ปี 
 
สิทธิกำรให้บริกำรภำยใต้สัญญำรับจ้ำงผลิตน้ ำประปำ 
 
สิทธิกำรให้บริกำรภำยใต้สัญญำรับจ้ำงผลิตน้ ำประปำแสดงในรำคำทุน และตัดจ ำหน่ำยตลอดอำยุสัญญำโดยวิธีเส้นตรง 
 

2.13 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 
 
สินทรัพย์ที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่ชัด ซึ่งไม่มีกำรตัดจ ำหน่ำยจะถูกทดสอบกำรด้อยค่ำเป็นประจ ำทุกปี สินทรัพย์อื่น  
ที่มีกำรตัดจ ำหน่ำยจะมีกำรทบทวนกำรด้อยค่ำ เมื่อมีเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์บ่งช้ีว่ำรำคำตำมบัญชีอำจสูงกว่ำมู ลค่ำที่คำดว่ำจะ 
ได้รับคืน รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจะรับรู้เมื่อรำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ำมูลค่ำสุทธิที่คำดว่ำจะได้รับคืน ซึ่งหมำยถึง
จ ำนวนที่สูงกว่ำระหว่ำงมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยเทียบกับมูลค่ำจำกกำรใช้ สินทรัพย์จะถูกจัดเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่สำมำรถ
แยกออกมำได้ เพ่ือวัตถุประสงค์ของกำรประเมินกำรด้อยค่ำ สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทำงกำรเงินนอกเหนือจำกค่ำควำมนิยมซึ่งรับรู้
รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำไปแล้ว จะถูกประเมินควำมเป็นไปได้ที่จะกลับรำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำ
รำยงำน 
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2.14 สัญญำเช่ำระยะยำว - กรณีท่ีกลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่ำ 

 
สัญญำระยะยำวเพ่ือเช่ำสินทรัพย์ซึ่งผู้ให้เช่ำเป็นผู้รับควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของเป็นส่วนใหญ่ สัญญำเช่ำนั้น  
ถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน เงินที่ต้องจ่ำยภำยใต้สัญญำเช่ำดังกล่ำว (สุทธิจำกสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจำกผู้ให้เช่ำ) จะบันทึกในก ำไร
หรือขำดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำนั้น 
 
สัญญำเช่ำอำคำร และอุปกรณ์ซึ่งผู้เช่ำเป็นผู้รับควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของเกือบทั้งหมดถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน 
ซึ่งจะบันทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่ำ หรือมูลค่ำปัจจุบันสุทธิของจ ำนวนเงินที่ต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ 
แล้วแต่มูลค่ำใดจะต่ ำกว่ำ  
 
จ ำนวนเงินที่ต้องจ่ำยดังกล่ำวจะปันส่วนระหว่ำงหนี้สินและค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินเพ่ือให้ได้อัตรำดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้ำง อยู่  
โดยพิจำรณำแยกแต่ละสัญญำ ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยำว ส่วนดอกเบี้ยจ่ำย  
จะบันทึกในก ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำเพ่ือท ำให้อัตรำดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอัตรำคงที่ส ำหรับยอดคงเหลือของหนี้สิน
ทรัพย์ที่เหลืออยู่ สินทรัพย์ที่ได้มำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเสื่อมรำคำตลอดอำยุกำรใช้งำนของสินทรัพย์ที่เช่ำหรืออำยุของสัญญำเช่ำ 
แล้วแต่ระยะเวลำใดจะน้อยกว่ำ 
 
สัญญำเช่ำระยะยำว - กรณีท่ีกลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้เช่ำ 
 
สินทรัพย์ที่ให้เช่ำตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินบันทึกเป็นลูกหนี้สัญญำเช่ำทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำปัจจุบันของจ ำนวนเงินที่จ่ำยตำมสัญญำเช่ำ 
ผลต่ำงระหว่ำงยอดรวมของลูกหนี้เบื้องต้นกับมูลค่ำปัจจุบันของลูกหนี้บันทึกเป็นรำยได้ทำงกำรเงินค้ำงรับ รำยได้จำกสัญญำเช่ำระยะยำว
รับรู้ตลอดอำยุของสัญญำเช่ำโดยใช้วิธีเงินลงทุนสุทธิซึ่งสะท้อนอัตรำผลตอบแทนคงที่ทุกงวด ต้นทุนทำงตรงเริ่มแรกที่รวมอยู่ในกำรวัด
มูลค่ำลูกหนี้สัญญำเช่ำทำงกำรเงินเริ่มแรกและจะทยอยรับรู้โดยลดจำกรำยได้ตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ 
 

2.15 เงินกู้ยืม 
 
เงินกู้ยืมรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหักด้วยต้นทุนกำรจัดท ำรำยกำรที่เกิดขึ้น 
 
เงินกู้ยืมจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนเมื่อกลุ่มบริษัทไม่มีสิทธิอันปรำศจำกเงื่อนไขให้เลื่อนช ำระหนี้ออกไปอีกเป็นเวลำไม่น้อยกว่ ำ  
12 เดือน นับจำกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน 
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2.16 ภำษีเงินได้งวดปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ส ำหรับงวดประกอบด้วย ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ภำษีเงินได้จะรับรู้ในก ำไร
หรือขำดทุน ยกเว้นส่วนที่รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือรับรู้โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น ในกรณีนี้ ภำษีเงินได้ต้องรับรู้ใน
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นตำมล ำดับ 
 
ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันค ำนวณจำกอตัรำภำษีตำมกฎหมำยภำษีอำกรทีม่ีผลบงัคับใช้อยู่ หรือ ที่คำดได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะมีผลบังคับใช้
ภำยในสิ้นรอบระยะเวลำที่รำยงำนในประเทศที่บริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทได้ด ำเนินงำนและเกิดรำยได้ทำงภำษี ผู้บริหำรจะประเมินสถำนะ
ของกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีเป็นงวด ๆ  โดยค ำนึงถึงสถำนกำรณ์ที่สำมำรถน ำกฎหมำยภำษีอำกรไปปฏิบัติซึ่งขึ้นอยู่กับกำรตีควำม 
และจะตั้งประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยภำษีอำกร หำกคำดว่ำจะต้องจ่ำยช ำระเจ้ำหน้ำที่ภำษีอำกร 
 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีตั้งเต็มจ ำนวนตำมวิธีหนี้สิน เมื่อเกิดผลต่ำงช่ัวครำวระหว่ำงฐำนภำษีของสินทรัพย์และหนี้สิน และรำคำตำมบัญชี 
ที่แสดงอยู่ในงบกำรเงิน  
 
อย่ำงไรก็ตำมกลุ่มบริษัทจะไม่รับรู้ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกิดจำกกำรรับรู้เริ่มแรกของรำยกำรสินทรัพย์หรือรำยกำรหนี้สินที่เกิด
จำกรำยกำรที่ไม่ใช่กำรรวมธุรกิจ และ ณ วันที่เกิดรำยกำร รำยกำรนั้นไม่มีผลกระทบต่อก ำไรทำงบัญชีและก ำไร(ขำดทุน)ทำงภำษี ภำษี
เงินได้รอกำรตัดบัญชีค ำนวณจำกอัตรำภำษี (และกฎหมำยภำษีอำกร) ที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรือที่คำดได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะมีผลบังคับใช้
ภำยในสิ้นรอบระยะเวลำที่รำยงำน และคำดว่ำอัตรำภำษีดังกล่ำวจะน ำไปใช้เมื่อสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้รับ
ประโยชน์ หรือหนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชีได้มีกำรจ่ำยช ำระ 
 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีจะรับรู้หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำกลุ่มบริษัทจะมีก ำไรทำงภำษีเพียงพอที่จะน ำจ ำนวนผลต่ำง
ช่ัวครำวนั้นมำใช้ประโยชน์ กลุ่มบริษัทได้ตั้งภำษีเงินได้รอตัดบัญชีโดยพิจำรณำจำกผลต่ำงช่ัวครำวของเงินลงทุนในบริษัทร่วม  
และส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำที่ต้องเสียภำษีเว้นแต่กลุ่มบริษัทสำมำรถควบคุมจังหวะเวลำของกำรกลับรำยกำรผลต่ำงช่ัวครำวและ
กำรกลับรำยกำรผลต่ำงช่ัวครำวมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะไม่เกิดขึ้นภำยในระยะเวลำที่คำดกำรณ์ได้ในอนำคต 
 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจกำรมีสิทธิตำมกฎหมำย  
ที่จะน ำสินทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมำหักกลบกับหนี้สินภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และทั้งสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภำษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่วยงำนจัดเก็บภำษีหน่วยงำนเดียวกันโดยกำรเรียกเก็บ
เป็นหน่วยภำษีเดียวกันหรือหน่วยภำษีต่ำงกันซึ่งตั้งใจจะจ่ำยหนี้สินและสินทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ 
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2.17 ผลประโยชน์พนักงำน 

 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงำน 
 
กลุ่มบริษัทรบัรู้เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปน็ค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำร 
 
โครงกำรสมทบเงิน 
 
กลุ่มบริษัทจัดให้มีกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นลักษณะของแผนกำรจ่ำยสมทบที่ได้ก ำหนดกำรจ่ำยสมทบไว้แล้ว สินทรัพย์ของกองทุน
ส ำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกไปจำกสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท และบริหำรโดยผู้จัดกำรกองทุน กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพดังกล่ำ วได้รับ 
เงินสะสมเข้ำกองทุนจำกพนักงำนและเงินสมทบจำกบริษัท เงินจ่ำยสมทบเข้ำกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ บันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในงบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เกิดรำยกำรนั้น 
 
โครงกำรผลประโยชน์เมื่อออกจำกงำน 
 
กลุ่มบริษัทจัดให้มีผลประโยชน์พนักงำนระยะยำวเพ่ือจ่ำยให้แก่พนักงำน ซึ่งประกอบด้วยผลประโยชน์ภำยใต้กฎหมำยแรงงำนไทย 
และผลประโยชน์ที่ก ำหนดเพ่ิมเติมอื่น หนี้สินส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์จะรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินด้วยมูลค่ำปัจจุบันของ
ภำระผูกพัน ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน และปรับปรุงด้วยต้นทุนบริกำรในอดีตที่ ยังไม่รับรู้ ภำระผูกพันนี้ค ำนวณโดย 
นักคณิตศำสตร์ประกันภัยอิสระ โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) ตำมหลักคณิตศำสตร์
ประกันภัย ซึ่งหลักกำรประมำณกำรดังกล่ำวต้องใช้ข้อสมมติฐำนที่หลำกหลำยรวมถึงข้อสมมติฐำนเกี่ยวกับอัตรำคิดลด  อัตรำกำร
เพ่ิมขึ้นของเงินเดือน อัตรำกำรหมุนเวียนพนักงำน อัตรำมรณะ และอัตรำทุพพลภำพ 
 
ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐำนตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ก ำไรหรือขำดทุนตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยที่เกิดขึ้น
จะรับรู้ทันทีในส่วนก ำไรขำดทุน 
 
ต้นทุนบริกำรในอดีตจะถูกรับรู้ทันทีในก ำไรหรือขำดทุน 
 

2.18 ประมำณกำรหนี้สิน 
 
ประมำณกำรหนี้สิ้นจะรับรู้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีภำระผูกพันในปัจจุบันตำมกฎหมำยหรือตำมข้อตกลงที่จัดท ำไว้ อันเป็นผลสืบ
เนื่องมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตซึ่งกำรช ำระภำระผูกพันนั้นมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะส่งผลให้กลุ่มบริษัทต้องสูญเสียทรัพยำกร
ออกไป และตำมประมำณกำรจ ำนวนที่ต้องจ่ำยได้อย่ำงน่ำเช่ือถือ ประมำณกำรหนี้สินจะไม่รับรู้ส ำหรับขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำน  
ในอนำคต 
 
กลุ่มบริษัทจะวัดมูลค่ำของจ ำนวนประมำณกำรหนี้สิน โดยใช้มูลค่ำปัจจุบันของรำยจ่ำยที่คำดว่ำจะต้องน ำมำจ่ำยช ำระภำระ ผูกพัน  
โดยใช้อัตรำก่อนภำษีซึ่งสะท้อนถึงกำรประเมินสถำนกำรณ์ตลำดในปจัจุบนัของมูลค่ำของเงินตำมเวลำและควำมเสี่ยงเฉพำะของหนี้สิน
ที่ก ำลังพิจำรณำอยู่ กำรเพ่ิมขึ้นของประมำณกำรหนี้สินเนื่องจำกมูลค่ำของเงินตำมเวลำจะรับรู้เป็นดอกเบี้ยจ่ำย 
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2.19 ทุนเรือนหุ้น 

 
หุ้นสำมัญจัดประเภทไว้เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น  
 
ต้นทุนที่เพ่ิมขึ้นเกี่ยวกับกำรออกหุ้นใหม่หรือสิทธิในกำรซื้อขำยหุ้นที่จ่ำยออกไปโดยแสดงรำยกำรดังกล่ำวด้วยจ ำนวนเงินสุทธิจำก
ภำษีไว้เป็นรำยกำรหักในส่วนของผู้ถือหุ้น โดยน ำไปหักจำกสิ่งตอบแทนที่ได้รับจำกกำรออกหุ้น 
 
สิ่งตอบแทนที่จ่ำยออกไปและเกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรที่บริษัทใดก็ตำมในกลุ่มบริษัทซื้อคืนหุ้นสำมัญของบริษัทซึ่งรวมถึงต้นทุน
เพ่ิมเติมที่จ่ำยออกไปภำยนอกสุทธิจำกภำษีเงินได้แล้ว จะรับรู้เป็นหุ้นทุนซื้อคืนและแสดงเป็นรำยกำรหักจำกยอดรวมของส่วนของ  
ผู้ถือหุ้นของบริษัทจนกว่ำหุ้นทุนซื้อคืนดังกล่ำวจะถูกยกเลิกไปหรือจ ำหน่ำยใหม่ สิ่งตอบแทนใด ๆ ที่ได้รับจำกกำรขำยหรือน ำหุ้นทุน
ซื้อคืนออกจ ำหน่ำยใหม่สุทธิจำกต้นทุนเพ่ิมเติมที่จ่ำยออกไปภำยนอกสุทธิจำกผลกระทบของภำษีเงินได้ที่เกี่ยวข้อง จะแสดงรวมไว้ใน
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

2.20 ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
 
กรณีท่ีกลุ่มบริษัทเป็นผู้ออก 
 
กลุ่มบริษัทได้เสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เงินสดรับจำกกำรขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิ (ถ้ำมี) หลังจำกหักค่ำใช้จ่ำย  
ที่เกี่ยวข้องแล้วจะแสดงไว้ภำยใต้หัวข้อ “ใบส ำคัญแสดงสิทธิ” ในส่วนของผู้ถือหุ้น เมื่อมีกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิเกิดขึ้น  
เงินที่ได้รับจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิหักด้วยค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจะบันทึกเป็นทุนเรือนหุ้น 

 
2.21 สัญญำก่อสร้ำง 

 
สัญญำก่อสร้ำงคือสัญญำที่เจรจำเฉพำะเจำะจงเพ่ือก่อสร้ำงสินทรัพย์รำยกำรเดียวหรือหลำยรำยกำรซึ่งสัมพันธ์กันอย่ำงใกล้ชิดหรือ
ต้องพ่ึงพำกันในด้ำนกำรออกแบบ เทคโนโลยีและหน้ำที่หรือเช่ือมโยงกันด้วยวัตถุประสงค์ในกำรใช้ประโยชน์ขั้นสุดท้ำย 
 
กลุ่มบริษัทรับรู้รำยได้และต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยอ้ำงอิงขั้นควำมส ำเร็จของงำนที่ท ำเสร็จ ขั้นควำมส ำเร็จของงำนที่ท ำเสร็จอ้ำงอิงจำก
สัดส่วนต้นทุนของงำนที่ท ำเสร็จจนถึงปัจจุบันเทียบกับประมำณกำรต้นทุนของงำนทั้งหมดตำมสัญญำ 
 
เมื่อผลกำรด ำเนินงำนตำมสัญญำก่อสร้ำงไม่สำมำรถประมำณกำรได้อย่ำงน่ำเช่ือถือ  รำยได้ตำมสัญญำก่อสร้ำงจะรับรู้ได้ไม่เกินกว่ำ
ต้นทุนตำมสัญญำซึ่งค่อนข้ำงแน่ว่ำจะได้รับคืน ต้นทุนตำมสัญญำจะรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในงวดเมื่อเกิดขึ้น 
 
เมื่อผลกำรด ำเนินงำนตำมสัญญำก่อสร้ำงสำมำรถประมำณกำรได้อย่ำงน่ำเช่ือถือ  และมีควำมเป็นไปได้ที่สัญญำก่อสร้ำงจะมีก ำไร  
ให้รับรู้รำยได้ตลอดระยะเวลำของสัญญำก่อสร้ำง เมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่ต้นทุนกำรก่อสร้ ำงทั้งหมดเกินกว่ำรำยได้ 
ค่ำก่อสร้ำงทั้งหมด กลุ่มบริษัทจะรับรู้ขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นเป็นค่ำใช้จ่ำยทันที 
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2.21 สัญญำก่อสร้ำง (ต่อ) 

 
ในกำรก ำหนดขั้นควำมส ำเร็จของงำนก่อสร้ำง จะไม่พิจำรณำต้นทุนกำรก่อสร้ำงที่เกิดขึ้นในระหว่ำงปีที่เกี่ ยวข้องกับกิจกรรม 
ในอนำคต ซึ่งแสดงอยู่ในรูปสินค้ำคงเหลือจ ำนวนเงินที่จ่ำยเป็นเงินล่วงหน้ำ หรือสินทรัพย์อื่นขึ้นอยู่กับลักษณะของต้นทุน 
 
กลุ่มบริษัทแสดงจ ำนวนเงินทั้งสิ้นที่กิจกำรมีสิทธิเรียกร้องจำกผู้ว่ำจ้ำงส ำหรับงำนก่อสร้ำงทุกสัญญำเป็นสินทรัพย์ของกิจกำรส ำหรับ
ต้นทุนที่เกิดขึ้นและก ำไรที่รับรู้ (หักด้วยรำยกำรขำดทุนที่รับรู้แล้ว) สูงกว่ำจ ำนวนเงินงวดที่เรียกเก็บ ซึ่งจ ำนวนเงินที่เรียกเก็บที่ลูกค้ำ
ยังไม่ได้ช ำระและจ ำนวนเงินประกันผลงำนจะรวมอยู่ภำยใต้หัวข้อ ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น  
 
กลุ่มบริษัทจะแสดงจ ำนวนเงินทั้งสิ้นที่ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิเรียกร้องจำกกิจกำรส ำหรับงำนก่อสร้ำงทุกสัญญำเป็นหนี้สินของกิจกำรส ำหรับ
จ ำนวนเงินที่เรียกเก็บมำกกว่ำต้นทุนที่เกิดขึ้นและก ำไรที่รับรู้(หักด้วยรำยกำรขำดทุนที่รับรู้แล้ว) 
 

2.22 กำรรับรู้รำยได้ 
 
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ 
 
รำยได้จะรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนเมื่อได้โอนควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของสินค้ำที่มีนัยส ำคัญไปให้กับผู้ซื้อแล้ว 
และจะไม่รับรู้รำยได้ถ้ำฝ่ำยบริหำรยังมีกำรควบคุมหรือบริหำรสินค้ำที่ขำยไปแล้วนั้นหรือมีควำมไม่แน่นอนที่มีนัยส ำคัญในกำรได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจำกกำรขำยสินค้ำนั้น ไม่อำจวัดมูลค่ำของจ ำนวนรำยได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่ำงน่ำเช่ือถือ หรือมี  
ควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนที่จะต้องรับคืนสินค้ำ 
 
รำยได้จำกกำรขำยกระแสไฟฟ้ำและพลังงำนควำมร้อน 
 
รำยได้จำกกำรขำยกระแสไฟฟ้ำ และพลังงำนควำมร้อน รับรู้ตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดในสัญญำโครงกำ รลงทุนผลิตและจ ำหน่ำย
กระแสไฟฟ้ำ และพลังงำนควำมร้อน ซึ่งรำยได้จำกกำรขำยกระแสไฟฟ้ำ ค ำนวณจำกปริมำณกระแสไฟฟ้ำที่จ่ำยจริงตำมมิเตอร์  
ที่ยอมรับกำรส่งมอบกับรำคำเฉลี่ยค่ำกระแสไฟฟ้ำในเดือนนั้น ๆ ตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดในสัญญำ ส่วนรำยได้จำกกำรขำยพลังงำน  
ควำมร้อน ค ำนวณจำกปริมำณพลังงำนควำมร้อนที่จ่ำยจริงตำมมิเตอร์ที่ยอมรับกำรส่งมอบในอัตรำเท่ำกับกำรซื้อก๊ำซธรรมชำติ  
ในเดือนนั้น ๆ ตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดในสัญญำ 
 
รำยได้จำกกำรรับจ้ำงผลิตน้ ำประปำ 
 
รำยได้จำกกำรรับจ้ำงผลิตน้ ำประปำรับรู้ตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดในสัญญำรับจ้ำงผลิตน้ ำประปำ  ซึ่งรำยได้ดังกล่ำวค ำนวณจำกปริมำณ
น้ ำประปำที่ผลิตได้จริงตำมมิเตอร์ที่ยอมรับกำรส่งมอบ ตำมรำคำคงที่ต่อหน่วยที่ก ำหนดไว้ในสัญญำดังกล่ำว 
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2.22 กำรรับรู้รำยได้ (ต่อ) 
 

รำยได้จำกงำนโครงกำร 
 

รำยได้จำกงำนโครงกำรรับรู้ในงบก ำไรหรือขำดทุนเบ็ดเสร็จ เมื่องำนผลิตส ำเร็จซึ่งตรวจรับงำนและส่งมอบงำนให้แก่ผู้ซื้อ ณ หน้ำโรงงำน
ของกลุ่มบริษัท (Inspection) เรียบร้อยแล้ว เนื่องจำกกลุ่มบริษัทได้โอนควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของสินค้ำหรือ
งำนโครงกำรที่มีนัยส ำคัญไปให้กับผู้ซื้อแล้ว 
 

ส ำหรับงำนโครงกำรทีก่ลุม่บริษัทต้องมีกำรขนส่งผลงำนให้กับลูกคำ้ จะรับรู้รำยได้ในงบก ำไรหรือขำดทนุเบด็เสร็จ เมื่อลูกค้ำได้รับมอบ
ผลงำนและลงนำมตรวจรับงำน พร้อมออกใบแจ้งหนี้และใบส่งของ(ถ้ำมี) กำรรับมอบผลงำนอำจแบ่งเป็นสัดส่วนตำมผลงำนที่บริษัท
ได้ส่งมอบแก่ลูกค้ำ 
 

รำยได้จำกกำรขุดเจำะอุโมงค์ 
 

รำยได้จำกกำรขุดเจำะอุโมงค์ประกอบด้วยจ ำนวนเมื่อเริ่มแรกตำมที่ตกลงไว้ในสัญญำบวกจ ำนวนที่เกี่ยวข้องกับกำรเปลี่ยนแปลง
สัญญำอันเกิดจำกกำรดัดแปลงงำน กำรเรียกร้องค่ำเสียหำย หรือกำรจ่ำยเงินเพ่ือจูงใจ หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่จะก่อให้เกิด
รำยได้และสำมำรถวัดมูลค่ำได้อย่ำงน่ำเช่ือถือ เมื่อสำมำรถประมำณผลของงำนขุดเจำะอุโมงค์ตำมสัญญำได้อย่ำงน่ำเช่ือถือ รำยได้และ
ต้นทุนจำกกำรขุดเจำะอุโมงค์จะถูกรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนตำมควำมส ำเร็จของงำนที่ได้ส่งมอบและออกใบแจ้งหนี้แล้ว  
 

หำกผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกงำนขุดเจำะและจำกกำรรับจ้ำงและงำนโครงกำร รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนทันที 
 

รำยได้จำกกำรให้เช่ำ 
 

รำยได้ค่ำเช่ำรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนตำมรำยได้ที่ก ำหนดในสัญญำตำมงวดที่ถึงก ำหนดช ำระ 
 

ดอกเบี้ยรับและรำยได้อื่น 
 

 รำยได้ดอกเบี้ยต้องรับรู้ตำมเกณฑ์อัตรำผลตอบแทนที่แท้จริง 

 เงินปันผลรับบันทึกในก ำไรหรือขำดทุนในวันที่กลุ่มบริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล 

 รำยได้จำกกำรขำยเศษวัตถุดิบ (เหล็ก) บันทึก เมื่อมีกำรประมูลขำยแล้ว 

 ส่วนลดรับจำกหนี้ค่ำปรับงำนล่ำช้ำตำมสัญญำ บันทึกในก ำไรหรือขำดทุน เมื่อได้รับอนุมัติจำกคู่สัญญำแล้ว 

 ก ำไรจำกตรำสำรอนุพันธ์สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ รับรู้ก ำไรหรือขำดทุนที่เกิดขึ้นจริงจำกกำรซื้อขำยสัญญำล่วงหน้ำเมื่อปิดสถำนะ
ของสัญญำ 

 รำยได้อื่นๆ รับรู้รำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำง 
 

2.23 กำรจ่ำยเงินปันผล 
 

เงินปันผลที่จ่ำยไปยังผู้ถือหุ้นของบริษัทในกลุ่มจะรับรู้ในด้ำนหนี้สินในงบกำรเงินรวมในรอบระยะเวลำบัญชีซึ่งที่ ประชุมผู้ถือหุ้น
หรือคณะกรรมกำรของบริษัทได้อนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผล 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 
2.24 กำรแสดงรำยกำรในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จใหม่ 

 
ตัวเลขที่น ำมำแสดงเปรียบเทียบได้มีกำรปรับปรุงรำยกำรใหม่ ซึ่งเป็นผลกระทบจำกำกรบังคับใช้มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 19 
(ปรับปรุง พ.ศ. 2557) เป็นครั้งแรก โดยมีผลท ำให้บริษัทต้องรับรู้รำยกำรผลขำดทุนจำกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์
ประกันภัยในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จจำกเดิมที่รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน ผลกระทบจำกมำตรฐำนกำรบัญชีดังกล่ำวแสดงไว้ดังต่อไปนี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 

 ตำมท่ีรำยงำนไว้เดิม รำยกำรปรับปรุง ปรับปรุงใหม่ 

 บำท บำท บำท 
    

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปีสิ้นสุด    
   วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557    
ค่ำใช้จ่ำยอื่น 9,196,145 (749,922) 8,446,223 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 91,820,788 149,984 91,970,772 
รำยกำรที่จะไม่จัดประเภทรำยกำรใหม่ไปยังก ำไร    
     หรือขำดทุนในภำยหลัง    
     กำรวัดมูลค่ำใหม่ของภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน - (749,922) (749,922) 
       ภำษีเงินได้ของรำยกำรที่จะไม่จัดประเภทรำยกำรใหม่    
     ไปยังก ำไรหรือขำดทุน - 149,984 (149,984) 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 0.19 0.01 0.20 
ก ำไรต่อหุ้นปรับลด 0.18 - 0.18 
 

 งบกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 ตำมท่ีรำยงำนไว้เดิม รำยกำรปรับปรุง ปรับปรุงใหม่ 

 บำท บำท บำท 
    

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปีสิ้นสุด    
   วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557    
ค่ำใช้จ่ำยอื่น 8,497,071 (986,331) 7,570,740 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 31,765,003 197,266 31,962,269 
รำยกำรที่จะไม่จัดประเภทรำยกำรใหม่    
     ไปยังก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง    
     กำรวัดมูลค่ำใหม่ของภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน - (986,331) (986,331) 
       ภำษีเงินได้ของรำยกำรที่จะไม่จัดประเภทรำยกำรใหม่    
     ไปยังก ำไรหรือขำดทุน - 197,266 197,266 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 0.21 - 0.21 
ก ำไรต่อหุ้นปรับลด 0.20 - 0.20 
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3 กำรจัดกำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน 

 
ปัจจัยควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน 
 
กลุ่มบริษัทมีควำมเสี่ยงจำกกำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติซึ่งได้แก่ กำรเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ยและอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ  
ควำมเสี่ยงจำกกำรให้สินเช่ือ ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องและกำรไม่ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดตำมสัญญำของคู่สัญญำ กลุ่มบริษัทไม่ได้ถือหรือออก
เครื่องมือทำงกำรเงินที่เป็นตรำสำรอนุพันธ์ เพ่ือกำรเก็งก ำไรหรือกำรค้ำ 
 
กำรจัดกำรควำมเสี่ยง เป็นส่วนที่ส ำคัญของธุรกิจของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทมีระบบในกำรควบคุมให้มีควำมสมดุลของระดับควำมเสี่ยง  
ที่ยอมรับได้ โดยพิจำรณำระหว่ำงต้นทุนที่เกิดจำกควำมเสี่ยง และต้นทุนของกำรจัดกำรควำมเสี่ยง ฝ่ำยบริหำรได้มีกำรควบคุมกระบวนกำร
จัดกำรควำมเสี่ยงของกลุ่มบริษัทอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้มั่นใจว่ำมีควำมสมดุลระหว่ำงควำมเสี่ยงและกำรควบคุมควำมเสี่ยง 
 
3.1 ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ย  

 
ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ยหมำยถึง ควำมเสี่ยงที่ เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงที่จะเกิด ในอนำคตของอัตรำดอกเบี้ยในตลำด 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสดของบริษัท เนื่องจำกดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมบำงส่วนเป็นอัตรำดอกเบี้ย  
ที่ใกล้เคียงกับอัตรำดอกเบี้ยในตลำดและบำงส่วนมีอัตรำดอกเบี้ยต่ ำกว่ำในตลำด กลุ่มบริษัทจึงมิได้ใช้เครื่องมือทำงกำรเงิน  
ที่เป็นตรำสำรอนุพันธ์ในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรผันผวนของอัตรำดอกเบี้ยที่เกิดจำกเงินกู้ยืม 
 

3.2 ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 
 
กลุ่มบริษัทมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ ซึ่งเกิดจำกกำรซื้อสินค้ำที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศที่ไม่เป็น
สำระส ำคัญ กลุ่มบริษัทจึงไม่ได้ท ำสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเพ่ือป้องกันควำมเสี่ยงของหนี้สินทำงกำรเงินที่เป็น
เงินตรำต่ำงประเทศ 
 

3.3 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อ 
 
ควำมเสี่ยงทำงด้ำนกำรให้สินเช่ือ คือ ควำมเสี่ยงที่ลูกค้ำหรือคู่สัญญำไม่สำมำรถช ำระหนี้แก่กลุ่มบริษัทตำมเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อครบ
ก ำหนด 
 
ฝ่ำยบริหำรได้ก ำหนดนโยบำยทำงด้ำนกำรให้สินเช่ือเพ่ือควบคุมควำมเสี่ยงทำงด้ำนสินเช่ือดังกล่ำวโดยสม่ ำเสมอโดยกำรวิเครำะห์
ฐำนะทำงกำรเงินของลูกค้ำทุกรำยที่ขอวงเงินสินเช่ือในระดับหนึ่งๆ รวมทั้งได้ติดตำมหนี้อย่ำงใกล้ชิดและรับค่ำสินค้ำเป็นเช็ค ลงวันที่
ล่วงหน้ำและเรียกเก็บเงินล่วงหน้ำก่อนเริ่มด ำเนินงำน 
 

3.4 ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง 
 
กลุ่มบริษัทมีกำรควบคุมควำมเสี่ยงจำกกำรขำดสภำพคล่องโดยกำรรักษำระดับของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดให้เพียงพอ  
ต่อกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทและเพ่ือท ำให้ผลกระทบจำกควำมผันผวนของกระแสเงินสดลดลง 
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4 ประมำณกำรทำงบัญชีท่ีส ำคัญ ข้อสมมติฐำน และกำรใช้ดุลยพินิจ 

 
กำรประมำณกำรทำงบัญชี ข้อสมมติฐำนและกำรใช้ดุลยพินิจได้มีกำรประเมินทบทวนอย่ำงต่อเนื่องและอยู่บนพ้ืนฐำนของประสบกำรณ์  
ในอดีต และปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงกำรคำดกำรณ์ถึงเหตุกำรณ์ในอนำคตที่สมเหตุสมผลในสถำนกำรณ์ขณะนั้น ในระหว่ำงปีกลุ่มบริษัทไม่มี
กำรประมำณกำรทำงบัญชีและใช้ข้อสมมติฐำนที่เกี่ยวข้องกับเหตุกำรณ์ในอนำคตที่มีควำมเสี่ยงอย่ำงเป็นสำระส ำคัญที่อำจเป็นเหตุให้เกิด  
กำรปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพย์หรือหนี้สินในรอบระยะเวลำบัญชีหน้ำ 
 
4.1 ประมำณกำรทำงบัญชีท่ีส ำคัญ ข้อสมมติฐำน และกำรใช้ดุลยพินิจ 

 
ก) กำรด้อยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 
กลุ่มบริษัทพิจำรณำข้อบ่งช้ีกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ตำมที่ได้กล่ำวในหมำยเหตุ 2.13 มูลค่ำ 
ที่คำดว่ำจะได้รับคืน พิจำรณำจำกกำรค ำนวณมูลค่ำจำกกำรใช้ กำรค ำนวณดังกล่ำวอำศัยกำรประมำณกำรของผู้บริหำร กำรเปลี่ยนแปลง
ของสมมติฐำนจะมีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงของมูลค่ำที่จะได้รับคืน 
 

ข) ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
 
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นกำรปรับมูลค่ำของลูกหนี้ด้วยมูลค่ำที่คำดว่ำอำจเกิดควำมเสียหำยเนื่องจำกกำรเก็บหนี้ไม่ได้ ผู้บริหำรใช้
ดุลยพินิจในกำรประมำณค่ำควำมเสียหำยส ำหรับยอดลูกหนี้คงเหลือโดยพิจำรณำจำกหลำย ๆ วิธีผสมกัน เช่น ตำมอัตรำร้อยละของ
รำยได้ กำรวิเครำะห์อำยุหนี้ ประสบกำรณ์กำรเก็บหนี้ โดยพิจำรณำสภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจปัจจุบันร่วมด้วย อย่ำงไรก็ตำมกำร
ใช้วิธีประมำณค่ำและสมมติฐำนต่ำง ๆ เหล่ำนี้อำจมีผลกระทบต่อมูลค่ำกำรประมำณกำรค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและอำจต้องมีกำร
ปรับปรุงค่ำเผื่อดังกล่ำวในอนำคต 
 

ค) อำยุกำรใช้งำนของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 
กำรประมำณอำยุกำรใช้งำนและมูลค่ำคงเหลือเมื่อสิ้นสุดกำรใช้งำนของสินทรัพย์แต่ละประเภท มีผลอย่ำงมำกต่อค่ำเสื่อมรำคำ อำยุ
กำรใช้งำน และมูลค่ำคงเหลือเมื่อสิ้นสุดกำรใช้งำนของสินทรัพย์จะมีกำรประเมินทุกปี เพ่ือสะท้อนอำยุกำรใช้งำนที่คงเหลืออยู่จริง 
โดยค ำนึงถึงกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนเทคโนโลยี กำรใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ และสภำพทำงกำยภำพของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง 
 

ง) ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี  
 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้และหนี้สินภำษีเงินได้จะรับรู้จำกผลแตกต่ำงช่ัวครำวระหว่ำงฐำนภำษีของสินทรัพย์และหนี้สิน กับมูลค่ำ
คงเหลือตำมบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน ผู้บริหำรต้องใช้ดุลยพินิจอย่ำงมำกในกำรพิจำรณำว่ำกลุ่มบริษัทจะมีควำม
เป็นไปได้อย่ำงสูงที่จะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพ่ือใช้กลับรำยกำรสินทรัพย์ภำษีเงินได้ กลุ่มบริษัทใช้ข้อสมมติฐำนในกำร
ประมำณกำรก ำไรทำงภำษีในอนำคต และช่วงเวลำทีจ่ะใช้ผลแตกต่ำงช่ัวครำวนั้น กำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐำนดังกล่ำวในแต่ละงวด
อำจท ำให้มีผลกระทบอย่ำงมีสำระส ำคัญต่อสถำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 
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4 ประมำณกำรทำงบัญชีท่ีส ำคัญ ข้อสมมติฐำน และกำรใช้ดุลยพินิจ (ต่อ) 

 
4.1 ประมำณกำรทำงบัญชีท่ีส ำคัญ ข้อสมมติฐำน และกำรใช้ดุลยพินิจ (ต่อ) 

 
จ) เงินกู้ยืม 

 
กลุ่มบริษัทได้ค ำนวณมูลค่ำยุติธรรมของเงินกู้ยืมจำกกำรคิดลดกระแสเงินสดโดยอัตรำคิดลดอ้ำงอิงจำกอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ยืม  
ซึ่งกรรมกำรของกลุ่มบริษัทคำดว่ำจะจัดหำเงินกู้ยืมได้ ณ วันที่รำยงำนทำงกำรเงิน กำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ยในอนำคตจะ
มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของเงินกู้ยืม 
 

ฉ) ผลประโยชน์พนักงำน 
 
มูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันที่ต้องจ่ำยพนักงำนเมื่อเกษียณอำยุขึ้นอยู่กับหลำยปัจจัยที่ใช้ในกำรค ำนวณตำมหลักคณิตศำสตร์
ประกันภัยโดยมีข้อสมมติฐำนหลำยตัว รวมถึงสมมติฐำนเกี่ยวกับอัตรำคิดลด กำรเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติฐำนเหล่ำนี้จะส่งผล
กระทบต่อมูลค่ำของภำระผูกพันที่ต้องจ่ำยเมื่อเกษียณอำยุ 
 
กลุ่มบริษัทได้พิจำรณำอัตรำคิดลดที่เหมำะสมในแต่ละปี ซึ่งได้แก่อัตรำดอกเบี้ยที่ควรจะใช้ในกำรก ำหนดมูลค่ำปัจจุบันของ
ประมำณกำรกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยภำระผูกพันเมื่อเกษียณอำยุ ในกำรพิจำรณำอัตรำคิดลดที่เหมำะสม กลุ่มบริษัท
พิจำรณำใช้อัตรำผลตอบแทนในตลำดของพันธบัตรรัฐบำล ซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่ต้องจ่ำยช ำระผลประโยชน์เมื่อ
เกษียณอำยุ  
 
ข้อสมมติฐำนหลักอื่นๆ ส ำหรับภำระผูกพันบ ำเหน็จบ ำนำญอ้ำงอิงกับสถำนกำรณ์ปัจจุ บันในตลำด ข้อมูลเพ่ิมเติมเปิดเผยใน 
หมำยเหต ุ23 
 

4.2  กำรใช้ดุลยพินิจท่ีส ำคัญในกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรบัญชี 
 

ก) งบกำรเงินรวมของกิจกำรท่ีกลุ่มบริษัทถือหุ้นน้อยกว่ำร้อยละ 50 
 
ผู้บริหำรได้พิจำรณำว่ำกลุ่มบริษัทมีอ ำนำจควบคุมทำงพฤตินัย (de facto control) เหนือ UWC ถึงแม้ว่ำจะถือหุ้นน้อยกว่ำร้อยละ 50 
ของสิทธิในกำรออกเสียง กลุ่มบริษัทมีอ ำนำจควบคุมทำงกำรเงินและกำรด ำเนินงำนของ UWC และไม่มีข้อมูลในอดีตที่ปรำกฏว่ำ 
ผู้ถือหุ้นรำยอื่นได้รวมกลุ่มเพ่ือใช้สิทธิในกำรออกเสียงร่วมกัน ดังนั้น UWC ได้ถูกจัดประเภทเป็นบริษัทย่อยและจะถูกน ำมำจัดท ำ
งบกำรเงินรวมของกลุ่มบริษัท 
 

ข) กำรร่วมกำรงำน 
 
บริษัทถือสิทธิในกำรออกเสียงที่ร้อยละ 55 ในบริษัท ออสกำร์ เซน เดอะ เวิลด์ จ ำกัด (“OSCAR”) กลุ่มบริษัทมีกำรควบคุมร่วมใน
กำรงำนนี้ เนื่องจำกภำยใต้สัญญำที่ตกลงร่วมกันได้ก ำหนดว่ำกำรตัดสินใจใดๆเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับควำมเห็นชอบ
อย่ำงเป็นเอกฉันท์ จำกผู้ที่ร่วมกันควบคุมกำรงำนแล้วเท่ำนั้น 
 
กำรร่วมกำรงำนของกลุ่มบริษัทได้จัดตั้งขึ้นในรูปแบบบริษัทจ ำกัด และให้สิทธิในสินทรัพย์สุทธิของบริษัทจ ำกัดนี้แก่กลุ่มบริษัท
และผู้ร่วมกำรงำนอื่น ภำยใต้ข้อตกลงร่วมกัน ดังนั้นเงินลงทุนนี้จึงจัดเป็น ”กำรร่วมค้ำ” 
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5 กำรจัดกำรควำมเสี่ยงในส่วนของทุน 

 
นโยบำยของคณะกรรมกำรบริษัท คือ กำรรักษำระดับเงินทุนให้มั่นคงเพ่ือรักษำนักลงทุน เจ้ำหนี้ และควำมเช่ือมั่นของตลำดและก่อให้เกิด  
กำรพัฒนำของธุรกิจในอนำคต คณะกรรมกำรได้มีกำรก ำกับดูแลผลตอบแทนจำกกำรลงทุน ซึ่งกลุ่มบริษัทพิจำรณำจำกสัดส่วนของ
ผลตอบแทนจำกกิจกรรมด ำเนินงำนต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น ซึ่งไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม อีกทั้งยังก ำกับดูแลระดับกำรจ่ำยเงินปันผล
ให้แก่ผู้ถือหุ้นสำมัญ 
 

6 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 
ส่วนงำนด ำเนินงำนได้ถูกรำยงำนในลักษณะเดียวกับรำยงำนภำยในที่น ำเสนอให้ผู้มีอ ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำน ผู้มีอ ำนำจ
ตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนหมำยถึงบุคคลที่มีหน้ำที่ในกำรจัดสรรทรัพยำกรและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนด ำเนินงำน  
ซึ่งพิจำรณำว่ำคือ คณะกรรมกำรผู้บริหำรที่ท ำกำรตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ โดยพิจำรณำก ำไรสุทธิเป็นหลัก 
 
ส่วนงำนตำมภูมิศำสตร์ 
กลุ่มบริษัทด ำเนินธุรกิจเฉพำะในประเทศเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นฝ่ำยบริหำรจึงพิจำรณำว่ำกลุ่มบริษัทมีส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์เพียงส่วนงำนเดียว  
 
ส่วนงำนตำมลูกค้ำ 
ไม่มีลูกค้ำรำยใดรำยหนึ่งเป็นลูกค้ำรำยใหญ่ ซึ่งมีรำยได้มำกกว่ำร้อยละ 10 ของรำยได้ของกลุ่มบริษัทหรือมียอดลูกหนี้กำรค้ำมำกกว่ำร้อยละ 
10 ของยอดลูกหนี้กำรค้ำของกลุ่มบริษัทส ำหรับปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ 2557 
 
ส่วนงำนตำมธุรกิจ 
กลุ่มบริษัทเสนอข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำนแสดงโดยแบ่งตำมส่วนงำนทำงธุรกิจที่ส ำคัญ ดังนี้ 
 
ส่วนงำนที่ 1 คือ  ธุรกิจในด้ำนกำรลงทุนในบริษัทอื่น 
 
ส่วนงำนที่ 2 คือ ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยลวดเหล็กแรงดึงสูงทั้งชนิดเส้นเดี่ยวและตีเกลียว และลวดเช่ือมไฟฟ้ำ 
 
ส่วนงำนที่ 3 คือ  ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยโครงเหล็กชุบสังกะสีส ำหรับเสำสำยส่งไฟฟ้ำแรงสูงเสำโทรคมนำคม และโครงเหล็กสถำนีไฟฟ้ำย่อย 

ให้บริกำรชุบสังกะสีและจ ำหน่ำยสินค้ำอุปกรณ์ส่งก ำลัง 
 
ส่วนงำนที่ 4 คือ  ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำและพลังงำนควำมร้อน 
 
ส่วนงำนที่ 5 คือ  ธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงและขุดเจำะอุโมงค์ 
 
ส่วนงำนที่ 6 คือ  ธุรกิจออกแบบ, ผลิต และจ ำหน่ำยโครงสร้ำงเหล็กตำมแบบ  
 
ส่วนงำนที่ 7 คือ  ธุรกิจรับจ้ำงผลิตน้ ำประปำ  
 
ส่วนงำนอื่น ได้แก่  ธุรกิจจ ำหน่ำยและติดตั้งสินค้ำนวัตกรรมไฮเทค และ ธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ 
 
ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษัทขำยส่วนงำนที่ 7 บริษัท พีพีเอส เอนเนอร์ยี แอนด์ มำรีน จ ำกัด ตำมที่ได้เปิดเผยในหมำยเหตุ 15 
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6 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 

 
ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนธุรกิจของงบกำรเงินรวมมีดังต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 

 ส่วนงำนที่ 1 ส่วนงำนที่ 2 ส่วนงำนที่ 3 ส่วนงำนที่ 4 ส่วนงำนที่ 5 ส่วนงำนที่ 6 ส่วนงำนที่ 7 ส่วนงำนอื่น รวม 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที ่          
   31 ธันวำคม พ.ศ. 2557          
รำยได้รวม 204.52 856.15 702.43 463.03 30.36 32.98 13.07 0.01 2,298.38 
หัก  รำยกำรระหว่ำงกัน (52.16) (0.14) (1.52) - - (0.07) - - (49.70) 
รำยได้สุทธิ 152.36 856.01 700.91 463.03 30.36 32.91 13.07 0.01 2,248.68 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 55.73 84.07 43.13 21.47 3.50 (29.44) (32.08) (0.18) 146.20 
รำยกำรที่ไม่สำมำรถปันส่วนได้         0.01 

ก ำไรสุทธิ         146.21 

          
สินทรัพย์ถำวรของส่วนงำน 5.15 77.22 287.59 0.67 126.09 69.72 116.95 - 683.39 

สินทรัพย์อื่น         3,571.92 

สินทรัพย์รวมทั้งส้ินในงบกำรเงิน         4,255.31 

 
 
 งบกำรเงินรวม 

 ส่วนงำนที่ 1 ส่วนงำนที่ 2 ส่วนงำนที่ 3 ส่วนงำนที่ 4 ส่วนงำนที่ 5 ส่วนงำนที่ 6 ส่วนงำนที่ 7 ส่วนงำนอื่น รวม 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที ่          
   31 ธันวำคม พ.ศ. 2558          
รำยได้รวม (23.29) 639.24 627.68 356.35 9.19 58.64 2.22 0.01 1,670.04 

หัก  รำยกำรระหว่ำงกัน (83.03) (0.17) (5.71) (0.80) - (2.96) (0.12) - (92.79) 

รำยได้สุทธิ (106.32) 639.07 621.97 355.55 9.19 55.68 2.10 0.01 1,577.25 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน (127.89) (18.30) 5.02 (12.33) (1.73) (38.81) (5.06) 0.24 (199.34) 
รำยกำรที่ไม่สำมำรถปันส่วนได้         (0.01) 

ขำดทุนสุทธ ิ         (199.35) 

          
สินทรัพย์ถำวรของส่วนงำน 4.16 116.27 1,063.78 0.42 126.08 62.67 - 0.12 1,373.50 

สินทรัพย์อื่น         3,964.76 

สินทรัพย์รวมทั้งส้ินในงบกำรเงิน         5,338.26 

 
 



บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 
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7 มูลค่ำยุติธรรม 

 

7.1 กำรประมำณกำรมูลค่ำยุติธรรม 
 

ตำรำงต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมจ ำแนกตำมวิธีกำรประมำณมูลค่ำ ควำมแตกต่ำงของระดับข้อมูล
สำมำรถแสดงได้ดังนี้ 
 

• รำคำเสนอซื้อขำย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลำดที่มีสภำพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่ำงเดียวกัน (ข้อมูลระดับ 1) 
• ข้อมูลอื่นนอกเหนือจำกรำคำเสนอซื้อขำยซึ่งรวมอยู่ในระดับ 1 ที่สำมำรถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลรำคำตลำด) หรือโดยอ้อม 

(ได้แก่ ข้อมูลที่ค ำนวณมำจำกรำคำตลำด) ส ำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2) 
• ข้อมูลส ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้ำงอิงจำกข้อมูลทีส่ำมำรถสังเกตได้จำกตลำด (ข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้) (ข้อมูลระดับที่ 3) 

 

ตำรำงต่อไปนี้แสดงถึงสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ซึ่งไม่รวมเงินฝำกประจ ำที่แสดงภำยใต้ หลักทรัพย์ที่ถือไว้จน
ครบก ำหนดภำยใน 1 ปี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 

 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 ข้อมูลระดับท่ี 1 ข้อมูลระดับท่ี 2  ข้อมูลระดับท่ี 1 ข้อมูลระดับท่ี 2  

 บำท บำท บำท บำท 

สินทรัพย์     
หลักทรัพย์เพ่ือค้ำ     
 กองทุนรวม - 70,521 - 309,274 
 ตรำสำรทุน 163,952,016 - 194,010,348 - 

หลักทรัพย์เผื่อขำย     

 กองทุนรวม - 319,474,412 - 368,470,059 

รวมสินทรัพย์ 163,952,016 319,544,933 194,010,348 368,779,333 
 

 งบกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 ข้อมูลระดับท่ี 1 ข้อมูลระดับท่ี 2  ข้อมูลระดับท่ี 1 ข้อมูลระดับท่ี 2  

 บำท บำท บำท บำท 

สินทรัพย์     
หลักทรัพย์เพ่ือค้ำ     
 กองทุนรวม - 70,521 - 309,274 

 ตรำสำรทุน 224,068,212 - 194,010,348 - 

รวมสินทรัพย์ 224,068,212 70,521 194,010,348 309,274 
 

ไม่มีกำรโอนระหว่ำงระดับ 1 และระดับ 2 ของล ำดับช้ันมูลค่ำยุติธรรมในระหว่ำงปี 
 

กลุ่มบริษัทได้มีกำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ของก ำไรจำกเงินลงทุนเผื่อขำยจ ำนวน 1,521,388 บำท (พ.ศ. 2557 จ ำนวน 2,488,328บำท) จำกก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไปยังก ำไรหรือขำดทุน ซึ่งเกิดจำกกำรขำยเงินลงทุนระหว่ำงปี 
 

7.2 เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำส ำหรับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมระดับท่ี 2 
 

หลักทรัพย์เพ่ือค้ำและหลักทรัพย์เผื่อขำยตรำสำรทุน ซึ่งมูลค่ำยุติธรรมอยู่ในระดับที่ 2 วัดมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้วิธีคิดมูลค่ำสินทรัพย์สุทธิ 
(“NAV”) ณ วันสิ้นงวด ซึ่งเป็นข้อมูลที่เผยแพร่ในตลำดตรำสำรหนี้แห่งประเทศไทย ซึ่งค ำนวณโดยผู้จัดกำรกองทุนผู้ออกตรำสำรนั้น



บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 
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8 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บำท บำท บำท บำท 
     

เงินสดในมือ 573,276 552,007 222 10,584 
เงินฝำกธนำคำรประเภทกระแสรำยวัน     
   และออมทรัพย์ 673,316,979 253,819,234 46,301,771 34,431,853 

เงินฝำกธนำคำรระยะสั้น 8,309,329 9,349,712 361,984 358,673 

 682,199,584 263,720,953 46,663,977 34,801,110 

 
ในปี พ.ศ. 2558 เงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย์มีดอกเบี้ยในอัตรำระหว่ำงร้อยละ 0.125 ถึงร้อยละ 0.375 ต่อปี (พ.ศ. 2557 : ระหว่ำงร้อยละ 
0.13 ถึงร้อยละ 0.75 ต่อปี) 
 
เงินฝำกธนำคำรระยะสั้นมีอัตรำดอกเบี้ยในอัตรำระหว่ำงร้อยละ 0.80 ถึงร้อยละ 1.05 ต่อปี (พ.ศ. 2557 : ระหว่ำงร้อยละ 1.05 ถึงร้อยละ 1.63 ต่อปี) 
และเงินฝำกดังกล่ำวมีระยะเวลำครบก ำหนดไม่เกิน 3 เดือน  
 

9 เงินลงทุนช่ัวครำว 
 
เงินลงทุนช่ัวครำว ณ วันที่ 31 ธันวำคม ประกอบด้วยรำยกำรดังต่อไปนี ้
 

 งบกำรเงินรวม 

 31 ธันวำคม พ.ศ.2558 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 

 รำคำทุน มูลค่ำยุติธรรม รำคำทุน มูลค่ำยุติธรรม 

 บำท บำท บำท บำท 
     

หลักทรัพย์เพ่ือค้ำ 273,615,570 164,022,537 159,789,872 194,319,622 
หลักทรัพย์เผื่อขำย 317,496,210 319,474,412 366,895,918 368,470,059 

หลักทรัพย์ที่ถือไวจ้นครบก ำหนดภำยใน 1 ป ี 13,180,442 13,180,442 30,890,688 30,890,688 

 604,292,222 496,677,391 557,576,478 593,680,369 

 

 งบกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 31 ธันวำคม พ.ศ.2558 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 

 รำคำทุน มูลค่ำยุติธรรม รำคำทุน มูลค่ำยุติธรรม 

 บำท บำท บำท บำท 
     

หลักทรัพย์เพ่ือค้ำ 333,731,766 224,138,733 159,789,872 194,319,622 

หลักทรัพย์ที่ถือไวจ้นครบก ำหนดภำยใน 1 ป ี - - 15,983,775 15,983,775 

 333,731,766 224,138,733 175,773,647 210,303,397 



บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 
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9 เงินลงทุนช่ัวครำว (ต่อ) 

 
กำรเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนช่ัวครำว ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 มีดังนี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 

   หลักทรัพย์ท่ีถือไว้  
 หลักทรัพย์ หลักทรัพย์ จนครบก ำหนด  
 เพื่อค้ำ เผื่อขำย ภำยใน 1 ปี รวม 

 บำท บำท บำท บำท 
     

รำคำตำมบัญชีต้นปี  194,319,621 368,470,059 30,890,688 593,680,368 
ลงทุนเพ่ิม 796,221,088 506,811,001 1,613,956 1,304,646,045 
จ ำหน่ำยเงินลงทุน (708,498,550) (556,682,678) (19,324,202) (1,284,505,430) 

กำรเปลี่ยนแปลงมลูค่ำยุติธรรมของเงินลงทุน (118,019,622) 876,030 - (117,143,592) 

รำคำตำมบัญชีปลำยปี  164,022,537 319,474,412 13,180,442 496,677,391 

  

 งบกำรเงินรวม 

   หลักทรัพย์ท่ีถือไว้  
 หลักทรัพย์ หลักทรัพย์ จนครบก ำหนด  
 เพื่อค้ำ เผื่อขำย ภำยใน 1 ปี รวม 

 บำท บำท บำท บำท 
     

รำคำทุน 273,615,570 317,496,210 13,180,442 604,292,222 

(ขำดทุน)ก ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้น (109,593,033) 1,978,202 - (107,614,831) 

มูลค่ำยุติธรรม 164,022,537 319,474,412 13,180,442 496,677,391 

 

 งบกำรเงินเฉพำะบริษัท 

  หลักทรัพย์ท่ีถือไว้  
 หลักทรัพย์ จนครบก ำหนด  
 เพื่อค้ำ ภำยใน 1 ปี รวม 

 บำท บำท บำท 
    

รำคำตำมบัญชีต้นปี  194,319,622 15,983,775 210,303,397 
ลงทุนเพ่ิม 825,762,483 213,103 825,975,586 
จ ำหน่ำยเงินลงทุน (677,923,750) (16,196,878) (694,120,628) 

กำรเปลี่ยนแปลงมลูค่ำยุติธรรมของเงินลงทุน (118,019,622) - (118,019,622) 

รำคำตำมบัญชีปลำยปี  224,138,733 - 224,138,733 

 



บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 
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9 เงินลงทุนช่ัวครำว (ต่อ) 

 
กำรเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนช่ัวครำว ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 มีดังนี้ (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินเฉพำะบริษัท 

  หลักทรัพย์ท่ีถือไว้  
 หลักทรัพย์ จนครบก ำหนด  
 เพื่อค้ำ ภำยใน 1 ปี รวม 

 บำท บำท บำท 
    

รำคำทุน 333,731,766 - 333,731,766 

ขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (109,593,033) - (109,593,033) 

มูลค่ำยุติธรรม 224,138,733 - 224,138,733 

 
ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรลงทุนในหลักทรัพย์สำมำรถวิเครำะห์ได้ดังนี ้
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บำท บำท บำท บำท 
     

(ขำดทุน)ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนช่ัวครำว (17,243,962) 66,795,272 (17,523,600) 66,795,272 
ก ำไรจำกกำรขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น     
   ในบริษัทย่อย - - 69,010,300 10,683,987 
(ขำดทุน)ก ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจำกกำรถือเงินลงทุน     
   ที่ถือไว้เพ่ือค้ำ (118,019,622) 79,407,955 (118,019,622) 79,407,955 

ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมำยเหตุ 15) 21,769,802 - 30,554,059 - 

 (113,493,782) 146,203,227 (35,978,863) 156,887,214 

 
บริษัทรับรู้ก ำไร - สุทธิภำษีเงินได้จำกกำรขำยใบส ำคัญสิทธิที่จะซื้อหุ้นในบริษัทย่อยจ ำนวน 55.21 ล้ำนบำทในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
โดยตรงในงบกำรเงินรวม 
 



บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 
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10 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่ืน  

   

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ลูกหนี้กำรค้ำ - บุคคลภำยนอก  544,703,506 521,193,489 84,238,921 107,131,168 

หัก  ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (128,231,648) (161,400,547) (84,238,921) (107,131,168) 

ลูกหนี้กำรค้ำ - บุคคลภำยนอก - สุทธ ิ 416,471,858 359,792,942 - - 
     

ลูกหนี้กำรค้ำ - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน     
   (หมำยเหตุ 31.4) 13,262,656 23,533,997 - - 

หัก  ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (13,245,536) (23,533,997) - - 

ลูกหนี้กำรค้ำ - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธ ิ 17,120 - - - 

     
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภำยนอก 30,420,141 30,346,074 3,479,495 2,822,112 
ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวขอ้งกัน - สุทธิ     
   (หมำยเหตุ 31.4) 2,650,500 2,365,855 57,691 - 
รำยได้ค้ำงรับ - บุคคลภำยนอก  31,434,930 66,795,401 878,756 227,492 
รำยได้ค้ำงรับ - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน      
   (หมำยเหตุ 31.4) 4,564,239 2,718,779 7,890,268 5,318,987 

ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ  48,034,336 6,057,675 487,940 507,203 

 533,593,124 468,076,726 12,794,150 8,875,794 



บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 
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10 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่ืน (ต่อ) 

 
ลูกหนี้กำรค้ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 สำมำรถวิเครำะห์ตำมอำยุหนี้ได้ดังนี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บำท บำท บำท บำท 
     

บุคคลภำยนอก     
ยังไม่ครบก ำหนดช ำระ 258,829,033 270,269,332 - - 
เกินก ำหนดช ำระ     
   น้อยกว่ำ  3 เดือน 101,313,416 73,243,060 - - 
   3 - 6 เดือน 10,977,254 16,034,986 - - 
   6 - 12 เดือน 62,676,414 245,564 - - 

   เกินกว่ำ 12 เดือน 110,907,389 161,400,548 84,238,921 107,131,168 

 544,703,506 521,193,490 84,238,921 107,131,168 

หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (128,231,648) (161,400,548) (84,238,921) (107,131,168) 

 416,471,858 359,792,942 - - 

     
บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 31)     
ยังไม่ครบก ำหนดช ำระ 529,896 - - - 
เกินก ำหนดช ำระ     
   น้อยกว่ำ  3 เดือน 2,267,256 - - - 
   3 - 6 เดือน - - - - 
   6 - 12 เดือน - - - - 

   มำกกว่ำ 12 เดือน 10,465,504 23,533,997 - - 

 13,262,656 23,533,997 - - 

หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (13,245,536) (23,533,997) - - 

 17,120 - - - 

 



บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 
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11 เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บำท บำท บำท บำท 
     

บุคคลภำยนอก     
   - ตั๋วสัญญำใช้เงิน 9,452,383 15,028,655 15,028,655 15,028,655 
   - สัญญำให้กู้ยืมระยะสั้น 8,850,000 15,487,625 8,850,000 15,000,000 

หัก  ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (9,452,383) (15,516,280) (15,028,655) (15,028,655) 

 8,850,000 15,000,000 8,850,000 15,000,000 

บริษทัที่เกีย่วข้องกนั     
    - ตัวสัญญำใช้เงิน (หมำยเหตุ 31.5) 76,660,000 1,115,000 127,660,000 162,550,000 

หัก  ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - (19,900,000) - 

 76,660,000 1,115,000 107,760,000 162,550,000 
     

 85,510,000 16,115,000 116,610,000 177,550,000 

 
12 สินค้ำคงเหลือ  

 

 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บำท บำท 
   

วัตถุดบิ - สทุธ ิ 274,460,644 531,634,936 
วัสดุโรงงำน  - สุทธ ิ 40,983,001 31,645,613 
งำนระหวำ่งท ำ  - 111,012,850 
งำนระหวำ่งท ำตำมสัญญำกอ่สร้ำง 203,480,334 - 
สินค้ำส ำเร็จรปู  - สุทธ ิ 111,738,164 81,891,980 

 630,662,143 756,185,379 
 
ต้นทุนของสินค้ำคงเหลือที่รวมอยู่ในต้นทุนขำยเป็นจ ำนวน 1,204.04 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2557 : 1,440.27 ล้ำนบำท) 
 

13 โครงกำรอสังหำริมทรัพย์ระหว่ำงกำรพัฒนำ 
 
โครงกำรอสังหำริมทรัพย์ระหว่ำงกำรพัฒนำ เป็นโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ในเชิงพำณิชยกรรมและที่อยู่อำศัยซึ่งอยู่ในระหว่ำงก่อสร้ำง 
 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2558 บริษัทย่อยได้รวมต้นทุนกำรกู้ยืมจ ำนวน 7.15 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2557 : 3.48 ล้ำนบำท) เข้ำเป็นต้นทุนของโครงกำร
อสังหำริมทรัพย์ระหว่ำงกำรพัฒนำ โดยมีอัตรำกำรต้ังขึ้นเป็นทุนร้อยละ 5.25 ต่อปี (พ.ศ. 2557 : ร้อยละ 4.86 ต่อปี) 
 



บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 
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14 เงินมัดจ ำจ่ำยเพื่อซื้อกิจกำร 

 
กำรเปลี่ยนแปลงของเงินมัดจ ำเพ่ือซื้อกิจกำรส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 สำมำรถวิเคำระห์ได้ดังนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม  
 บำท 
  

ยอดคงเหลือต้นป ี 21,000,000 
ลงทุนเพ่ิม 36,000,000 

โอนเป็นเงินลงทุนในบริษทัย่อยและสว่นได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (12,000,000) 

ยอดคงเหลือปลำยป ี 45,000,000 

 
บริษัท ฟำรอส (ประเทศไทย) จ ำกัด  
 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2555 UWC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้จ่ำยเงินมัดจ ำจ ำนวน 9.00 ล้ำนบำท เพ่ือซื้อกิจกำรของบริษัท ฟำรอส (ประเทศไทย) จ ำกัด 
ซึ่งมีแผนธุรกิจในโครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ ตำมข้อตกลงในสัญญำจะซื้อจะขำยหุ้น ผู้จะซื้อและผู้จะขำยมีหน้ำที่ต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไข
บำงประกำรให้ลุล่วง ก่อนที่จะมีกำรช ำระรำคำหุ้นส่วนที่เหลือและกำรซื้อขำยหุ้นมีผลบังคับตำมสัญญำ ปัจจุบันกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 
ยังไม่แล้วเสร็จ 
 
บริษัท สตึก ไบโอแมส จ ำกัด (“SATUK”) 
 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2558 UWC ได้จ่ำยเงินมัดจ ำจ ำนวน 18.00 ล้ำนบำท เพ่ือซื้อกิจกำรของ SATUK เพ่ือขยำยกำรลงทุนในธุรกิจไฟฟ้ำทำงเลือก
และบริหำรจัดกำรพืชพลังงำนแบบครบวงจร  อย่ำงไรก็ตำม  ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558  SATUK อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำร 
โอนกรรมสิทธิหุ้นสำมัญและเปลี่ยนแปลงอ ำนำจกรรมกำร บริษัทจึงยังมิได้มีกรรมสิทธิในหุ้นสำมัญของ SATUK และยังมิได้มีอ ำนำจควบคุม 
ใน SATUK บริษัทจึงบันทึกจ ำนวนดังกล่ำวเป็นเงินมัดจ ำเพ่ือซื้อกิจกำร 
 
บริษัท แอ๊ดวำนซ์ ไบโอพำวเวอร์จ ำกัด (“ADVANCE”) 
 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2558 UWC ได้จ่ำยเงินมัดจ ำจ ำนวน 18.00 ล้ำนบำท เพ่ือซื้อกิจกำรของ ADVANCE เพ่ือขยำยกำรลงทุนในธุรกิจไฟฟ้ำ
ทำงเลือกและบริหำรจัดกำรพืชพลังงำนแบบครบวงจร อย่ำงไรก็ตำม ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 ADVANCE อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำร
โอนกรรมสิทธิหุ้นสำมัญและเปลี่ยนแปลงอ ำนำจกรรมกำร UWC จึงยังมิได้มีกรรมสิทธิ์ในหุ้นสำมัญของ ADVANCE และยังมิได้มีอ ำนำจ
ควบคุมใน ADVANCE บริษัทจึงบันทึกจ ำนวนดังกล่ำวเป็นเงินมัดจ ำเพ่ือซื้อกิจกำร 
 



บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 
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15 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและส่วนได้เสยีในกิจกำรร่วมค้ำ 

 

15.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

กำรเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทยอ่ย ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ประกอบด้วยรำยละเอียดดังนี ้
 

 งบกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บำท บำท 
   

ยอดคงเหลอืต้นป ี 904,653,301 738,656,980 
ลงทุนเพ่ิม 248,939,088 173,507,061 
ขำยเงนิลงทุนในบริษทัยอ่ย  (83,522,588) - 

กำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน (68,130,827) (7,510,740) 

ยอดคงเหลอืปลำยป ี 1,001,938,974 904,653,301 
 

รำยละเอียดเกี่ยวกับบริษัทย่อยมีดังตอ่ไปนี ้
   ทุนที่ออกและช ำระแล้ว สัดส่วนกำรลงทุน 
  ประเทศ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

ชื่อบรษิัท ลักษณะธุรกิจ ที่จดทะเบียน ล้ำนบำท ล้ำนบำท ร้อยละ ร้อยละ 
ถือหุ้นทำงตรง      
1. บริษัท ระยองไวร์อินดัสตรีส์ 

จ ำกัด (มหำชน) 
ผลิตและจ ำหน่ำยลวดเหลก็แรงดึงสูงทั้งชนิด 
   เส้นเดี่ยวและตีเกลียว และลวดเชือ่มไฟฟำ้ 

ไทย 300.00 300.00 74.26 75.00 

2. บริษัท เอื้อวทิยำ จ ำกัด  
   (มหำชน) 

ผลิตและจ ำหน่ำยสินคำ้อตุสำหกรรมโครงเหลก็ 
   เสำสำยส่งไฟฟำ้แรงสูง เสำโทรคมนำคม  
   โครงเหล็กสถำนีไฟฟ้ำย่อยให้บริกำรชบุสังกะสี  
   และจ ำหน่ำยอุปกรณ์ส่งก ำลัง 

ไทย 1,316.21 385.38 39.23 57.79 

3. บริษัท เอ็นเนซอล จ ำกัด ผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำและพลังงำน 
   ควำมร้อน 

ไทย 302.50 242.00 90.04 80.08 

4. บริษัท ไปป์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง  
   จ ำกดั 

รับเหมำก่อสร้ำง และขุดเจำะอุโมงค์  ไทย 144.00 144.00 99.99 99.99 

5. บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส  
   จ ำกดั (เดิมชื่อ “บริษทั เอชทพี ี
   แอนด ์เซ็น คอร์เปอเรชั่น  
   จ ำกดั”) 

จัดจ ำหน่ำยและติดตั้งสินค้ำนวัตกรรมไฮเทค ไทย 5.00 2.50 98.00 51.00 

6. บริษัท ดบัเบิ้ลยู เจ ซี   
    เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั 

งำนบริกำรก่อสร้ำงงำนโลหะ งำนออกแบบและ 
   บริกำรขึ้นรูปงำนโลหะ 

ไทย 97.50 97.50 94.25 94.25 

7. บริษัท พีพีเอส เอนเนอยี  
    แอนด ์มำรีน จ ำกัด 

รับจ้ำงผลิตน้ ำประปำ ไทย 150.00 150.00 - 67.77 

ถือหุ้นทำงอ้อม       
1. บริษัท อิมพีเรียลแลนด์  

   จ ำกัด (ผ่ำนบริษัท เอื้อวิทยำ 
   จ ำกัด (มหำชน)) 

พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ ไทย 110.00 110.00 99.99 99.99 

2. บริษทั พำรำไดซ์กรีนเอ็นเนอร์ย่ี  
    จ ำกดั (ผ่ำนบริษัท เอื้อวิทยำ 
    จ ำกดั (มหำชน)) 

โครงกำรโรงไฟฟ้ำชีวมวล 
 
 

ไทย 
 
 

250.00 
 
 

- 60.00 - 

3.  บริษัท ทอีำร์ซี คลีนเอ็นเนอร์ย่ี  
    จ ำกดั (ผ่ำนบริษัท เอื้อวิทยำ 
    จ ำกดั (มหำชน)) 

โครงกำรโรงไฟฟ้ำชีวมวล 
 
 

ไทย 240.00 - 99.99 - 

4. บริษัท ยูดับบลิวซี โซล่ำร์ จ ำกัด  
    (ผ่ำนบริษัท เอือ้วทิยำ 
    จ ำกดั (มหำชน)) 

โครงกำรโรงไฟฟ้ำชีวมวล 
 
 

ไทย 18.50 - 99.99 - 



บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน) 
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15 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและส่วนได้เสยีในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 
15.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 

 
รำยกำรท่ีเกิดขึ้นระหว่ำงปี พ.ศ. 2558 
 
บริษัท เอื้อวิทยำ จ ำกัด (มหำชน) (“UWC”) 
 
ในเดือนธันวำคม พ.ศ. 2557 บริษัทและส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมได้แสดงควำมจ ำนงใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ  (UWC-
W1) และได้ช ำระค่ำหุ้นทั้งหมด จ ำนวน 70.94 ล้ำนบำท และ 55.78 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ จ ำนวนเงินที่ได้รับจำกส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจ
ควบคุมจ ำนวน 55.78 ล้ำนบำท แสดงภำยใต้ “ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม” ในงบกำรเงินรวมส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม  
พ.ศ. 2557 UWC ได้ออกหุ้นสำมัญใหม่แล้วเสร็จตำมเงื่อนไขในใบส ำคัญแสดงสิทธิในเดือนมกรำคม พ.ศ. 2558 ท ำให้สัดส่วน 
กำรลงทุนใน UWC ลดลงเป็นร้อยละ 57.35 (31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 : ร้อยละ 57.79) กลุ่มบริษัทรับรู้ขำดทุน - สุทธิภำษี จ ำนวน  
1.09 ล้ำนบำท ซึ่งเกิดจำกผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมที่ถูกปรับปรุงและมูลค่ำยุติธรรมของ  
สิ่งตอบแทนที่ได้รับในส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่โดยตรงในงบกำรเงินรวม* 
 
เมื่อวันที่ 13 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2558 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นของบริษัท UWC ครั้งที่ 1/2558 ได้มีมติดังต่อไปนี้ 
 
(ก) อนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำกจ ำนวน 560,015,418 บำท เป็น 525,000,000 บำท โดยยกเลิกหุ้นสำมัญที่ยังไม่ได้

จ ำหน่ำยจ ำนวน 35,015,418 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท พร้อมกันนี้ได้อนุมัติกำรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้อง
กับกำรลดทุนจดทะเบียนดังกล่ำว 

 
(ข) อนุมัติกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำของหุ้นสำมัญที่ตรำไว้ จำกเดิมมูลค่ำหุ้นละ 1.00 บำท เป็นมูลค่ำหุ้นละ 0.10 บำท และอนุมัติกำร

แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นดังกล่ำว โดยกำรค ำนวณก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้น 
ได้แสดงผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมัญแล้ว  

 
(ค) อนุมัติกำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อเนื่องจำกข้อ ก) และ ข) ข้ำงต้น จำกจ ำนวน 525,000,000 บำท เป็น 1,907,119,713 บำท 

โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนใหม่ จ ำนวน 13,821,197,130 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.10 บำท โดยจัดสรรหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนใหม่
ดังต่อไปนี้ 
 
(1) จ ำนวนไม่เกิน 5,121,197,130 หุ้น เพ่ือเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น โดยเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ของบริษัทที่มีรำยช่ือปรำกฏอยู่ในวันก ำหนดรำยช่ือผู้ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 13 มกรำคม พ.ศ. 2558 ในอัตรำ  
1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 0.11 บำท หลังกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ในข้อ ข) 

(2) จ ำนวนไม่เกิน 2,500,000,000 หุ้น เพ่ือเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด โดยจะเป็นกำรเสนอขำยครั้งเดียวหรือหลำยครั้งก็ได้ 
ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 0.28 บำท หลังกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ในข้อ ข) 

(3) จ ำนวนไม่เกิน 5,700,000,000 หุ้น เพ่ือรองรับกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิ UWC-W2 (ตำมรำยละเอียดในข้อ ง) และ 
(4) จ ำนวนไม่เกิน 500,000,000 หุ้น เพ่ือรองรับกำรปรับสิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิที ่UWC-W1 โดยบริษัทต้องปรับสิทธิของ

ใบส ำคัญแสดงสิทธิ UWC-W1 ภำยหลังจำกกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม, บุคคลในวงจ ำกัด รวมทั้ง
จัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิ UWC-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้บริษัทได้ออกประกำศแจ้งกำรปรับสิทธิ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ UWC-W1 ลงวันที่ 9 มกรำคม พ.ศ. 2558 โดยปรับอัตรำกำรใช้สิทธิจำกเดิม 1 หน่วยใบส ำคัญแสดง
สิทธิ ต่อ 1 หุ้นสำมัญ (ก่อนกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ในข้อ ข) เป็นอัตรำ 1 หน่วยใบส ำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 19.43 
หุ้นสำมัญ ซึ่งมีมูลค่ำ หุ้นที่ตรำไว้ เท่ำกับ  0.10 บำทต่อหุ้น (หลั งกำร เปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ในข้อ ข )
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15 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและส่วนได้เสยีในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 
15.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 

 
บริษัท เอื้อวิทยำ จ ำกัด (มหำชน) (“UWC”) (ต่อ) 

 
(ง) อนุมัติกำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท UWC-W2 จ ำนวนไม่เกิน 5,700,000,000 หน่วย 

ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่ำ ในอัตรำ 2.30 หุ้นสำมัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบส ำคัญแสดงสิทธิ UWC-W2 
(กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยรำคำกำรใช้สิทธิเท่ำกับ 0.10 บำทต่อหุ้น หลังกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ในข้อ ข) 

 
ในไตรมำส 1 พ.ศ. 2558 บริษัทและส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมได้ใช้สิทธิที่เสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และช ำระค่ำหุ้นทั้งหมด 
จ ำนวน 224.99 ล้ำนบำท และ 318.34 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ กลุ่มบริษัทรับรู้ขำดทุน - สุทธิภำษี จ ำนวน 11.19 ล้ำนบำท ซึ่งเกิดจำกผลต่ำง
ระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมที่ถูกปรับปรุงและมูลค่ำยุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับในส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัทใหญ่โดยตรงในงบกำรเงินรวม ในงบกำรเงินเฉพำะบริษัทเงินลงทุนใน UWC จ ำนวน 184.87 ล้ำนบำท และเงินลงทุนระยะสั้น 
ในใบส ำคัญแสดงสิทธิ (UWC-W2) จ ำนวน 60.12 ล้ำนบำท ได้รับรู้จำกกำรปันส่วนของจ ำนวนเงินที่ได้รับ* 
 
นอกจำกนี้ ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมได้ใช้สิทธิที่เสนอขำยให้แก่บุคคลจ ำกัด จ ำนวน 2,500 ล้ำนหุ้น ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 0.28 
บำท กลุ่มบริษัทได้รับช ำระเงินค่ำหุ้นจ ำนวน 699.20 ล้ำนบำท สุทธิจำกค่ำใช้จ่ำยในกำรออกหุ้น จ ำนวน 0.80 ล้ำนบำท กลุ่มบริษัทรับรู้
ก ำไร - สุทธิภำษี จ ำนวน 116.39 ล้ำนบำท ซึ่งเกิดจำกผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมที่ถูกปรับปรุง
และมูลค่ำยุติธรรมของสิ่งตอบแทน ที่ได้รับในส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่โดยตรงในงบกำรเงินรวม 
 
ในปี พ.ศ. 2558 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมได้ใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ (UWC-W1) จ ำนวน 219.38 ล้ำนหน่วย และช ำระค่ำ
หุ้นทั้งหมด จ ำนวน 41.97 ล้ำนบำท กลุ่มบริษัทรับรู้ขำดทุน - สุทธิภำษี จ ำนวน 8.47 ล้ำนบำท ซึ่งเกิดจำกผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชี
ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมที่ถูกปรับปรุงและมูลค่ำยุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับในส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่โดยตรงใน 
งบกำรเงินรวม 
 
หลังจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ ท ำให้สัดส่วนกำรลงทุนใน  UWC ลดลงเป็นร้อยละ 39.23 แม้ว่ำกลุ่มบริษัทมีเงินลงทุน 
ใน UWC ร้อยละ 39.23 อย่ำงไรก็ตำมกลุ่มบริษัทมีอ ำนำจควบคุมทำงกำรเงินและกำรด ำเนินงำนของ UWC ดังนั้น UWC ได้ถูก 
จัดประเภทเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท 
 
บริษัท ระยองไวร์อินดัสตรีส์ จ ำกัด (มหำชน) (“RWI”) 
 
ในไตรมำส 1 พ.ศ. 2558 บริษัทได้จ ำหน่ำยหุ้นของ RWI ในตลำดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ แห่งประเทศไทย และได้รับเงินจำกกำรจ ำหน่ำย
เงินลงทุนใน RWI จ ำนวน 31.93 ล้ำนบำท ท ำให้สัดส่วนกำรลงทุนใน RWI ลดลงเป็นร้อยละ 74.26 (31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 : ร้อยละ 75.00)  
กลุ่มบริษัทรับรู้ก ำไร - สุทธิภำษี จ ำนวน 19.76 ล้ำนบำท ซึ่งเกิดจำกผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม  
ที่ถูกปรับปรุงและมูลค่ำยุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับในส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่โดยตรงในงบกำรเงินรวมในงบกำรเงินเฉพำะ
บริษัทได้ตัดจ ำหน่ำยมูลค่ำตำมบัญชีสุทธิของเงินลงทุนจ ำนวน 1.38 ล้ำนบำท และรับรู้ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนจ ำนวน 30.55 
ล้ำนบำท ภำยใต้ “ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรลงทุน”** 
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15 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและส่วนได้เสยีในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 
15.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 

 
บริษัท พีพีเอส เอนเนอยี แอนด์ มำรีน จ ำกัด (“PPS”) 
 
เมื่อวันที่ 16 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2558 บริษัทได้ลงนำมในสัญญำจะซื้อจะขำยหุ้นทั้งหมดใน PPS กลุ่มบริษัทได้รับเงินจำกกำรจ ำหน่ำย 
เงินลงทุนจ ำนวน 82.14 ล้ำนบำท กลุ่มบริษัทรับรู้ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนดังกล่ำวจ ำนวน 21.77 ล้ำนบำท ภำยใต้ “ก ำไร
(ขำดทุน)จำกกำรลงทุน” ในงบกำรเงินรวม และไม่ได้น ำงบกำรเงินของ PPS มำรวมในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วันที่ 1 มีนำคม 
พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป ในงบกำรเงินเฉพำะบริษัทได้ตัดจ ำหน่ำยมูลค่ำตำมบัญชีสุทธิของเงินลงทุนจ ำนวน 82.14 ล้ำนบำท และไม่มีก ำไร
หรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน**  
 
บริษัท เอ็นเนซอล จ ำกัด (“ENS”) 
 
ในไตรมำส 4 พ.ศ. 2558 บริษัทได้ลงทุนเพ่ิมใน ENS จ ำนวน 60.50 ล้ำนบำท ท ำให้สัดส่วนกำรลงทุนใน ENS เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 90.04 
(31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 : ร้อยละ 80.08) กลุ่มบริษัทรับรู้ก ำไร - สุทธิภำษี จ ำนวน 1.16 ล้ำนบำท ซึ่งเกิดขึ้นจำกผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำตำม
บัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมที่ถูกปรับปรุงและมูลค่ำยุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับในส่วนของผู้ถือบริษัทใหญ่โดยตรง
ในงบกำรเงินรวม* 
 
บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จ ำกัด (“EVM”) (เดิมชื่อ “บริษัท เอชทีพี แอนด์ เซ็น คอร์เปอร์เรชั่น จ ำกัด”) 
 
ในไตรมำส 2 พ.ศ. 2558 EVM ได้เรียกช ำระหุ้นร้อยละ 25 และบริษัทได้จ่ำยช ำระมูลค่ำหุ้น เป็นจ ำนวนเงิน 1.27 ล้ำนบำท โดยผู้ถือหุ้น
ในส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมได้ช ำระค่ำหุ้นสำมัญบำงส่วน เป็นจ ำนวนเงิน 25,000 บำท อย่ำงไรก็ตำม EVM ได้บันทึกค่ำหุ้นที่ยัง
ไม่ได้รับช ำระจำกส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมเป็นลูกหนี้ค่ำหุ้นจ ำนวน 1.2 ล้ำนบำท ท ำให้สัดส่วนควำมเป็นเจ้ำของของบริษัทยังคงเดิม
ในอัตรำร้อยละ 51.00* 
 
ในเดือนพศจิกำยน พ.ศ. 2558 บริษัทได้ท ำกำรซื้อหุ้นของ EVM เป็นจ ำนวนเงิน 2.29 ล้ำนบำท จำกส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม  
ท ำให้สัดส่วนกำรลงทุนใน EVM เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 98.00 (31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 : ร้อยละ 51.00) กลุ่มบริษัทรับรู้ก ำไร - สุทธิภำษี
จ ำนวน 0.17 ล้ำนบำท ซึ่งเกิดจำกผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมที่ถูกปรับปรุงและจ ำนวนเงินที่จ่ำย
ช ำระในส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่โดยตรงในงบกำรเงินรวม* 
 
บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด (“WJC”) 
 
บริษัทได้ประเมินกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนใน WJC และได้รับรู้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ จ ำนวน 68.13 ล้ำนบำท ไว้ภำยใต้ “ค่ำใช้จ่ำยอื่น” 
ในงบก ำไรขำดทุนเฉพำะบริษัทส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 
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15 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและส่วนได้เสยีในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 
15.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 

 
บริษัท พำรำไดซ์กรีนเอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (“PGE”) 
 
ในวันที่ 3 กรกฎำคม พ.ศ. 2558 บริษัทย่อยเข้ำซื้อกิจกำรของ PGE โดยลงทุนในหุ้นสำมัญจ ำนวน 24,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท 
เป็นจ ำนวนเงิน 2.40 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนกำรถือหุ้นในอัตรำร้อยละ 60.00 PGE ได้ออกหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนจ ำนวน 2,460,000 หุ้น  
มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท โดยบริษัทย่อยและส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมได้ลงทุนเพ่ิมจ ำนวน  1,476,000 หุ้น และจ ำนวน 
984,000 หุ้น ตำมล ำดับ PGE ได้เรียกช ำระค่ำหุ้นเต็มจ ำนวน มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท บริษัทย่อยและส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมได้ช ำระ
ค่ำหุ้นดังกล่ำวแล้ว เป็นจ ำนวนเงิน 147.60 ล้ำนบำท และจ ำนวนเงิน 98.40 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ กำรเพ่ิมทุนดังกล่ำวไม่ได้ท ำให้สัดส่วนกำร
ถือหุ้นเปลี่ยนแปลง กลุ่มบริษัทอยู่ระหว่ำงกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินที่สำมำรถระบุได้จำกกำรซื้อ ซึ่งอำจมี
กำรปรับปรุงเมื่อปนะเมินมูลค่ำของรำยกำรแล้วเสร็จ*** 
 
กลุ่มบริษัทคำดว่ำจะได้รับประโยชน์ในอนำคตจำกเงินลงทุนในแง่ควำมพร้อมในกำรด ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำ ควำมเช่ียวชำญในกำร
ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนทำงเลือกและผู้ปฏิบัติงำนหลัก  
 
มูลค่ำรำคำซื้อขำยเทียบกับมูลค่ำของสินทรัพย์สุทธิที่รับรู้จำกกำรซื้อกิจกำร ณ วันซื้อขำย สำมำรถวิเครำะห์ได้ดังนี้ 
 

 บำท 
  

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น 128,530 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 83,825 
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ ์ 248,665,437 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 816,571 
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น (696,033) 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น (371,345) 

มูลค่ำยุติธรรมสุทธิ 248,626,985 

หัก  ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม (100,000,000) 

มูลค่ำยุติธรรมสุทธิที่ได้รับ 148,626,985 
  

ยอดจ่ำยช ำระ 150,000,000 

เงินสดที่ได้มำจำกบริษัทย่อย ณ วันซื้อ (1,373,015) 

ยอดจ่ำยช ำระสุทธิ 148,626,985 
  

ค่ำควำมนิยม - 
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15 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและส่วนได้เสยีในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 

15.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

บริษัท ทีอำร์ซี คลีนเอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (“TRC”) 
 

ในวันที่ 21 กันยำยน พ.ศ. 2558 บริษัทย่อยเข้ำซื้อกิจกำรของ TRC โดยลงทุนในหุ้นสำมัญจ ำนวน 24,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ  
10 บำท คิดเป็นสัดส่วนกำรถือหุ้นในอัตรำร้อยละ 99.99 กลุ่มบริษัทอยู่ในระหว่ำงประเมินมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ หนี้สิน  
ที่สำมำรถระบุได้ที่ได้จำกกำรซื้อ บริษัทย่อยได้แสดงผลต่ำงไว้เป็นค่ำนิยม ซึ่งอำจมีกำรปรับปรุงเมื่อประเมินมูลค่ำของรำยกำรแล้วเสร็จ 
 

กลุ่มบริษัทคำดว่ำจะได้รับประโยชน์ในอนำคตจำกเงินลงทุนในแง่ควำมพร้อมในกำรด ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำ ควำมเช่ียวชำญในกำร
ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนทำงเลือกและผู้ปฏิบัติงำนหลัก  
 

มูลค่ำรำคำซื้อขำยเทียบกับมูลค่ำของประมำณกำรมูลค่ำของสินทรัพยส์ุทธิที่รับรู้จำกกำรซื้อกิจกำร ณ วันซื้อขำย สำมำรถวิเครำะห์ได้
ดังนี้ 

 บำท 
  

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น 586,008 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 1,376,773 
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ ์ 457,703,554 
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น (15,400,644) 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น (471,084) 
หนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงินส่วนที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี (1,180,985) 

มูลค่ำยุติธรรมสุทธิ 442,613,622 

หัก  ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม - 

มูลค่ำยุติธรรมสุทธิที่ได้รับ 442,613,622 
  

ยอดจ่ำยช ำระ 158,712,431 
เงินสดจ่ำยเพ่ือให้บริษัทย่อยกู้ยืม 345,979,258 

เงินสดที่ได้มำจำกบริษัทย่อย ณ วันซื้อ (20,654,625) 

ยอดจ่ำยช ำระสุทธิ 484,037,064 
  

ผลต่ำงของสิง่ตอบแทนที่โอนให้สูงกว่ำมูลค่ำยุติธรรม (ค่ำควำมนิยม) 41,423,442 
 

กลุ่มบริษัทไม่ได้เปิดเผยข้อมูลรำยละเอียดของค่ำควำมนิยมเนื่องจำกอยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำข้อมูลกำรจัดสรรรำคำซื้อ 
 

บริษัท ยูดับบลิวซี โซล่ำร์ จ ำกัด (“SLR”) 
 

ในวันที่ 21 พฤษภำคม พ.ศ. 2558 บริษัทย่อยได้ลงทุนใน SLR ซึ่งเป็นบริษัทที่บริษัทจัดตั้งขึ้นเองโดยลงทุนในหุ้นสำมัญจ ำนวน 99,996 หุ้น 
มูลค่ำทั้งสิ้น 249,990 บำท คิดเป็นสัดส่วนกำรถือหุ้นในอัตรำร้อยละ 99.99*** 
 

ในเดือนกันยำยน พ.ศ. 2558 SLR ได้เรียกช ำระค่ำหุ้นดังกล่ำว และบริษัทย่อยได้จ่ำยช ำระค่ำหุ้นเป็นจ ำนวนเงิน 749,970 บำท*** 
 

ในเดือนตุลำคม พ.ศ. 2558 SLR ได้ออกหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนจ ำนวน 6,900,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท โดยบริษัทได้เรียกช ำระ
ค่ำหุ้นบำงส่วน มูลค่ำหุ้นละ 2.50 บำท บริษัทย่อยได้ช ำระค่ำหุ้นดังกล่ำวแล้วเป็นจ ำนวนเงิน 17,249,310 บำท*** 
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บริษัท อิมพีเรียล แลนด์ จ ำกัด (“IMP”) 
 

เมื่อวันที่  13 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2558 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่  1/2558 ได้มีมติอนุมัติให้ขำยเงินลงทุนใน IMP  
ให้แก่บริษัท อีเอ็มซี จ ำกัด (มหำชน) (“EMC”) (บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน) ซึ่งถือเป็นรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน โดยเป็นกำรขำยในสัดส่วนร้อยละ 
100.00 ของทุนช ำระแล้วของ IMP 
 

อย่ำงไรก็ตำม จนถึงปัจจุุบัน EMC ยังอยู่ในระหว่ำงกำรเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติและลงนำมในสัญญำซื้อขำยธุรกิจ 
โดยอ้ำงอิงกับแผนกลยุทธ์และฐำนะกำรเงินของ EMC ผู้บริหำรพิจำรณำว่ำยังมีควำมไม่แน่นอนในกำรขำยธุรกิจ จึงยังมิได้แยกแสดง
รำยกำรที่เกี่ยวข้องเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขำย 
 

รำยกำรท่ีเกิดขึ้นระหว่ำงปี พ.ศ. 2557 
 

บริษัท เอื้อวิทยำ จ ำกัด (มหำชน) (“UWC”) 
 

UWC เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ แห่งประเทศไทย ในไตรมำส 1 พ.ศ. 2557 บริษัทได้ท ำกำรซื้อหุ้นของ UWC 
เป็นจ ำนวนเงิน 1.82 ล้ำนบำท จำกส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม ท ำให้สัดส่วนกำรลงทุนใน  UWC เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 58.05 กลุ่ม
บริษัทรับรู้ขำดทุนจ ำนวน 0.28 ล้ำนบำท ซึ่งเกิดจำกผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมที่ถูกปรับปรุง
และมูลค่ำยุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับในส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่โดยตรงในงบกำรเงินรวม** 
 

ในปี พ.ศ. 2557 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมได้ใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ (UWC-W1) จ ำนวน 1,704,438 หน่วย รำคำใช้สิทธิ
หน่วยละ 1.00 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 1,704,438 บำท UWC ออกหุ้นสำมัญแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2557 ท ำให้สัดส่วนกำรลงทุน
ใน UWC ลดลงเป็นร้อยละ 57.79 กลุ่มบริษัทรับรู้ขำดทุนจ ำนวน 0.66 ล้ำนบำท ซึ่งเกิดจำกผลต่ำงจำกกำรเปลี่ยนสัดส่วนกำรลงทุน  
ในบริษัทย่อยในส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่โดยตรงในงบกำรเงินรวม* 
 

ในเดือนธันวำคม พ.ศ. 2557 บริษัทและส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมแสดงควำมจ ำนงใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ  (UWC-W1) 
และได้ช ำระเงินค่ำหุ้นดังกล่ำวให้แก่ UWC แล้ว เป็นจ ำนวนเงิน 70.94 ล้ำนบำท และ จ ำนวนเงิน 55.78 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ UWC ได้
ออกหุ้นสำมัญแล้วเสร็จตำมเงื่อนไขใบส ำคัญแสดงสิทธิในเดือนมกรำคม พ.ศ. 2558 เงินค่ำหุ้นที่ได้รับจำกส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม 
จ ำนวนเงิน 55.78 ล้ำนบำท ได้แสดงรวมไว้ภำยใต้ “ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม” ในงบกำรเงินรวมส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่  
31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 
 

บริษัท ระยองไวร์อินดัสตรีส์ จ ำกัด (มหำชน) (“RWI”) 
 

ในเดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2557 บริษัทได้ท ำกำรซื้อหุ้นของ RWI เป็นจ ำนวนเงิน 62.50 ล้ำนบำท จำกส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม ท ำให้
สัดส่วนกำรลงทุนใน RWI เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 99.99 กลุ่มบริษัทรับรู้ก ำไรจ ำนวน 89.80 ล้ำนบำท ซึ่งเกิดจำกผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชี
ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมที่ถกูปรับปรุงและจ ำนวนเงินที่จำ่ยช ำระในส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่โดยตรงในงบกำรเงินรวม** 
 

ในเดือนกันยำยน พ.ศ. 2557 RWI ได้เสนอขำยหุ้นสำมัญจ ำนวน 150,000,000 หุ้นแก่ประชำชนทั่วไปเป็นครั้งแรกในตลำดหลักทรัพย์ 
เอ็มเอไอ แห่งประเทศไทยในรำคำหุ้นละ 1.60 บำท กลุ่มบริษัทได้รับเงินค่ำหุ้นสุทธิจำกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดจ ำหน่ำยหุ้นจ ำนวน 230.38 
ล้ำนบำท จำกส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม ท ำให้สัดส่วนกำรลงทุนใน RWI ลดลงเป็นร้อยละ 75.00 กลุ่มบริษัทรับรู้ขำดทุนจ ำนวน 
2.92 ล้ำนบำท ซึ่งเกิดจำกผลต่ำงจำกกำรเปลี่ยนสัดส่วนกำรลงทุนในบริษัทย่อยในส่วนของผูถ้ือหุ้นบริษัทใหญ่โดยตรงในงบกำรเงินรวม* 
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15 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและส่วนได้เสยีในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 
15.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 

 
รำยกำรท่ีเกิดขึ้นระหว่ำงปี พ.ศ. 2557 (ต่อ) 
 
บริษัท พีพีเอส เอนเนอยี แอนด์ มำรีน จ ำกัด (“PPS”) 
 
ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 PPS ได้เรียกช ำระหุ้นเต็มมูลค่ำ บริษัทและส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมได้จ่ำยช ำระ 
มูลค่ำหุ้นสำมัญเต็มมูลค่ำ เป็นจ ำนวนเงิน 11.05 ล้ำนบำท และ 5.95 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ* 
 
นอกจำกนี้บริษัทได้ท ำกำรซื้อหุ้นสำมัญของ PPS เป็นจ ำนวนเงิน 2.55 ล้ำนบำท จำกส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม ท ำให้สัดส่วนกำร
ลงทุนใน PPS เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 67.77 กลุ่มบริษัทได้ปรับปรุงมูลค่ำตำมบัญชีของส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่และส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจ
ควบคุมเพ่ือสะท้อนกำรเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น กลุ่มบริษัทรับรู้ขำดทุนจ ำนวน 88,871 บำท ซึ่งเกิดจำกผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำตำม
บัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมที่ถูกปรับปรุงและมูลค่ำยุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับในส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่โดยตรง
ในงบกำรเงินรวม** 
 
เมื่อวันที่ 10 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2558 ที่ประชุมบริษัทคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 2/2558 ได้มีมติกำรขำยเงินลงทุนใน PPS ดังนั้น บริษัท
ได้ประเมินกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนใน PPS และได้รับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัท จ ำนวน 7.51 ล้ำนบำท 
ไว้ภำยใต้ “ค่ำใช้จ่ำยอื่น” ในงบก ำไรขำดทุนของบริษัทส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 อย่ำงไรก็ตำมรำคำขำยเงินลงทุน 
ในบริษัทย่อยสูงกว่ำมูลค่ำสินทรัพย์สุทธิที่เกี่ยวข้องในงบกำรเงินรวม กลุ่มบริษัทจะรับรู้ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนใน PPS ในรอบ
ระยะเวลำที่ได้จ ำหน่ำยเงินลงทุน ซึ่งคำดว่ำจะแล้วเสร็จในไตรมำสแรกของปี พ.ศ. 2558 ในงบกำรเงินรวม 
 
บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอไพรส์ จ ำกัด (“WJC”) 
 
ในเดือนธันวำคม พ.ศ. 2557 WJC ได้ออกหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนโดยเสนอขำยเป็นกำรเฉพำะเจำะจงให้แก่บริษัท จ ำนวน 700,000 หุ้น มูลค่ำ 
ที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท บริษัทได้ลงทุนในหุ้นทั้งหมดและจ่ำยช ำระมูลค่ำหุ้นบำงส่วน เป็นจ ำนวนเงิน 17.50 ล้ำนบำท ท ำให้สัดส่วน 
กำรลงทุนใน WJC เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 94.25 กลุ่มบริษัทรับรู้ขำดทุนจ ำนวน 3.65 ล้ำนบำท ซึ่งเกิดจำกผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชี
ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมที่ถูกปรับปรุงและมูลค่ำยุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับในส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่โดยตรง
ในงบกำรเงินรวม* 
 
* บริษัทลงทุนเพ่ิม 
** บริษัทจ ำหน่ำยเงินลงทุน 
*** บริษัทย่อยลงทุนเพ่ิม 
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15 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและส่วนได้เสยีในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 
15.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 

 
ยอดรวมของส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ ำนำจควบคุม ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 มีจ ำนวน 1,667.56 ล้ำนบำท โดยจ ำนวน 1,325.52 ล้ำนบำท 
เป็นของ UWC และ 238.21 ล้ำนบำท เป็นของ RWI ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมที่เหลือทั้งหมดไม่มีสำระส ำคัญต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
ของกลุ่มบริษัท 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยท่ีมีส่วนได้เสยีท่ีไมม่ีอ ำนำจควบคุมท่ีมีสำระส ำคัญ 
 
รำยละเอียดด้ำนล่ำงแสดงข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยแต่ละรำยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมที่มีสำระส ำคัญต่อ  
กลุ่มบริษัท 
 
งบแสดงฐำนะกำรเงินโดยสรุป 
 

 UWC RWI รวม 

 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม ณ วันท่ี 31 ธันวำคม ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       

ส่วนที่หมุนเวยีน       
สินทรัพย ์ 1,959.87 926.26 661.62 968.32 2,621.49 1,894.58 

หนี้สิน (571.24) (501.36) (22.66) (268.99) (593.90) (770.35) 

รวมสนิทรัพย์หมุนเวียนสุทธ ิ 1,388.63 424.90 638.96 699.33 2,027.59 1,124.23 

       
ส่วนที่ไม่หมุนเวียน       
สินทรัพย ์ 861.63 465.00 293.41 250.83 1,155.04 715.83 

หนี้สิน (69.06) (65.43) (6.91) (6.60) (75.97) (72.03) 

รวมสนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนสุทธ ิ 792.57 399.57 286.50 244.23 1,079.07 643.80 

สินทรัพย์สทุธ ิ 2,181.20 824.47 925.46 943.56 3,106.66 1,768.03 
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15 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและส่วนได้เสยีในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 
15.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 

 
ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยท่ีมีส่วนได้เสยีท่ีไมม่ีอ ำนำจควบคุมท่ีมีสำระส ำคัญ (ต่อ) 
 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป 
 

 UWC RWI รวม 

 ส ำหรับปีสิ้นสุด ส ำหรับปีสิ้นสุด ส ำหรับปีสิ้นสุด 

 วันท่ี 31 ธันวำคม วันท่ี 31 ธันวำคม วันท่ี 31 ธันวำคม 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       

รำยได้ 609.84 706.12 639.24 854.09 1,249.08 1,560.21 
ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษ ี 61.01 52.12 (19.55) 103.57 41.46 155.69 
(ค่ำใช้จ่ำย)รำยได้ภำษีเงินได้ (8.78) (4.63) 0.82 (20.74) (7.96) (25.37) 
ก ำไร(ขำดทุน)หลังภำษีจำกกำร       
   ด ำเนินงำนต่อเนื่อง 52.23 47.49 (18.73) 82.83 33.50 130.32 

ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น - 19.12 0.63 (0.25) 0.63 18.87 

ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวม 52.23 66.61 (18.10) 82.58 34.13 149.19 

       
ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวม       
   ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสีย       
   ที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม 31.74 28.11 (4.66) 20.65 27.08 48.76 
เงินปันผลจ่ำยให้กับส่วนได้เสีย       
   ที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม - - - (10.00) - (10.00) 
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15 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและส่วนได้เสยีในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 
15.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 

 
ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยท่ีมีส่วนได้เสยีท่ีไมม่ีอ ำนำจควบคุมท่ีมีสำระส ำคัญ (ต่อ) 
 
งบกระแสเงินสดโดยสรุป 
 

 UWC RWI รวม 

 ส ำหรับปีสิ้นสุด ส ำหรับปีสิ้นสุด ส ำหรับปีสิ้นสุด 

 วันท่ี 31 ธันวำคม วันท่ี 31 ธันวำคม วันท่ี 31 ธันวำคม 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       

กระแสเงินสดจำกกิจกรรม       
   ด ำเนินงำน       
เงินสด(ใช้ไปใน)ได้มำจำก       
   กิจกรรมด ำเนินงำน (30.01) (22.94) 141.47 235.91 111.46 212.97 
เงินสดรับดอกเบี้ย 6.68 0.45 3.18 3.88 9.86 4.33 
จ่ำยดอกเบี้ย (11.59) (14.07) (3.15) (6.77) (14.75) (20.84) 
เงินสดรับภำษีเงินได้ - - - 0.42 - 0.42 

จ่ำยภำษีเงินได้ (7.28) (14.57) (11.82) (31.08) (19.10) (45.65) 

       
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มำจำก       

   กิจกรรมด ำเนินงำน (42.20) (51.13) 129.68 202.36 87.48 151.23 

เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มำจำก       

   กิจกรรมลงทุน (942.50) (3.84) 8.26 (353.59) (934.24) (357.43) 

เงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)       

   กิจกรรมจัดหำเงิน 1,344.62 160.45 (165.25) 124.95 1,179.37 285.40 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ       
   เงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิ 359.92 105.48 (27.31) (26.28) 332.61 79.20 
เงินสด รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด       

   และเงินเบิกเกินบัญชีต้นปี 144.38 38.90 46.19 72.47 190.57 111.37 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ       

   เงินสดปลำยปี 504.30 144.38 18.88 46.19 523.18 190.57 

 
ข้อมูลข้ำงต้นแสดงด้วยจ ำนวนก่อนกำรตัดรำยกำรระหว่ำงกัน 
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15 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและส่วนได้เสยีในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 
15.2 ส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ 

 
บริษัท ออสกำร์ เซฟ เดอะ เวิลด์ จ ำกัด (“OSCAR”) 
 
รำยละเอียดเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำมีดังต่อไปนี้ 
 

   ทุนที่ออกและช ำระแล้ว สัดส่วนกำรลงทุน 

  ประเทศ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ที่จดทะเบียน ล้ำนบำท ล้ำนบำท ร้อยละ ร้อยละ 

       

บริษัท ออสกำร ์เซฟ  
   เดอะ เวิลด์ จ ำกัด 

โครงกำรโรงไฟฟ้ำ 
   ชีวมวล ไทย 111.25 - 55.00 - 

 
กำรเปลี่ยนแปลงของส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำสำมำรถวิเครำะห์ได้ดังต่อไปนี้ 

 งบกำรเงินรวม 

 บำท 
  

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558  
รำคำตำมบัญชีต้นปี - สุทธิ - 
โอนจำกเงินมัดจ ำเพ่ือซื้อกิจกำร  12,000,000 
ซื้อเงินลงทุน 49,187,500 

ส่วนแบ่งขำดทุน (5,515,850) 

รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ 55,671,650 

 
ในไตรมำส 2 พ.ศ. 2558 บริษัทย่อยได้ลงทุนในหุ้นสำมัญจ ำนวน 276,375 หุ้น มูลค่ำทั้งสิ้น 22.11 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนกำรถือหุ้น 
ในอัตรำร้อยละ 55.00 ใน “OSCAR” ซึ่งถือเป็นส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำของบริษัท โดยบริษัทย่อยมีกำรควบคุมร่วมกับผู้ร่วมค้ำ  
 
หลังจำกซื้อกิจกำร บริษัทย่อยได้ลงทุนเพ่ิมในหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนของ OSCAR จ ำนวน 962,500 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100.00 บำท 
โดยช ำระค่ำหุ้นเพ่ิมทุนหุ้นละ 35.00 บำท นอกจำกนี้ บริษัทย่อยช ำระค่ำหุ้นเดิมจ ำนวน 275,000 หุ้น เพ่ิมเติมในรำคำหุ้นละ 20.00 บำทแล้ว 
รวมเป็นเงินจ ำนวน 39.08 ล้ำนบำท และยังคงสัดส่วนกำรถือหุ้นในอัตรำร้อยละ 55.00  
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15 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและส่วนได้เสยีในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 
15.2 ส่วนได้เสยีในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 
เงินลงทุนซึ่งปฏิบัติตำมวิธีส่วนได้เสีย 
 
จ ำนวนที่รับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินมีดังนี ้

  งบกำรเงินรวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม   พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

   บำท บำท 
     

กำรร่วมค้ำ   55,671,650 - 

 
จ ำนวนที่รับรู้ในงบก ำไรขำดทุนมีดังนี ้

  งบกำรเงินรวม 

ส ำหรับงวดสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม    พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2558 

   บำท บำท 
     

กำรร่วมค้ำ   (5,515,850) - 

 
งบแสดงฐำนะกำรเงินโดยสรุป 

 OSCAR 

 31 ธันวำคม 11 มิถุนำยน 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2558 

 บำท บำท 
   

ส่วนท่ีหมุนเวียน   
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 52,941,659 87,723 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  15,195,517 5,500,584 

สินทรัพย์หมุนเวียนรวม 68,137,176 5,588,307 
   

หนี้สินหมุนเวียนรวม (10,578,700) (518,980) 

   
ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน   
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 40,946,309 25,647,778 

หนี้สินไม่หมุนเวียนรวม (7,040,000) (273,500) 

สินทรัพย์สุทธิ 91,464,785 30,443,605 
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15 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและส่วนได้เสยีในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

15.2 ส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 
เงินลงทุน ซึ่งปฏิบัติตำมวิธีส่วนได้เสีย (ต่อ) 
 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป 

  OSCAR 

  ส ำหรับงวดตั้งแต่  
  วันท่ี 12 มิถุนำยน 
  ถึงวันท่ี 31 ธันวำคม 
  พ.ศ. 2558 

  บำท 
   

รำยได้  - 
ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำย  (10,070,746) 
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย  (119,065) 

รำยได้ดอกเบี้ย  160,991 

ขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง  (10,028,820) 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้  - 

ขำดทุนหลังภำษีจำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง  (10,028,820) 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  - 

ขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม  (10,028,820) 

 
ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุป 

  OSCAR 

  31 ธันวำคม 
  พ.ศ. 2558 

  บำท 
   

สินทรัพย์สุทธิ ณ วันท่ี 11 มิถุนำยน  30,443,605 
ขำดทุนในระหว่ำงงวด  (10,028,820) 
กำรเพ่ิมทุนในระหว่ำงงวด  71,050,000 

สินทรัพย์สุทธิ ณ วันสิ้นปี  91,464,785 

ส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ (ร้อยละ 55.00)  50,305,632 

กำรปรับมูลค่ำยุติธรรม ณ วันซื้อธุรกิจ  5,366,018 

มูลค่ำตำมบัญชี  55,671,650 



บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน) 
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16 เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน  

  

งบกำรเงินรวมและ 
งบกำรเงินเฉพำะบริษัท 

   31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 
   พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

   บำท บำท 
     

รำคำทุน    35,700,000 35,700,000 

หัก  ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ   - - 

เงินลงทุนระยะยำวอื่น - สุทธิ   35,700,000 35,700,000 

 
กำรเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนระยะยำวอื่น ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 สำมำรถวิเครำะห์ได้ดังนี้ 
 
 งบกำรเงินรวมและ 

 งบกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 บำท 
  

ยอดคงเหลือต้นป ี 35,700,000 

ยอดคงเหลือปลำยป ี 35,700,000 

 
ในเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2556 บริษัทได้ลงทุนในหุ้นสำมัญของบริษัท  ฐำนเศรษฐกิจ จ ำกัด (“ฐำนเศรษฐกิจ”) เป็นจ ำนวน 35.70 ล้ำนบำท  
คิดเป็นสัดส่วนกำรถือหุ้นในอัตรำร้อยละ  35.00 ของทุนจดทะเบียน เมื่อวันที่ 24 มิถุนำยน พ.ศ. 2557 ศำลล้มละลำยกลำงได้มีค ำสั่งให้ 
ฐำนเศรษฐกิจออกจำกแผนฟ้ืนฟูกิจกำรแล้ว อย่ำงไรก็ตำมฐำนเศรษฐกิจอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรเพ่ือ เปลี่ยนแปลงคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือให้ 
กลุ่มบริษัทส่งตัวแทนเข้ำไปเป็นในคณะกรรมกำรของฐำนเศรฐกิจ ท ำให้ในปัจจุบันบริษัทยังไม่สำมำรถมีอิทธิพลอย่ำงมีสำระส ำคัญหรือ 
มีอ ำนำจควบคุมในกำรบริหำรฐำนเศรษฐกิจได้ บริษัทจึงบันทึกเงินลงทุนในฐำนเศรษฐกิจเป็นเงินลงทุนระยะยำวอื่น จนกว่ำบริษัทจะสำมำรถ 
มีตัวแทนเป็นกรรมกำรของฐำนเศรษฐกิจและมีอ ำนำจควบคุมในกำรบริหำรฐำนเศรษฐกิจได้ 
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17 อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 ท่ีดิน อำคำร รวม 

 บำท บำท บำท 

วันท่ี 1 มกรำคม พ .ศ.  2557    
รำคำทุน 415,473,522 940,000 416,413,522 
หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - (679,890) (679,890) 

หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (10,857,206) - (10,857,206) 

รำคำตำมบัญชี - สุทธิ 404,616,316 260,110 404,876,426 

    
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557    
รำคำตำมบัญชีต้นปี - สุทธิ 404,616,316 260,110 404,876,426 

ค่ำเสื่อมรำคำ - (47,000) (47,000) 

รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ 404,616,316 213,110 404,829,426 

    
วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557    
รำคำทุน 415,473,522 940,000 416,413,522 
หัก  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - (726,890) (726,890) 

หัก  ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (10,857,206) - (10,857,206) 

รำคำตำมบัญชี - สุทธิ 404,616,316 213,110 404,829,426 

    
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558    
รำคำตำมบัญชีต้นปี - สุทธิ 404,616,316 213,110 404,829,426 

ค่ำเสื่อมรำคำ - (47,000) (47,000) 

รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ 404,616,316 166,110 404,782,426 

    
วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558    
รำคำทุน 415,473,522 940,000 416,413,522 
หัก  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - (773,890) (773,890) 

หัก  ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (10,857,206) - (10,857,206) 

รำคำตำมบัญชี - สุทธิ 404,616,316 166,110 404,782,426 

    

รำคำยุติธรรม วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 430,306,400 1,008,000 431,314,400 

รำคำยุติธรรม วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 415,798,850 1,008,000 416,806,850 
 

รำคำยุติธรรมประเมินโดยผู้ประเมินรำคำอิสระภำยนอก ด้วยกำรก ำหนดมูลค่ำเป็นผลกำรอ้ำงอิงรำคำซื้อขำยในตลำดล่ำสุดที่สำมำรถซื้อได้
อย่ำงอิสระ มูลค่ำยุติธรรมอยู่ในระดับ 2 ของล ำดับช้ันมูลค่ำยุติธรรม 
 

ผู้บริหำรของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่ำงพิจำรณำแผนกำรน ำที่ดินและอำคำรไปร่วมทุนในกิจกำรอื่นหรือพัฒนำที่ดินดังกล่ำวเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 

วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุนบำงส่วนได้น ำไปวำงเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมจำกธนำคำรตำมที่กล่ำวในหมำยเหตุ 34 



บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 
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18 ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ 

 งบกำรเงินรวม 

 รำคำตีใหม ่ รำคำทุน 

     เครื่องตกแต่ง    
  อำคำรและ เครื่องจักรและ เครื่องขุดเจำะ ติดตั้งและ  งำนระหว่ำง  
 ที่ดิน ส่วนปรับปรุง อุปกรณ ์ อุโมงค ์ เครื่องใช้ส ำนักงำน ยำนพำหนะ ก่อสร้ำง รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 

วันที่ 1 มกรำคม พ .ศ.  2557         
รำคำทุน/รำคำที่ตีใหม่ 261,091,825 358,478,518 584,772,822 131,139,060 50,783,069 34,125,206 74,014,991 1,494,405,491 
หัก  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม  - (241,005,366) (451,768,835) (4,849,230) (37,343,446) (26,388,291) - (761,355,168) 

หัก  ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ - (15,938,200) (1,515,672) - - (478,952) - (17,932,824) 

รำคำตำมบัญชี – สุทธิ 261,091,825 101,534,952 131,488,315 126,289,830 13,439,623 7,257,963 74,014,991 715,117,499 
         

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ .ศ.  2557         
รำคำตำมบัญชีต้นปี - สุทธิ 261,091,825 101,534,952 131,488,315 126,289,830 13,439,623 7,257,963 74,014,991 715,117,499 
ซ้ือระหว่ำงปี - 1,187,488 19,977,846 632,664 1,731,980 3,347,839 17,363,155 44,240,972 
ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำใหม่ 23,048,000 - - - - - - 23,048,000 
จ ำหน่ำยระหว่ำงปี - สุทธิ - - (608,781) - (857) (262,149) - (871,787) 
กำรโอน - 26,053,788 10,053,450 (203,000) 103,105 - (78,387,355) (42,380,012) 
ค่ำเส่ือมรำคำ - (13,443,689) (27,344,704) (637,806) (4,684,876) (2,466,943) - (48,578,018) 

กำรด้อยค่ำ - (7,191,047) - - - - - (7,191,047) 

รำคำตำมบัญชีปลำยป ี- สุทธิ 284,139,825 108,141,492 133,566,126 126,081,688 10,588,975 7,876,710 12,990,791 683,385,607 
         

วันที่ 31 ธันวำคม พ .ศ .  2557         
รำคำทุน/รำคำที่ตีใหม่ 284,139,825 385,719,794 613,912,112 131,568,725 51,774,905 37,210,894 12,990,791 1,517,317,046 
หัก  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม  - (254,449,055) (478,830,314) (5,487,037) (41,185,930) (28,855,232) - (808,807,568) 

หัก  ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ - (23,129,247) (1,515,672) - - (478,952) - (25,123,871) 

รำคำตำมบัญชี - สุทธิ 284,139,825 108,141,492 133,566,126 126,081,688 10,588,975 7,876,710 12,990,791 683,385,607 



บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 
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18 ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ (ต่อ) 

 งบกำรเงินรวม 

 รำคำตีใหม ่ รำคำทุน 

     เครื่องตกแต่ง    
  อำคำรและ เครื่องจักรและ เครื่องขุดเจำะ ติดตั้งและ  งำนระหว่ำง  
 ที่ดิน ส่วนปรับปรุง อุปกรณ ์ อุโมงค ์ เครื่องใช้ส ำนักงำน ยำนพำหนะ ก่อสร้ำง รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ .ศ.  2558         
รำคำตำมบัญชีต้นปี - สุทธิ 284,139,825 108,141,492 133,566,126 126,081,688 10,588,975 7,876,710 12,990,791 683,385,607 
ซ้ือระหว่ำงปี 76,701,096 33,204,810 195,965,980 - 4,826,617 6,084,058 89,334,735 406,117,296 
สินทรัพย์จำกกำรซ้ือบริษัทย่อย (หมำยเหตุ 15) 5,593,094 368,518,859 86,114,119 - 116,008 - - 460,342,080 
จ ำหน่ำยระหว่ำงปี - สุทธิ - (1,992,189) (3,849,289) - (6,159) (8) (269,522) (6,117,167) 
กำรโอน - 802,578 66,457 - - - (869,035) - 
ค่ำเส่ือมรำคำ - (19,034,358) (31,512,318) - (3,963,552) (1,607,193) - (56,117,421) 

รำคำตำมบัญชีปลำยป ี- สุทธิ (53,659,825) (14,076,219) (42,424,200) - (481,034) (3,098,266) (367,180) (114,106,724) 

 312,774,190 475,564,973 337,926,875 126,081,688 11,080,855 9,255,301 100,819,789 1,373,503,671 

วันที่ 31 ธันวำคม พ .ศ .  2558         
รำคำทุน/รำคำที่ตีใหม่ 312,774,190 845,130,605 831,798,425 131,568,725 55,497,030 31,367,384 100,819,789 2,308,956,148 
หัก ค่ำเส่ือมรำคำสะสม  - (360,025,272) (492,355,877) (5,487,037) (44,416,175) (21,633,131) - (923,917,492) 

หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ - (9,540,360) (1,515,673) - - (478,952) - (11,534,985) 

รำคำตำมบัญชี - สุทธิ 312,774,190 475,564,973 337,926,875 126,081,688 11,080,855 9,255,301 100,819,789 1,373,503,671 

 
เมื่อวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 กลุ่มบริษัทได้ตีรำคำที่ดินและอำคำรโดยผู้ประเมินรำคำอิสระ โดยกำรประเมินมูลค่ำดังกล่ำวอ้ำงอิงจำกรำคำซื้อขำยล่ำสุดในตลำดทสำมำรถต่อรองรำคำได้อย่ำงอิสระ ส่วนเกินจำกกำรตีรำคำสุทธิจำก
ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีจะถูกบันทึกไปยังบัญชี องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 
 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 ที่ดินและอำคำรของ UWC จ ำนวนทั้งสิ้น 257.86 ล้ำนบำท ใช้เป็นสินทรัพย์ค้ ำประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน (หมำยเหตุ 21) 
 



บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 
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18 ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ (ต่อ) 

 
สินทรัพย์ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่ำ ซึ่งรวมแสดงในรำยกำรข้ำงต้นประกอบด้วยอุปกรณ์ส ำนักงำน มีรำยละเอียดดังนี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บำท บำท 
   

รำคำทุนของสินทรัพยต์ำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ 4,460,757 70,616,050 

หัก  ค่ำเสือ่มรำคำสะสม (305,777) (35,742,002) 

รำคำตำมบัญชี - สุทธิ 4,154,980 34,874,048 

 
ค่ำเสื่อมรำคำจ ำนวน 7.09 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2557 : 6.87 ล้ำนบำท) จะถูกบันทึกอยู่ในต้นทุนขำย และค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจ ำนวน 1.05 ล้ำนบำท 
(พ.ศ. 2557 :0.99 ล้ำนบำท)  
 
รำยกำรซื้อในตำรำงข้ำงต้นได้รวมกำรได้มำซึ่งสินทรัพย์ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่ำจ ำนวน 4.46 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2557 : ไม่มี) 
 
ข้อมูลกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 13 เรื่อง กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม แสดงได้ดังนี้ 
 
กำรจัดล ำดับช้ันกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 
 

 งบกำรเงินรวม 

 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ณ วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 โดยใช ้

 

รำคำเสนอซื้อในตลำด 
ท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับ
สินทรัพย์อย่ำงเดียวกัน 

(ข้อมูลระดับ 1) 

ข้อมูลท่ีสำมำรถ 
สังเกตได้อย่ำงมี

สำระส ำคัญ 
(ข้อมูลระดับ 2) 

ข้อมูลท่ีไม่สำมำรถ 
สังเกตได้อย่ำงมี

สำระส ำคัญ 
(ข้อมูลระดับ 3) 

 บำท บำท บำท 
    

กำรวัดมูลค่ำที่เกิดขึ้นประจ ำ    
ที่ดิน - 312,774,190 - 
 
เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำส ำหรับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมระดับท่ี 2 
 
มูลค่ำยุติธรรมระดับที่ 2 ของที่ดินค ำนวณจำกวิธีเปรียบเทียบรำคำขำย โดยผู้ประเมินมูลค่ำทรัพย์สินในตลำดทุนที่ได้รับควำมเห็นชอบจำก
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รำคำขำยของสินทรัพย์ที่คล้ำยกันในบริเวณใกล้เคียงได้ถูกปรับปรุงส ำหรับ
ควำมแตกต่ำงในคุณลักษณะที่ส ำคัญ เช่น ขนำดของอสังหำริมทรัพย์ ข้อมูลที่เป็นสำระส ำคัญส ำหรับกำรประเมินมูลค่ำคือรำคำต่อตำรำงวำ 
 
ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงส ำหรับวิธีกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรมระหว่ำงปี 



บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท 
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18 ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ ์(ต่อ) 

 งบกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 เคร่ืองตกแต่งติดตั้ง   
 และเคร่ืองใช้ส ำนักงำน ยำนพำหนะ รวม 

 บำท บำท บำท 
    

วันท่ี 1 มกรำคม พ .ศ.  2557    
รำคำทุน 18,992,758 1,079,008 20,071,766 
หัก  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (12,732,689) (165,917) (12,898,606) 

หัก  ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ - (478,952) (478,952) 

รำคำตำมบัญชี - สุทธิ 6,260,069 434,139 6,694,208 

    
ส ำหรับปีสิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวำคม พ .ศ.  2557    
รำคำตำมบัญชีต้นปี - สุทธ ิ 6,260,069 434,139 6,694,208 
ซื้อระหว่ำงป ี 323,604 - 323,604 
จ ำหน่ำยระหว่ำงปี - สุทธ ิ (1) - (1) 

ค่ำเสื่อมรำคำ (1,746,747) (120,011) (1,866,758) 

รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ 4,836,925 314,128 5,151,053 

    
วันท่ี 31 ธันวำคม พ .ศ . 2557    
รำคำทุน 19,291,286 1,079,008 20,370,294 
หัก  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (14,454,361) (285,928) (14,740,289) 

หัก  ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ - (478,952) (478,952) 

รำคำตำมบัญชี - สุทธิ 4,836,925 314,128 5,151,053 

    
ส ำหรับปีสิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวำคม พ .ศ.  2558    
รำคำตำมบัญชีต้นปี - สุทธ ิ 4,836,925 314,128 5,151,053 
ซื้อระหว่ำงป ี 476,925 - 476,925 
จ ำหน่ำยระหว่ำงปี - สุทธ ิ (6,159) - (6,159) 

ค่ำเสื่อมรำคำ (1,343,916) (120,011) (1,463,927) 

รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ 3,963,775 194,117 4,157,892 

    
วันท่ี 31 ธันวำคม พ .ศ . 2558    
รำคำทุน 19,587,638 1,079,008 20,666,646 
หัก  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (15,623,863) (405,939) (16,029,802) 

หัก  ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ - (478,952) (478,952) 

รำคำตำมบัญชี - สุทธิ 3,963,775 194,117 4,157,892 

 



บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 
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19 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 งบกำรเงินรวม 

 

สิทธิกำรให้บริกำร
ภำยใต้สัญญำรับจ้ำง

ผลิตน้ ำประปำ 

สิทธิกำรใช้ 
ระบบท่อย่อย 
เพื่อส่งก๊ำซ 

ค่ำลิขสิทธิ์ 
ซอฟต์แวร์ 

 
 

รวม 

 บำท บำท บำท บำท 
     

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2557     
รำคำทุน 13,341,945 6,288,111 8,665,169 28,295,225 

หัก  ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม  - (2,991,877) (3,321,058) (6,312,935) 

รำคำตำมบัญชี - สุทธิ 13,341,945 3,296,234 5,344,111 21,982,290 

     
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557     
รำคำตำมบัญชีต้นปี - สุทธ ิ 13,341,945 3,296,234 5,344,111 21,982,290 
ซื้อระหว่ำงป ี - - 348,895 348,895 

ค่ำตัดจ ำหน่ำย (667,098) (419,208) (1,109,419) (2,195,725) 

รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ 12,674,847 2,877,026 4,583,587 20,135,460 

     
วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557     
รำคำทุน 13,341,945 6,288,111 9,026,063 28,656,119 

หัก  ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม  (667,098) (3,411,085) (4,442,476) (8,520,659) 

รำคำตำมบัญชี - สุทธิ 12,674,847 2,877,026 4,583,587 20,135,460 

     
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558     
รำคำตำมบัญชีต้นปี - สุทธ ิ 12,674,847 2,877,026 4,583,587 20,135,460 
สินทรัพย์จำกกำรซื้อบริษัทย่อย (หมำยเหตุ 15) - - 26,910 26,910 
ซื้อระหว่ำงป ี - - 920,524 920,524 
ลดลงจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย (12,528,457) - (17,345) (12,545,802) 

ค่ำตัดจ ำหน่ำย (146,390) (419,207) (1,139,210) (1,704,807) 

รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ - 2,457,819 4,374,466 6,832,285 

     
วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558     
รำคำทุน - 6,288,111 9,939,497 16,227,608 

หัก  ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม  - (3,830,292) (5,565,031) (9,395,323) 

รำคำตำมบัญชี - สุทธิ - 2,457,819 4,374,466 6,832,285 

 



บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 
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20 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 
สินทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำมำรถวิเครำะห์ได้ดังนี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บำท บำท บำท บำท 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่จะใช้ประโยชน์     
   ภำยใน 12 เดือน 35,807,442 17,513,668 31,271,566 11,748,325 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่จะใช้ประโยชน์     

   เกินกว่ำ 12 เดือน 30,808,978 54,108,446 16,847,784 21,426,233 

 66,616,420 71,622,114 48,119,350 33,174,558 

     
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่จะจ่ำยช ำระ     
   ภำยใน 12 เดือน (8,254,815) (11,580,770) (125) (6,905,949) 
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่จะจ่ำยช ำระ      

   เกินกว่ำ 12 เดือน (233,450,400) (216,027,269) - - 

 (241,705,215) (227,608,039) (125) (6,905,949) 
     

(หนี้สิน)สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธ ิ (175,088,795) (155,985,925) 48,119,225 26,268,609 

 
รำยกำรเคลื่อนไหวของภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีมีดังนี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
  ปรับปรุงใหม่  ปรับปรุงใหม่ 

 บำท บำท บำท บำท 
     

วันที่ 1 มกรำคม (155,985,925) (99,597,599) 26,268,609 46,216,497 
บันทึกในก ำไรหรือขำดทุน  23,757,129 (50,980,609) 21,850,616 (20,145,154) 

บันทึกในก ำไรเบ็ดเสร็จอื่น (42,859,999) (5,407,717) - 197,266 

วันที่ 31 ธันวำคม (175,088,795) (155,985,925) 48,119,225 26,268,609 
 



บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 
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20 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (ต่อ) 

 

รำยกำรเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีมีดังนี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 

  ค่ำเผ่ือกำร ภำระผูกพัน     
 ค่ำเผ่ือหน้ี เสื่อมสภำพ ผลประโยชน์ ผลขำดทุน ค่ำเผ่ือ   
 สงสัยจะสูญ สินค้ำล้ำสมัย พนักงำน สะสมทำงภำษ ี กำรด้อยคำ่ อื่น ๆ รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
สินทรพัย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญช ี        
วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2557 29,898,345 2,770,105 7,671,805 6,267,935 10,015,384 14,192,281 70,815,855 
บันทึกในก ำไรหรือขำดทุน (427,265) 34,154 936,650 499,181 5,229,177 (5,615,622) 656,275 

บันทึกในก ำไรหรือขำดทุนเบ็ดสร็จอื่น - - 149,984 - - - 149,984 

วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 29,471,080 2,804,259 8,758,439 6,767,116 15,244,561 8,576,659 71,622,114 
บันทึกในก ำไรหรือขำดทุน  (8,965,986) 1,860,745 (274,196) (5,011,233) (10,892,888) 18,120,247 (5,163,311) 

บันทึกในก ำไรหรือขำดทุนเบ็ดสร็จอื่น - - - - - 157,617 157,617 

วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 20,505,094 4,665,004 8,484,243 1,755,883 4,351,673 26,854,523 66,616,420 

 

 งบกำรเงินรวม 

 เงินลงทุน ส่วนเกินทุน   
 ในบรษิัทย่อย จำกกำรตีรำคำเพิ่ม อื่น ๆ รวม 
 บำท บำท บำท บำท 
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญช ี     
วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2557  (99,135,591) (40,546,039) (30,731,824) (170,413,454) 
บันทึกในก ำไรหรือขำดทุน  (33,345,052) - (18,291,832) (51,636,884) 

บันทึกในก ำไรเบ็ดเสร็จอื่น - (4,609,600) (948,101) (5,557,701) 

วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557  (132,480,643) (45,155,639) (49,971,757) (227,608,039) 
บันทึกในก ำไรหรือขำดทุน (32,848,334) - 61,768,774 28,920,440 

บันทึกในก ำไรหรือขำดทุนเบ็ดสร็จอื่น - - (43,017,616) (43,017,616) 

วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 (165,328,977) (45,155,639) (31,220,599) (241,705,215) 
     

หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธ ิ     

วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557    (155,985,925) 
     

วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558    (175,088,795) 

 

 งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 

  ภำระผูกพัน    
 ค่ำเผ่ือ ผลประโยชน์ ผลขำดทุน   
 หน้ีสงสยัจะสูญ พนักงำน สะสมทำงภำษ ี อื่นๆ รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท 

สินทรพัย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญช ี      
วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2557 21,501,158 372,126 - 24,343,213 46,216,497 
บันทึกในก ำไรหรือขำดทุน  (74,925) (57,875) - (13,106,405) (13,239,205) 

บันทึกในก ำไรหรือขำดทุนเบ็ดสร็จอื่น - 197,266 - - 197,266 

วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 21,426,233 511,517 - 11,236,808 33,174,558 

บันทึกในก ำไรหรือขำดทุน  (4,578,449) 113,118 - 19,410,123 14,944,792 

วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 16,847,784 624,635 - 30,646,931 48,119,350 



บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 

69 

 
20 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญช ี(ต่อ) 

 
รำยกำรเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีมีดังนี้ (ต่อ) 

 งบกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 อื่นๆ รวม 

 บำท บำท 

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี   
วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2557 - - 

บันทึกในก ำไรหรือขำดทุน (6,905,949) (6,905,949) 

วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 (6,905,949) (6,905,949) 

บันทึกในก ำไรหรือขำดทุน  6,905,824 6,905,824 

วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 (125) (125) 

 
งบแสดงฐำนะกำรเงินแสดงยอดคงเหลือดังนี ้

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
  ปรับใหม่   

 บำท บำท บำท บำท 
     

วันท่ี 31 ธันวำคม     
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 53,826,273 41,832,505 48,119,255 26,268,609 

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (228,915,068) (197,818,430) - - 

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ (175,088,795) (155,985,925) 48,119,225 26,268,609 

 
กลุ่มบริษัทมีรำยกำรขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเป็นจ ำนวนเงิน 32.06 ล้ำนบำท 
 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีส ำหรับรำยกำรขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้ยกไปจะรับรู้ได้ไม่เกินจ ำนวนที่เป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะมี 
ก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทำงภำษีนั้น 
 

กลุ่มบริษัทไม่ได้รับรู้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีจ ำนวน 22.50 ล้ำนบำท ที่เกิดจำกขำดทุนสะสมทำงภำษีจ ำนวน 112.49 ล้ำนบำท ขำดทุน
สะสมยกไปสำมำรถแยกตำมปีที่จะหมดประโยชน์ทำงภำษีได้ดังนี้ 
 งบกำรเงินรวม 
ปีท่ีหมดประโยชน์ทำงภำษี ล้ำนบำท 
  

พ.ศ. 2559 7.83 
พ.ศ. 2560 10.06 
พ.ศ. 2561 24.42 
พ.ศ. 2562 33.07 

พ.ศ. 2563 37.11 

 112.49 



บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 
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21 เงินกู้ยืม 

 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บำท บำท 
   

หมุนเวียน   
เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร 14,769,134 19,513,115 
ตั๋วแลกเงินจ่ำย 295,779,074 124,389,679 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 52,344,198 243,850,580 

รวมเงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 362,892,406 387,753,374 
เงินกู้ยืมระยะยำวถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ป ี   
   - เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 24,960,000 42,734,000 

   - หนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงินที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 794,970 17,546,221 

รวมเงินกู้ยืมหมุนเวียน 388,647,376 448,033,595 

   

ไม่หมุนเวยีน   
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 79,639,780 131,079,906 

หนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน 2,716,480 1,654,715 

รวมเงินกู้ยืมไม่หมุนเวียน 82,356,260 132,734,621 
   

 471,003,636 580,768,216 

 
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจำกธนำคำร จ ำนวนเงิน 164.11 ล้ำนบำท ค้ ำประกันโดย ที่ดิน อำคำร และเงินฝำกธนำคำรของกลุ่มบริษัท  
(หมำยเหตุ 35) 
 
ในเดือนธันวำคม พ.ศ. 2558 บริษัทย่อยได้ออกตั๋วแลกเงินจ่ำยแก่สถำบันกำรเงินแห่งหนึ่ง เพ่ือกู้ยืมเงินสนับสนุนแผนกำรลงทุนของบริษัทย่อย 
บริษัทย่อยได้รับเงินจำกกำรออกตั๋วเป็นจ ำนวน 295.78 ล้ำนบำท โดยตั๋วแลกเงินดังกล่ำวมีมูลค่ำช ำระคืนหน้ำตั๋วจ ำนวน 300.00 ล้ำนบำท  
ตั๋วแลกเงินมีอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริงระหว่ำงร้อยละ 4.75 ถึงร้อยละ 5.75 ต่อปี และมีก ำหนดช ำระคืนภำยในเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2558 
 
กำรเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 สำมำรถวิเครำะห์ได้ดังนี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 

 บำท 
  

ยอดคงเหลือต้นป ี 173,813,906 
โอนจำกเงินกู้ยืมระยะสั้น 5,199,780 
จ ำหน่ำยเงินลงทุน (54,373,906) 

จ่ำยคืนเงินกู้ยืม (20,040,000) 

ยอดคงเหลือปลำยป ี 104,599,780 

 



บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 
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21 เงินกู้ยืม (ต่อ) 

 
ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมของกลุ่มบริษัทและบริษัท มีดังตอ่ไปนี้ 

  งบกำรเงินรวม 

   พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

   บำท บำท 
     

เงินกู้ยืม     
   - อัตรำดอกเบี้ยคงที ่   356,834,502 387,441,195 

   - อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว   114,169,134 193,327,021 

รวมเงินกู้ยืม   471,003,636 580,768,216 

 
อัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน มีดังนี้ 

  งบกำรเงินรวม 

   พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

   ร้อยละ ร้อยละ 
     

- เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร   MOR MOR 
- ตั๋วแลกเงินจ่ำย   4.75 - 5.75 4.64 - 5.25 
- เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน   3.06 - 7.78 3.71 - 7.78 
- เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน   MLR - 1 MLR + 0.50 ถึง 1.00 
- หนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน   6.00 - 6.85 - 
 
รำคำตำมบัญชีและมูลค่ำยุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยำว มีดังต่อไปนี ้
 

 งบกำรเงินรวม 

 รำคำตำมบัญชี มูลค่ำยุติธรรม 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บำท บำท บำท บำท 
     

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 104,599,780 173,813,906 104,599,780 173,813,906 

 
มูลค่ำยุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยำวค ำนวณจำกกระแสเงินสดในอนำคตซึ่งคิดลดด้วยอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่ฝ่ำยบริหำรคำดว่ำกลุ่มบริษั ท 
และบริษัทจะต้องจ่ำย ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ส่วนมูลค่ำยุติธรรมของเงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร ตั๋วเงินจ่ำยและเงินกู้ยืมระยะสั้น ใกล้เคียงกับ
รำคำตำมบัญชีของรำยกำรดังกล่ำว 
 



บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท 
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21 เงินกู้ยืม (ต่อ) 

 
ระยะเวลำครบก ำหนดของเงินกู้ยืมระยะยำว (ไม่รวมหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน) มีดังต่อไปนี้ 
 

  งบกำรเงินรวม 

   พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

   บำท บำท 
     

ครบก ำหนดภำยใน 1 ปี   24,960,000 42,734,000 

ครบก ำหนดเกินกว่ำ 1ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี   79,639,780 131,079,906 

   104,599,780 173,813,906 

 
จ ำนวนเงินขั้นต่ ำที่ต้องจ่ำยซึ่งบันทึกเป็นหนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน มีดังต่อไปนี ้

  งบกำรเงินรวม 

  พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

  บำท บำท 
    

ครบก ำหนดภำยใน 1 ปี  992,286 18,397,022 

ครบก ำหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี  2,996,467 1,729,054 

  3,988,753 20,126,076 

หัก  ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินในอนำคตของสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน  (477,303) (925,140) 

มูลค่ำปัจจบุันของหนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน  3,511,450 19,200,936 

 
วงเงินกู้ยืม 
 
กลุ่มบริษัทได้เบิกใช้วงเงินกู้ยืมภำยใต้สัญญำกู้ยืมเงินเต็มจ ำนวน 
 
วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 (บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จ ำกัด (มหำชน) มีวงเงินสินเช่ือเลตเตอร์ออฟเครดิต ส ำหรับซื้อสินค้ำและวัตถุดิบ 
ที่ยังไม่ใช้จ ำนวน 1,340.00 ล้ำนบำท (31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 : 1,094.83 ล้ำนบำท) 
 



บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท 
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22 เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บำท บำท บำท บำท 
     

เจ้ำหนี้กำรค้ำ - บุคคลภำยนอก 186,999,355 237,173,968 - - 
เจ้ำหนี้กำรค้ำ     
   - บริษัทที่เกี่ยวขอ้งกัน (หมำยเหตุ 31.7) 283,090 52,484 - - 
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย - บุคคลภำยนอก 44,422,251 44,296,450 4,455,894 3,221,145 
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย – บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน      
   (หมำยเหตุ 31.7) - - 215,890 48,219 
รำยได้รับล่วงหน้ำ - บุคคลภำยนอก 48,037,708 6,202,733 - - 
รำยได้รับล่วงหน้ำ    - 
   - บริษัทที่เกี่ยวขอ้งกัน (หมำยเหตุ 31.7) 377,852 629,753 - - 
เจ้ำหนี้งำนโครงกำรอสังหำริมทรัพย์     
   ระหว่ำงกำรพัฒนำ - - - - 
ประมำณกำรต้นทุนกำรน ำเข้ำวัตถุดิบ - 10,645,183 - - 
ประมำณกำรขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นภำยใต้     
   สัญญำก่อสร้ำง - - - - 
เจ้ำหนี้อื่น - บุคคลภำยนอก  40,861,788 27,052,065 5,914,828 5,797,877 

เจ้ำหนี้อื่น - กรรมกำร (หมำยเหตุ 31.7) 3,150 718,424 3,150 16,126 

 320,985,194 326,771,060 10,589,762 9,083,367 

 
23 ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บำท บำท บำท บำท 
     

หนี้สินที่บันทึกในงบแสดงฐำนะกำรเงิน     

   ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน 44,161,372 43,298,818 3,770,419 3,228,002 

 44,161,372 43,298,818 3,770,419 3,228,002 

     
ค่ำใช้จ่ำยในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ     
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน 4,640,882 5,446,420 542,417 381,043 
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำร     

ตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย - 749,922 - 986,331 

 4,640,882 6,196,342 542,417 1,367,374 

 



บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท 
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23 ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 

 
กำรเคลื่อนไหวของภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนมีดังนี ้
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บำท บำท บำท บำท 
     

วันที่ 1 มกรำคม  43,298,818 38,990,131 3,228,002 1,860,628 
ลดลงจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทัย่อย (58,368) - - - 
ต้นทุนบริกำรปจัจุบัน 2,980,496 3,800,879 398,447 287,595 
ต้นทุนดอกเบี้ย 1,660,387 1,645,541 143,970 93,448 
ผล(ก ำไร)ขำดทุนจำกกำรประมำณกำร     

   ตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย - 749,922 - 986,331 

 47,881,334 45,186,473 - 3,228,002 

จ่ำยผลประโยชน ์ (3,719,962) (1,887,655) - - 

วันที่ 31 ธันวำคม 44,161,372 43,298,818 3,770,419 3,228,002 

 
ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดที่รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนส ำหรับแต่ละรำยกำรดังนี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
  ปรับปรุงใหม่  ปรับปรุงใหม่ 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ต้นทุนขำย 2,583,677 3,094,966 - - 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 335,265 (231,486) - - 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 1,721,940 2,582,940 542,417 381,043 

 4,640,882 5,446,420 542,417 381,043 

 
ข้อสมมติฐำนในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยที่ใช้เป็นดังนี้ 
 

   พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
     

อัตรำคิดลด   ร้อยละ 3.43 - 4.01  ร้อยละ 3.43 - 4.03 
อัตรำกำรเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนที่คำดไว้   ร้อยละ 5.10 - 8.78 ร้อยละ 2.00 - 6.77 
อัตรำกำรหมุนเวียนพนักงำน   ร้อยละ 0.00 - 37.00  ร้อยละ 0.00 - 37.00 
อัตรำมรณะ    ร้อยละ 100.00 ของ TMO08 ร้อยละ 100.00 ของ TMO08 
อัตรำทุพพลภำพ   ร้อยละ 100.00 ของ TMO08 ร้อยละ 100.00 ของ TMO08 



บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท 
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23 ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 

 

 ผลกระทบต่อภำระผูกพันโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว้ 

 

กำรเปลี่ยนแปลง 
ในข้อสมมต ิ กำรเพิ่มขึ้นของข้อสมมต ิ กำรลดลงของข้อสมมติ 

    

อัตรำคิดลด ร้อยละ 0.50 ลดลง ร้อยละ 3.52 เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 4.07 
อัตรำกำรเพ่ิมขึ้นของเงินเดือน ร้อยละ 0.50 เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 7.52 ลดลง ร้อยละ 7.63 
 
กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวข้ำงต้นนี้อ้ำงอิงจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ ขณะที่ให้ข้อสมมติอื่นคงที่ ในทำงปฏิบัติสถำนกำรณ์ดังกล่ำวยำกที่
จะเกิดขึ้น และกำรเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติอำจมีควำมสัมพันธ์กัน ในกำรค ำนวณกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของภำระผูกพันผลประโยชน์ที่
ก ำหนดไว้ที่มีต่อกำรเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติหลักได้ใช้วิธีเดียวกับ (มูลค่ำปัจจุบันของภำะผูกพันโครงกำรผลประโยชน์ที่ก ำหนดไว้ค ำนวณ
ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method)) ณวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน)ในกำรค ำนวณหนี้สินบ ำเหน็จ
บ ำนำญที่รับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 
วิธีกำรและประเภทของข้อสมมติที่ใช้ในกำรจัดท ำกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวไม่ได้เปลี่ยนแปลงจำกปีก่อน 
 
กำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำผลตอบแทนที่แท้จรงิ 
   ของพันธบัตร 

อัตรำผลตอบแทนที่แท้จรงิของรัฐบำลทีล่ดลงจะท ำให้หนี้สินของโครงกำรเพ่ิมสูงขึ้น 

 
ระยะเวลำถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของภำระผกูพันตำมโครงกำรผลประโยชน์คือ 21 - 25 ปี 
 
กำรวิเครำะห์กำรครบก ำหนดของกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำย ุและผลประโยชน์ค่ำรักษำพยำบำลหลังออกจำกงำนที่ไม่มีกำรคิดลด: 
 
 งบกำรเงินรวม 

 น้อยกว่ำ 1 ปี ระหว่ำง 1-5 ปี ระหว่ำง 6-10 ปี เกินกว่ำ 10 ปี รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 
      

ณ พ.ศ. 2558      
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ 4,396,287 18,667,236 35,323,776 46,513,989 104,901,288 
      
 งบกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 น้อยกว่ำ 1 ปี ระหว่ำง 1-5 ปี ระหว่ำง 6-10 ปี เกินกว่ำ 10 ปี รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 
      

ณ พ.ศ. 2558      
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ - - 6,146,931 7,666,157 13,813,088 
 



บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท 
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24 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่ำหุ้น 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 จ ำนวนหุ้น หุ้นสำมัญ ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น รวม 

 หุ้น บำท บำท บำท 
     

ทุนจดทะเบียน     
วันที่ 1 มกรำคม พ .ศ.  2557 811,685,890 811,685,890 - 811,685,890 

จดทะเบียนลดทุน (64,992,538) (64,992,538) - (64,992,538) 

วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 746,693,352 746,693,352 - 746,693,352 

วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 746,693,352 746,693,352 - 746,693,352 

     
ทุนท่ีออกและช ำระแล้ว     

วันที่ 1 มกรำคม พ .ศ.  2557 630,161,358 630,161,358 776,324,543 1,406,485,901 

วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 630,161,358 630,161,358 776,324,543 1,406,485,901 
กำรออกหุ้นสำมัญจำกกำรใช้     

   ใบส ำคัญแสดงสิทธิ (หมำยเหตุ 25) 114,980,020 114,980,020 114,980,020 229,960,040 

วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 745,141,378 745,141,378 891,304,563 1,636,445,941 

 
เมื่อวันที่ 30 เมษำยน พ.ศ. 2557 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี พ.ศ. 2557 ของบริษัทได้มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำก 
811,685,890 บำท เป็น 746,693,352 บำท โดยวิธีตัดหุ้นสำมัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้น ำออกจ ำหน่ำยจ ำนวน 64,992,538 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ  
1 บำท โดยจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกำรลดทุนแล้วเสร็จในวันที่ 12 พฤษภำคม พ.ศ. 2557 
 

25 ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
 
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 3 (CEN-W3) 
 
เมื่อวันที่ 11 มิถุนำยน พ.ศ. 2553 บริษัทได้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ เพ่ือเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นสำมัญเดิมของบริษัท โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
 
ประเภทใบส ำคัญแสดงสิทธิ : ชนิดระบุช่ือผู้ถือ และโอนเปลี่ยนมือได้ 
อำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ : 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ออก 
จ ำนวน : 117,526,170 หน่วย 
รำคำเสนอขำย : หน่วยละ 0 บำท 
อัตรำกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญ : ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสำมัญ 1 หุ้น (อำจเปลี่ยนแปลงในภำยหลัง) 
รำคำกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญ : 2.00 บำทต่อหุ้น (อำจเปลี่ยนแปลงในภำยหลัง) 
วันก ำหนดกำรใช้สิทธิ : วันท ำกำรสุดท้ำยของเดือนมีนำคม มิถุนำยน กันยำยน และธันวำคมของแต่ละปี ตลอด 
  อำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ โดยจะสำมำรถใช้สิทธิครั้งแรกในวันท ำกำรสุดท้ำยของเดือนธันวำคม 

พ.ศ. 2553 
วันสุดท้ำยของกำรใช้สิทธิ : วันที่ 10 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 
 



บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 
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25 ใบส ำคัญแสดงสิทธิ (ต่อ) 

 
รำยกำรเคลื่อนไหวของใบส ำคัญแสดงสิทธ ิครั้งที่ 3 (CEN-W3) มีดังนี้ 
 

 สิทธ ิ
  

ยอดคงเหลือต้นป ีวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2558 116,531,994 
หัก  ใช้สิทธิระหว่ำงปี (114,980,020) 

 สินสุดกำรใช้ (1,551,974) 

ยอดคงเหลือปลำยป ีวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 - 

 
ในเดือนธันวำคม พ.ศ. 2557 มีผู้ถือหุ้นที่แสดงควำมจ ำนงใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิจ ำนวน 7,647 หน่วย และได้ช ำระค่ำหุ้นทั้งหมด
จ ำนวน 15,294 บำทแล้ว บริษัทได้ออกหุ้นสำมัญใหม่แล้วเสร็จตำมเงื่อนไขในใบส ำคัญแสดงสิทธิในเดือนมกรำคม พ.ศ. 2558 
 
ในเดือนมีนำคม พ.ศ. 2558 มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ จ ำนวน 894,000 หน่วย และได้ช ำระค่ำหุ้นทั้งหมด จ ำนวน  
1,788,000 บำทแล้ว บริษัทได้อออกหุ้นสำมัญใหม่แล้วเสร็จตำมเงื่อนไขในใบส ำคัญแสดงสิทธิในเดือนเมษำยน พ.ศ. 2558 
 
ในเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2558 มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ  จ ำนวน 17,387,547 หน่วย และได้ช ำระค่ำหุ้นทั้งหมด จ ำนวน  
34,775,094 บำทแล้ว บริษัทได้ออกหุ้นสำมัญใหม่แล้วเสร็จตำมเงื่อนไขในใบส ำคัญแสดงสิทธิในเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2558 
 
ในเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2558 มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ จ ำนวน 96,690,826 หน่วย และได้ช ำระค่ำหุ้นทั้งหมด จ ำนวน 
193,381,652 บำทแล้ว บริษัทได้อออกหุ้นสำมัญใหม่แล้วเสร็จตำมเงื่อนไขในใบส ำคัญแสดงสิทธิในเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2558 



บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 
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25 ใบส ำคัญแสดงสิทธิ (ต่อ) 

 
บริษัท เอื้อวิทยำ จ ำกัด (มหำชน)  
 
ใบส ำคัญแสดงสิทธิของบริษัทย่อย คร้ังท่ี 1 (UWC - W1) 
 
เมื่อวันที่ 30 ตุลำคม พ.ศ. 2555 UWC ได้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ เพ่ือเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นสำมัญเดิมของ UWC โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
 

ประเภทใบส ำคัญแสดงสิทธิ : ชนิดระบุช่ือผู้ถือ และโอนเปลี่ยนมือได้ 
อำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ : 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออก 
จ ำนวน : 175,000,000 หน่วย 
รำคำเสนอขำย : หน่วยละ 0 บำท 
อัตรำกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญ : ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสำมัญได้ 1 หุ้น (อำจเปลี่ยนแปลงได้ภำยหลัง) 
รำคำใช้สิทธิ : 1.00 บำท ต่อหุ้น (อำจเปลี่ยนแปลงได้ภำยหลัง)  
วันก ำหนดกำรใช้สิทธิ : ทุกวันท ำกำรสุดท้ำยของเดือนมีนำคม มิถุนำยน กันยำยน และธันวำคมของแต่ละปีตลอดอำยุ 
   ของใบส ำคัญแสดงสิทธิ  
วันสุดท้ำยของกำรใช้สิทธิ : วันที่ 13 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2558 
 
ใบส ำคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 2 (UWC - W2) 
 
เมื่อวันที่ 3 เมษำยน พ.ศ. 2558 บริษัทได้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญ เพ่ือเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นสำมัญเดิมของบริษัท โดยมี
รำยละเอียดดังนี้ 
 
ประเภทใบส ำคัญแสดงสิทธิ : ชนิดระบุช่ือผู้ถือ และโอนเปลี่ยนมือได้ 
อำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ : 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ออก 
จ ำนวน : 5,540,154,997 หน่วย 
สัดส่วนเสนอขำย : หุ้นสำมัญเดิม 1 หุ้น ต่อใบส ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย 
รำคำเสนอขำย : หน่วยละ 0 บำท 
อัตรำกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญ : ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสำมัญได้ 1 หุ้น (อำจเปลี่ยนแปลงได้ภำยหลัง) 
รำคำใช้สิทธิ : 0.1 บำท ต่อหุ้น (อำจเปลี่ยนแปลงได้ภำยหลัง)  
วันก ำหนดกำรใช้สิทธิ : ทุกวันท ำกำรสุดท้ำยของเดือนมีนำคม และ กันยำยน ของแต่ละปีตลอดอำยุ 

       ของใบส ำคัญแสดงสิทธิ  
วันสุดท้ำยของกำรใช้สิทธิ : วันที่ 29 มีนำคม พ.ศ. 2562 
 
 
 



บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 
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25 ใบส ำคัญแสดงสิทธิ (ต่อ) 

 
รำยกำรเคลื่อนไหวของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น UWC-W1 และ UWC-W2 มีดังต่อไปนี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 

 UWC-W1 UWC-W2 

 สิทธ ิ สิทธ ิ
   

ยอดคงเหลือต้นป ี 1,396,218,860 - 
บวก ออกใบส ำคัญแสดงสิทธ ิ - 5,540,154,997 
หัก  ใช้สิทธิระหว่ำงปี (1,396,110,497) - 

หัก  สิทธิหมดอำยุ (108,363) - 

ยอดคงเหลือปลำยป ี - 5,540,154,997 

 
ใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทย่อยคร้ังท่ี 1 UWC-W1 
 
ในเดือนธันวำคม พ.ศ. 2557 มีผู้ถือหุ้นแสดงควำมจ ำนงใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิจ ำนวน 126,741,676 หน่วย และได้ช ำระค่ำหุ้นทั้ง
จ ำนวน 126,741,676 บำทแล้ว UWC ออกหุ้นแล้วเสร็จตำมเงื่อนไขในใบส ำคัญแสดงสิทธิในเดือนมกรำคม พ.ศ. 2558 
 
ในเดือนมีนำคม พ.ศ. 2558 มีผู้ถือหุ้นแสดงควำมจ ำนงใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ UWC-W1 จ ำนวน 92,317,780 หน่วย และได้ช ำระ 
ค่ำมัดจ ำทั้งสิ้น 30,492,516 บำทแล้ว UWC ออกหุ้นแล้วเสร็จตำมเงื่อนไขในใบส ำคัญแสดงสิทธิในเดือนเมษำยน พ.ศ. 2558 
 
ในเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2558 มีผู้ถือหุ้นแสดงควำมจ ำนงใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ  UWC-W1 จ ำนวน 4,612,574 หน่วย และได้ช ำระ 
ค่ำหุ้นทั้งจ ำนวน 1,523,533 บำทแล้ว UWC ออกหุ้นแล้วเสร็จตำมเงื่อนไขในใบส ำคัญแสดงสิทธิในเดือนกรกฏำคม พ.ศ. 2558 
 
ในเดือนกันยำยน พ.ศ. 2558 มีผู้ถือหุ้นแสดงควำมจ ำนงใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ  UWC-W1 จ ำนวน 1,616,600 หน่วย และได้ช ำระ 
ค่ำหุ้นทั้งจ ำนวน 533,963 บำทแล้ว UWC ออกหุ้นแล้วเสร็จตำมเงื่อนไขในใบส ำคัญแสดงสิทธิในเดือนตุลำคม พ.ศ. 2558 
 
ในไตรมำส 4 พ.ศ. 2558 มีผู้ถือหุ้นแสดงควำมจ ำนงใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ  UWC-W1 จ ำนวน 30,146,783 หน่วย และได้ช ำระ 
ค่ำหุ้นทั้งจ ำนวน 9,957,479 บำทแล้ว UWC ออกหุ้นแล้วเสร็จตำมเงื่อนไขในใบส ำคัญแสดงสิทธิในเดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2558 
 



บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 
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25 ใบส ำคัญแสดงสิทธิ (ต่อ) 

 
ใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทย่อย คร้ังท่ี 2 (UWC-W2) 
 
ในวันที่ 13 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2558 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นของ UWC ครั้งที่ 1/2558 มีมติให้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของ 
UWC (UWC-W2) จ ำนวนไม่เกิน 5,700,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนโดยไม่คิดมูลค่ำในอัตรำ 2.30 หุ้นสำมัญ ต่อ 1 หน่วย
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ UWC-W2 (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยรำคำกำรใช้สิทธิเท่ำกับ 0.10 บำทต่อหุ้น ดังนั้นใบส ำคัญแสดงสิทธิ UWC-W2 
จ ำนวน 5,540,154,997 หน่วย ได้ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นในระหว่ำงปี 
 
บริษัท ระยองไวร์อินดัสตรีส์ จ ำกัด (มหำชน) 
 
ใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทย่อยคร้ังท่ี 1 (RWI - W1) 
 
ประเภทใบส ำคัญแสดงสิทธิ : ชนิดระบุช่ือผู้ถือ และโอนเปลี่ยนมือได้ 
อำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ : 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออก (วันที่ออกตรงกับวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2558) 
จ ำนวน : 299,982,259 หน่วย 
สัดส่วนเสนอขำย : หุ้นสำมัญเดิม 2 หุ้น ต่อใบส ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย 
รำคำเสนอขำย : หน่วยละ 0 บำท 
อัตรำกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญ : ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสำมัญได้ 1 หุ้น (อำจเปลี่ยนแปลงได้ภำยหลัง) 
รำคำใช้สิทธิ : 1.60 บำท ต่อหุ้น   
วันก ำหนดกำรใช้สิทธิ : ทุกวันที่ 15 ของเดือนมีนำคม มิถุนำยน กันยำยน และธันวำคมของแต่ละปีตลอดอำยุของใบส ำคัญแสดง

สิทธิตลอดอำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ  
วันสุดท้ำยของกำรใช้สิทธิ : วันที่ 29 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 
 
ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญได้รับอนุมัติเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 13 กรกฎำคม พ.ศ. 2558 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น RWI-W1 มีดังต่อไปนี้ 
 

   สิทธ ิ
    

ยอดคงเหลือต้นงวด   - 

บวก  กำรออกสทิธิระหว่ำงป ี   299,982,259 

ยอดคงเหลือปลำยป ี   299,982,259 

 
ในวันที่ 30 เมษำยน พ.ศ. 2558 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นของ RWI ครั้งที่ 1/2558 มีมติให้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของ RWI 
(RWI-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนโดยไม่คิดมูลค่ำในอัตรำ 2 หุ้นสำมัญ ต่อ 1 หน่วยใบส ำคัญแสดงสิทธิ RWI-W1 โดยรำคำกำรใช้สิทธิ
เท่ำกับ 1.60 บำทต่อหุ้น ดังนั้นใบส ำคัญแสดงสิทธิ RWI-W1 จ ำนวน 299,982,259 หน่วย ได้ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นในระหว่ำงปี 
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26 ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 

 
ตำมบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนส ำรองอย่ำงน้อยร้อยละ 5 ของก ำไร
สุทธิประจ ำปีหลังจำกหักขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำส ำรองดังกล่ำวมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนเงินส ำรองนี้ 
จะน ำไปจ่ำยเป็นเงินปันผลไม่ได้ 
 

27 รำยได้อื่น 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนช่ัวครำว 4,817,322 4,347,626 - - 
รำยได้จำกกำรขำยเศษวัตถุดิบ 20,657,110 26,649,806 - - 
ดอกเบี้ยรับ 38,492,231 39,845,986 9,911,171 7,666,974 
รำยได้เงินปันผล 640,640 1,461,474 640,640 36,460,349 
ก ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน - 2,168,765 - - 
รำยได้ค่ำสินไหมทดแทนจำกบริษัทประกันภัย - 143,347 - - 

อื่น ๆ 5,485,673 5,499,546 2,125,690 3,509,970 

 70,092,976 80,116,550 12,677,501 47,637,293 
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28 ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
  ปรับปรุงใหม่  ปรับปรุงใหม่ 

 บำท บำท บำท บำท 
     

วัตถุดิบและวัสดุใช้ไป 1,204,040,854 1,440,270,706 - - 
ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน 198,035,840 184,999,246 9,811,112 8,027,226 
ค่ำซ่อมแซม 46,598,125 74,220,642 - - 
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย 57,869,228 50,820,743 1,510,928 1,913,758 
ต้นทุนทำงกำรเงิน 19,508,625 31,025,931 5,729,919 48,219 
หนี้สงสัยจะสูญ 18,502,605 22,452,325 - - 
โอนกลับค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (22,682,345) (53,096,168) (5,636,272) (60,000) 
โอนกลับค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ (6,637,505) - - - 
ค่ำจ้ำงผู้รับเหมำ 9,176,797 23,929,894 - - 
ค่ำสำธำรณูปโภค 47,422,309 58,666,646 - - 
ค่ำตอบแทนผู้บริหำร (หมำยเหตุ 31.2) 33,141,756 25,447,474 11,935,705 7,888,222 
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเงินลงทุน (หมำยเหตุ 15) - - 68,130,827 7,510,740 
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเงินให้กู้ยืมระยะสั้น - - 19,900,000 - 
ค่ำขนส่ง 16,307,929 26,219,488 - - 
ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 7,346,394 -  - 
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำอำคำร (หมำยเหตุ 18) - 7,191,046 - - 

ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ 148,959,975 118,353,631 18,222,736 13,641,711 

รวม 1,777,590,587 2,010,501,604 129,604,955 38,969,876 

 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษัทได้รับช ำระหนี้จำกบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จ ำนวน 10.29 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2557 : 41.76 ล้ำนบำท) และได้รับช ำระหนี้
จำกลูกหนี้บุคคลภำยนอกจ ำนวน 12.39 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2557 : 4.80 ล้ำนบำท) ซึ่งเป็นลูกหนี้ที่เคยบันทึกค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เต็มจ ำนวนแล้ว 
กลุ่มบริษัทจึงบันทึกจ ำนวนดังกล่ำวเป็นรำยกำรโอนกลับค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญรับคืนในปีปัจจุบัน 
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29 ภำษีเงินได ้

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
  ปรับปรุงใหม่  ปรับปรุงใหม่ 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ภำษีเงินได้งวดปัจจบุัน (17,242,562) (41,290,131) (13,232,457) (11,817,115) 

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 23,757,129 (50,680,641) 21,850,617 (20,145,154) 

 6,514,567 (91,970,772) 8,618,160 (31,962,269) 

 
ภำษีเงินได้ส ำหรับก ำไรก่อนหักภำษีของบริษัทมียอดจ ำนวนเงินที่แตกต่ำงจำกกำรค ำนวณก ำไรทำงบัญชีคูณกับภำษีของประเทศที่กลุ่มบริษัท
ตั้งอยู่ โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บำท บำท บำท บำท 
     

(ขำดทุน)ก ำไรก่อนภำษี (205,859,690) 238,178,389 (152,906,317) 165,354,631 
     

ภำษีค ำนวณจำกอัตรำภำษีรอ้ยละ 20 (พ.ศ. 2557 : ร้อยละ 20) 41,171,938 (47,635,678) 30,581,263 (33,110,926) 
     

ผลกระทบ     
   รำยได้ที่ไม่ต้องเสียภำษี 31,040,337 11,690,323 24,881,464 9,465,337 
   ค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถหักภำษี (63,045,725) (16,207,739) (46,844,567) (8,316,680) 

   กำรใช้ขำดทุนทำงภำษีที่ผ่ำนมำซึ่งยังไม่รับรู้ (15,681,117) (39,817,678) - - 

รำยได้(ค่ำใช้จ่ำย)ภำษเีงินได้ 6,514,567 (91,970,772) 8,618,160 (31,962,269) 

 
30 (ขำดทุน)ก ำไรต่อหุ้น 

 
ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสำมัญด้วยจ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก 
ที่ออกจ ำหน่ำยในระหว่ำงปี 
 
ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นปรับลดค ำนวณโดยปรับจ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยที่ถือโดยบุคคลกลุ่มภำยนอกในระหว่ำงปีปรับปรุงด้วยจ ำนวนหุ้น
สำมัญเทียบเท่ำปรับลดโดยสมมุติว่ำหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลดได้แปลงเป็นหุ้นสำมัญทั้งหมด กลุ่มบริษัทมีหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลด คือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ (หมำยเหตุ 25) 
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30 (ขำดทุน)ก ำไรต่อหุ้น (ต่อ) 

 
30.1 (ขำดทุน)ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบริษัท 

  ปรับปรุงใหม่  ปรับปรุงใหม่ 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
     

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม     
ส่วนแบ่ง(ขำดทุน)ก ำไร     
   ที่เป็นของบริษัทใหญ่ (บำท) (189,022,920) 123,882,080 (144,288,156) 132,803,297 
จ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก     

   ที่ออกจ ำหน่ำยละช ำระแล้ว (หุ้น) 693,314,339 630,161,358 693,314,399 630,161,358 

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บำท) (0.27) 0.20 (0.21) 0.21 

 
30.2 (ขำดทุน)ก ำไรต่อหุ้นปรับลด  

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบริษัท 

  ปรับปรุงใหม่  ปรับปรุงใหม่ 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
     

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม     
(ขำดทุน)ส่วนแบง่ก ำไร     
   ที่เป็นของบริษัทใหญ่ (บำท) (189,022,920) 123,882,080 (144,288,156) 132,803,297 
     

กำรปรับปรุง :     
ผลกระทบต่อก ำไรจำกใบส ำคัญแสดงสทิธ ิ     

   ที่ออกโดยบริษัทย่อย (บำท) 654,608 (93,070) - - 

(ขำดทุน)ก ำไรที่ใช้ค ำนวณก ำไร     

   ต่อหุ้นปรับลด (บำท) (188,368,312) 123,789,010 (144,288,156) 132,803,297 
     

จ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก     
   ที่ออกจ ำหน่ำยและช ำระแล้ว (หุ้น) 693,314,399 630,161,358 693,314,399 630,161,358 

กำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิ (หุ้น) - 49,070,620 - 49,070,620 

จ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักที่ใช้     

   ในกำรค ำนวณก ำไรต่อหุ้นปรับลด (หุ้น) 693,314,399 679,231,978 693,314,399 679,231,978 
     

(ขำดทุน)ก ำไรต่อหุ้นปรับลด (บำท) (0.27) 0.18 (0.21) 0.20 
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31 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 

 
กิจกำรและบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์กับบริษัท ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม โดยผ่ำนกิจกำรอื่นแห่งหนึ่งหรือมำกกว่ำหนึ่งแห่ง โดยที่บุคคลหรือ
กิจกำรนั้นมีอ ำนำจควบคุมบริษัท หรือถูกควบคุมโดยบริษัท หรืออยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ด ำเนินธุรกิจกำรลงทนุ 
บริษัทย่อย และบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน ถือเป็นกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับบริษัท บริษทัร่วมและบุคคลที่เป็นเจ้ำของส่วนได้เสียในสิทธิออกเสียง
ของบริษัทซึ่งมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคัญเหนือกิจกำร ผู้บริหำรส ำคัญรวมทั้งกรรมกำรและพนักงำนของบริษัทตลอดจนสมำชิก  
ในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่ำนั้น กิจกำรและบุคคลทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับบริษัท 
 
ในกำรพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอำจมีขึ้นได้ต้องค ำนึงถึงรำยละเอียดของควำมสัมพันธ์มำกกว่ำ
รูปแบบควำมสัมพันธ์ตำมกฎหมำย 
 
บริษัทตั้งอยู่ในประเทศไทยและเปน็บริษัททีจ่ดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทคือ ครอบครัวลีนะบรรจง 
โดยถือหุ้นในบริษัทเป็นจ ำนวนรวมร้อยละ 26.26 ของทุนที่ออกและเรียกช ำระแล้ว 
 
ควำมสัมพันธ์ที่บริษัทมีกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกนัซึ่งมีกำรควบคุม หรือควบคุมร่วมกันในบริษัท หรือเป็นกิจกำรที่บริษัทควบคุม หรือ
ควบคุมร่วมกัน หรือเป็นบุคคลหรือกิจกำรที่มีรำยกำรบัญชีกับบริษัทมีดังนี้ 
 

ชื่อกิจกำร ประเทศท่ีจัดตั้ง ลักษณะควำมสัมพันธ์ 
   

บริษัทย่อย   
   

1. บริษัท ระยองไวร์อินดัสตรีส์ จ ำกัด (มหำชน) ไทย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 74.26 และมกีรรมกำรร่วมกัน 
2. บริษัท เอื้อวิทยำ จ ำกัด (มหำชน) ไทย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 39.23 และมีกรรมกำรร่วมกัน 
3. บริษัท เอ็นเนซอล จ ำกัด  ไทย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 90.04 และมีกรรมกำรร่วมกัน 
4. บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด ไทย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 และมีกรรมกำรร่วมกัน 
5. บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จ ำกัด ไทย บรษิัทถือหุ้นร้อยละ 98.00 และมีกรรมกำรร่วมกัน 

   (เดิมช่ือ “บริษัท เอชทีพี แอนด์ เซ็น คอร์เปอเรช่ัน 
   จ ำกัด”) 

  

6. บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด ไทย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 94.25 และมีกรรมกำรร่วมกัน 
7. บริษัท อิมพีเรียลแลนด์ จ ำกัด ไทย เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท เอื้อวิทยำ จ ำกัด (มหำชน)  
     ถือหุ้นร้อยละ 99.99 
8. บริษัท พำรำไดซ์กรีนเอ็นเนอร์ย่ี จ ำกัด  ไทย เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอื้อวิทยำ จ ำกัด (มหำชน) 
     ถือหุ้นร้อยละ 60.00 
9. บริษัท ทีอำร์ซี คลีนเอ็นเนอร์ย่ี จ ำกัด  ไทย เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอื้อวิทยำ จ ำกัด (มหำชน) 
     ถือหุ้นร้อยละ 99.99 
10. บริษัท ยูดับบลิวซี โซล่ำร์ จ ำกัด  ไทย เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอื้อวิทยำ จ ำกัด (มหำชน) 
     ถือหุ้นร้อยละ 99.99 
   

กิจกำรร่วมค้ำ   
11. บริษัท ออสกำร์ เซฟ เดอะ เวิลด์ จ ำกัด ไทย เป็นกิจกำรร่วมค้ำของบริษัท เอื้อวิทยำ จ ำกัด (มหำชน) 
     ในสัดส่วนร้อยละ 55.00 



บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 

86 

 

31 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 
ควำมสัมพันธ์ที่บริษัทมีกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกนัซึ่งมีกำรควบคุม หรือควบคุมร่วมกันในบริษัท หรือเป็นกิจกำรที่บริษัทควบคุม หรือ
ควบคุมร่วมกัน หรือเป็นบุคคลหรือกิจกำรที่มีรำยกำรบัญชีกับบริษัทมีดังนี้ (ต่อ) 
 
บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน ประเทศท่ีจัดตั้ง ลักษณะควำมสัมพันธ์ 
   

12. บริษัท อีเอ็มซี จ ำกัด (มหำชน)  ไทย มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
13. บริษัท ไทยนคร พำรำวู้ด จ ำกัด ไทย มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
14. บริษัท ปิคนิคคอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  ไทย ถือหุ้นในบริษัท เอ็นเนซอล จ ำกัด ร้อยละ 19.92 
15. บริษัท เน็ตแอคทีฟแอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด  ไทย มีควำมสัมพันธ์จำกกำรท ำสัญญำร่วมทุน 
16. บริษัท ฐำนเศรษฐกิจ จ ำกัด ไทย ถือหุ้นในบริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด 
     (มหำชน) ร้อยละ 35.00 
17. กรรมกำร ไทย บุคคลที่มอี ำนำจและควำมรบัผิดชอบกำรวำงแผนสัง่กำร 

   และควบคุมกิจกำรต่ำง ๆ ของกิจกำรไม่ว่ำทำงตรงหรือ 
   ทำงอ้อม ทั้งนี้รวมถงึกรรมกำรของบริษัท (ไม่ว่ำจะท ำ 
   หน้ำที่ในระดับบริหำรหรือไม่) 

 
นโยบำยกำรก ำหนดรำคำส ำหรับรำยกำรแต่ละประเภทอธิบำยได้ดังต่อไปนี ้
 

รำยกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
  

รำยได้จำกกำรขำย รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิมในอัตรำร้อยละ 10.00 ถึงร้อยละ 25.00 
รำยได้จำกงำนโครงกำร รำคำตำมสัญญำ 
รำยได้ค่ำบริหำรจัดกำร รำคำตำมสัญญำ 
รำยได้ค่ำเช่ำ รำคำตำมสัญญำ (รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิมในอัตรำร้อยละ 10.00 ถึง

ร้อยละ 25.00) 
รำยได้ค่ำธรรมเนียมกำรน ำทรัพย์สินเป็นหลักประกันวงเงินสินเช่ือ อัตรำร้อยละ 2.00 ต่อปีของมูลค่ำจ ำนอง 
ดอกเบี้ยรับ ตำมที่ได้รับอนุมัติจำกกรรมกำรของบริษัท โดยอ้ำงองิจำกต้นทุน 

เงินกู้ยืมของบริษัท 
ซื้อและขำยตรำสำรทุน รำคำตลำด 
เงินปันผลรับ ตำมที่ได้รับอนุมัติจำกผูถ้ือหุ้นของบริษัท 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร ได้แก่เงินเดือนเบี้ยประชุม ตำมที่ได้รับอนุมัติจำกกรรมกำรและผู้ถือหุ้นของบริษทั 
   เบี้ยเลี้ยง และโบนัส  
 



บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 
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31 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

 
รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
 
31.1 รำยได้ 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บำท บำท บำท บำท 
     

บริษัทย่อย     
รำยได้ค่ำเช่ำ - - 211,680 202,545 
รำยได้ค่ำธรรมเนียมกำรน ำหลักทรัพย์     
   เผื่อเป็นหลักประกันวงเงินสินเช่ือ - - 73,910 975,487 
รำยได้ค่ำบริกำรตรวจสอบภำยใน - - 1,840,000 2,320,000 
ดอกเบี้ยรับ - - 3,512,371 2,935,672 
รำยได้เงินปันผล - - - 34,998,875 
     

บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันอื่น     
รำยได้จำกงำนโครงกำร 1,695,340 7,558,461 - - 
ดอกเบี้ยรับ 5,832,886 3,998,400 5,433,366 3,998,400 

 
31.2 ค่ำตอบแทนผู้บริหำร  

   (รวมอยู่ใน “ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย” และ “ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร”) 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร     
   ผลประโยชน์ระยะสั้น 31,491,265 24,881,523 11,450,638 7,579,517 

   ผลประโยชน์เกษียณอำย ุ 1,650,491 595,951 485,067 308,705 

 33,141,756 25,477,474 11,935,705 7,888,222 

 



บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 
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31 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

 
รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 
31.3 เงินลงทุนช่ัวครำว 

   (รวมอยู่ใน “หลักทรัพย์เพ่ือค้ำ”) 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บำท บำท บำท บำท 
     

บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน     
   ตรำสำรทุน 147,285,590 170,312,160 207,401,786 170,312,160 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวของเงินลงทุนช่ัวครำว ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 มีดังนี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 บำท บำท 
   

รำคำตำมบัญชีต้นปี - สุทธิ 170,312,160 170,312,160 
ซื้อเงินลงทุน 120,346,244 180,462,440 
ปรับมูลค่ำยุติธรรม (28,902,096) (28,902,096) 

 (114,470,718) (114,470,718) 

รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ 147,285,590 207,401,786 

 
31.4 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่ืน 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บำท บำท บำท บำท 

ลูกหนี้กำรค้ำ (หมำยเหตุ 10)     
บริษัทที่เกี่ยวขอ้งกัน 13,262,656 23,533,997 - - 

หัก  ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (13,245,536) (23,533,997) - - 

 17,120 - - - 

ลูกหนี้อ่ืน (หมำยเหตุ 10)     

กรรมกำร 2,650,500 2,365,855 57,691 - 

รำยได้ค้ำงรับ (หมำยเหตุ 10)     
บริษัทย่อย - - 3,725,550 2,646,084 

บริษัทที่เกี่ยวขอ้งกัน 4,564,239 2,718,779 4,164,718 2,672,903 

 4,564,239 2,718,779 7,890,268 5,318,987 



บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 
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31 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

 

รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

31.5 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บำท บำท บำท บำท 
     

บริษัทย่อย - - 70,540,000 162,550,000 

หัก  ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - (19,900,000) - 

บริษัทย่อย - สุทธิ - - 50,640,000 - 

บริษัทที่เกี่ยวขอ้งกัน 76,660,000 1,115,000 57,120,000 50,640,000 

 76,660,000 1,115,000 107,760,000 162,550,000 
 

รำยกำรเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม มีดังนี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ยอดคงเหลือต้นป ี 1,115,000 1,115,000 162,550,000 - 
ให้กู้ยืมเพ่ิม 19,540,000 - 26,140,000 213,050,000 
ช ำระคืนเงินกู้ยืม (1,115,000) - (112,000,000) (50,500,000) 
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย - - (19,900,000) - 
โอนเงินกู้ยืมระยะสั้นให้กับบุคคลภำยนอก - - (6,150,000) - 
โอนจำกเงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่บุคคลภำยนอก     

   (หมำยเหตุ 31.6) 57,120,000 - 57,120,000 - 

ยอดคงเหลือปลำยป ี 76,660,000 1,115,000 107,760,000 162,550,000 
 

บริษัทได้ประเมินกำรได้รับคืนในเงนิให้กู้ยืมแก่ WJC และได้รับรู้หนี้สงสัยจะสูญ จ ำนวนเงิน 19.90 ล้ำนบำท ไว้ภำยใต้ “ค่ำใช้จ่ำยอื่น” 
ในงบก ำไรขำดทุนเฉพำะบริษัทส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558  
 

ในเดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษัทจ ำหน่ำยเงินลงทุนใน PPS กลุ่มบริษัทไม่ได้น ำงบกำรเงินของ  PPS มำรวมในกำรจัดท ำ 
งบกำรเงินรวมตั้งแต่วันที่ 1 มีนำคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป ดังนั้นเงินกู้ยืมให้แก่ PPS จ ำนวน 6.15 ล้ำนบำท ได้ถูกจัดประเภทใหม่เป็น
เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลภำยนอก 
 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันจ ำนวนเงิน 57.12 ล้ำนบำท มีก ำหนดช ำระคืนในวันที่  
2 พฤษภำคม พ.ศ. 2559 โดยจ่ำยช ำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยจ่ำยปีละครั้ง ซึ่งมีอัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.00 ต่อปี ดังนั้นเงินกู้ยืม
ดังกล่ำวจึงถูกจัดระเภทใหม่จำกเงินให้กู้ยืมระยะยำวเป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันในปี พ.ศ. 2558 
 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกีย่วข้องกันในงบกำรเงินรวมจ ำนวน 19.54 ล้ำนบำท มีก ำหนดช ำระคืน
ในระยะเวลำ 1 ปี มีอัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5 ต่อปี 



บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน) 
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31 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

 
รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

 
31.6 เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน 

 
รำยกำรเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 มีดังนี้ 
 

 

งบกำรเงินรวม 
และงบกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บำท บำท 
   

ยอดคงเหลือต้นป ี 57,120,000 57,120,000 
ให้กู้ยืมเพ่ิม 22,062,500 - 
โอนจำกเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลภำยนอกเนื่องจำกกำรลงทุนในบริษัทร่วม 15,000,000 - 

โอนไปเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 31.5 ) (57,120,000) - 

ยอดคงเหลือปลำยป ี 37,062,500 57,120,000 

 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จ ำนวนเงิน 37.06 ล้ำนบำท และมีก ำหนดช ำระคืน 
ในระยะเวลำ 3 ปี โดยช ำระเงินต้นและดอกเบี้ยทุกปี มีอัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.00 ต่อปี 
 

31.7 เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่ืน  

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บำท บำท บำท บำท 
     

เจ้ำหนี้กำรค้ำ - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 283,090 52,484 - - 
รำยได้รับล่วงหน้ำ - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 377,852 629,753 - - 
 - - 215,890 48,219 

เจ้ำหนี้อื่น - กรรมกำร 3,150 718,424 3,150 16,126 

 664,092 1,400,661 219,040 64,345 

 



บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท 
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31 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

 
รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 
31.8 เงินกู้ยืมจำกกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 

   งบกำรเงินเฉพำะบริษัท 

   พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

   บำท บำท 
     

ยอดคงเหลือต้นป ี   55,000,000 - 
กู้ยืมเพ่ิม   70,000,000 55,000,000 

ยอดคงเหลือปลำยป ี   (65,000,000) - 

   60,000,000 55,000,000 

 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 เงินกู้ยืมจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้น โดยมีอัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.00 ต่อปี 
 

31.9 ภำระผูกพันกับกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 
 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 บริษัทมีภำระผูกพันต่อบริษทัยอ่ย ดังนี้ 
 
- กำรค้ ำประกันสินเช่ือจำกสถำบันกำรเงินให้แก่บริษัทย่อย ดังนี้ 

 
บริษัท ระยองไวร์อินดัสตรีส์ จ ำกัด (มหำชน) วงเงินไม่เกิน 600 ล้ำนบำท  
บริษัท เอื้อวิทยำ จ ำกัด (มหำชน) วงเงินไม่เกิน 300 ล้ำนบำท 
บริษัท เอ็นเนซอล จ ำกัด วงเงินไม่เกิน 300 ล้ำนบำท 
บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด วงเงินไม่เกิน 150 ล้ำนบำท 
บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จ ำกัด  
(เดิมช่ือ “บริษัท เอชทีพี แอนด์ เซ็น คอร์เปอเรช่ัน จ ำกัด”) วงเงินไม่เกิน 150 ล้ำนบำท 

 
- กำรน ำทรัพย์สินของบริษัทเข้ำค้ ำประกันวงสินเช่ือของบริษัทย่อย ดังนี้ 

 
บริษัท ระยองไวร์อินดัสตรีส์ จ ำกัด (มหำชน) วงเงินไม่เกิน 150 ล้ำนบำท 
บริษัท เอื้อวิทยำ จ ำกัด (มหำชน) วงเงินไม่เกิน 150 ล้ำนบำท 
บริษัท เอ็นเนซอล จ ำกัด วงเงินไม่เกิน 150 ล้ำนบำท 
บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด วงเงินไม่เกิน   50 ล้ำนบำท 
บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จ ำกัด  
(เดิมช่ือ “บริษัท เอชทีพี แอนด์ เซ็น คอร์เปอเรช่ัน จ ำกัด”) วงเงินไม่เกิน   50 ล้ำนบำท 



บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท 
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32 เงินปันผล 

 
รำยกำรท่ีเกิดขึ้นระหว่ำงปี พ.ศ. 2557 
 
เมื่อวันที่ 30 เมษำยน พ.ศ. 2557 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี พ.ศ. 2557 ของบริษัทได้มีมติอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลจำกกำรด ำเนินงำน
ส ำหรับปี พ.ศ. 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 9 พฤษภำคม พ.ศ. 2557 ในอัตรำหุ้นละ 0.05 บำท จ ำนวน
ทั้งสิ้น 630,161,358 หุ้น เป็นจ ำนวนเงิน 31.49 ล้ำนบำท บริษัทได้จ่ำยเงินปันผลในวันที่ 29 พฤษภำคม พ.ศ. 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีช่ืออยู่ใน
ทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 29 พฤษภำคม พ.ศ. 2557 
 
บริษัทย่อย - บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จ ำกัด (มหำชน) 
 
เมื่อวันที่ 15 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2557 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทย่อยได้มีมติอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลจำกกำรด ำเนินงำนส ำหรับปี พ.ศ. 2556 
เป็นจ ำนวนเงิน 65.25 ล้ำนบำท ซึ่งบริษัทย่อยได้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลไปแล้ว 20.25 ล้ำนบำท คงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ำยอีก 45.00 ล้ำนบำท 
คิดเป็นอัตรำหุ้นละ 0.10 บำท กำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวได้รับกำรอนุมัติจำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่  1 เมษำยน พ.ศ. 2557 และ 
ได้จ่ำยเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 9 เมษำยน พ.ศ. 2557 บริษัทได้บันทึกเงินปันผลดังกล่ำวจ ำนวน 35.00 ล้ำนบำท ภำยใต้หัวข้อ 
“รำยได้อื่น” ในก ำไรหรือขำดทุนเฉพำะบริษัทและบันทึกตัดรำยกำรระหว่ำงกันในงบกำรเงินรวม 
 
รำยกำรท่ีเกิดขึ้นระหว่ำงปี พ.ศ. 2558 
 
เมื่อวันที่ 30 เมษำยน พ.ศ. 2558 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี พ.ศ. 2558 ของบริษัทได้มีมติอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลจำกกำรด ำเนินงำน
ส ำหรับปี พ.ศ. 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท  ณ วันที่ 14 พฤษภำคม พ.ศ. 2558 ในอัตรำหุ้นละ 0.05 บำท 
จ ำนวนทั้งสิ้น 630,161,358 หุ้น เป็นจ ำนวนเงิน 31.53 ล้ำนบำท บริษัทได้จ่ำยเงินปันผลในวันที่ 28 พฤษภำคม พ.ศ. 2558 



บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน) 
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33 ภำระผูกพัน 
 
ยอดรวมของจ ำนวนเงินขั้นต่ ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนที่ไม่สำมำรถยกเลิกได้ มีดังนี้  
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

ภำยใน 1 ปี 8.92 8.66 4.08 3.50 
เกินกว่ำ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ป ี 15.32 12.19 2.17 - 

เกินกว่ำ 5 ป ี - 8.04 - - 

 24.24 28.89 6.25 3.50 

 
ยอดรวมของภำระผูกพันอื่นที่ตอ้งจ่ำยในอนำคต มีดังต่อไปนี้ 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

หนังสือค้ ำประกันจำกธนำคำร 21.95 23.28 - - 
สัญญำซื้อขำยหุ้นสำมัญ 7.85 7.85 7.85 7.85 
ค่ำประกอบวิชำชีพทนำยควำม 0.55 0.55 - - 
สัญญำซ่อมและบ ำรุงรักษำเครื่องจักร 170.29 165.48 - - 
เลตเตอร์ออฟเครดิตส ำหรับซื้อสินค้ำและวัตถุดิบ     

   ที่ยังไม่ได้ใช้ 1,340.00 1,094.84 - - 

 1,540.64 1,292.00 7.85 7.85 

 
34 สินทรัพย์ท่ีใช้เป็นหลักประกัน 

 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 เงินฝำกธนำคำรของ RWI จ ำนวน 169.52 ล้ำนบำท ได้ใช้วำงเป็นหลักประกันดังนี้ 

 
ก) เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยำว 
ข) กำรออกหนังสือค้ ำประกัน 
ค) กำรเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตและหนี้สินทรัสต์รีซีทส์เพ่ือซื้อวัตถุดิบ 
 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 เครื่องจักรของโครงกำรส ำหรับกำรผลิตไฟฟ้ำและพลังงำนควำมร้อนของ ENS ได้ถูกน ำไปค้ ำประกันเงินกู้ยืม
กับสถำบันกำรเงินภำยในประเทศตำมสัญญำกับบริษัทไทย-เยอรมัน เซรำมิค จ ำกัด (มหำชน) 
 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุนบำงส่วนของบริษัท ได้น ำไปค้ ำประกันวงเงินสินเช่ือ ส ำหรับบริษัทย่อยของ  
กลุ่มบริษัท (RWI และ ENS) 
 



บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน) 
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35 สิทธพิิเศษท่ีได้รับจำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

 
บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จ ำกัด (มหำชน) 
 
RWI ได้รับบัตรส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน เมื่อวันที่ 29 มิถุนำยน พ.ศ. 2555 ส ำหรับกิจกำรผลิตลวดเหล็ก และ
ตะแกรงลวดเหล็ก ภำยใต้กำรส่งเสริมดังกล่ำว RWI จะได้รับสิทธิและประโยชน์จำกกำรได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิ
เป็นระยะเวลำ 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้นคือเมื่อวันที่ 13 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2556 และได้รับลดหย่อนภำษีเงินได้ 
นิติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิร้อยละห้ำสิบ ของอัตรำปกติ รวมทั้งสำมำรถน ำผลขำดทุนในระหว่ำงปีที่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้มำหักออกจำก  
ก ำไรสุทธิเป็นเวลำ 5 ปี นับจำกวันที่พ้นก ำหนด โดย RWI จะต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขและข้อก ำหนดตำมที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริมกำรลงทุน 
 
บริษัท เอ็นเนซอล จ ำกัด 
 
ENS ได้รับบัตรส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน เมื่อวันที่ 7 มิถุนำยน พ.ศ. 2554 ส ำหรับกิจกำรผลิตไฟฟ้ำ ภำยใต้ 
กำรส่งเสริมดังกล่ำว ENS จะได้รับสิทธิและประโยชน์จำกกำรได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิเป็นระยะเวลำ 8 ปี นับแต่
วันที่เริ่มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้นคือเมื่อวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2555 และได้รับลดหย่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิ 
ร้อยละ 50 ของอัตรำปกติ รวมทั้งสำมำรถน ำผลขำดทุนในระหว่ำงปีที่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้มำหักออกจำกก ำไรสุทธิเป็นเวลำ 5 ปี นับจำก
วันที่พ้นก ำหนดเป็นเวลำ 8 ปี (สิ้นสุดวันที่ 29 มิถุนำยน พ.ศ. 2568) โดย ENS จะต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขและข้อก ำหนดตำมที่ระบุไว้ใน  
บัตรส่งเสริมกำรลงทุน 
 
รำยได้ส ำหรับกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนและกจิกำรที่ไม่ได้รับกำรสง่เสริมกำรลงทุน มีดังนี้ 
 

 ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 

 กิจกำรท่ีได้รับกำร กิจกำรท่ีไม่ได้รับกำร  
 ส่งเสริมกำรลงทุน ส่งเสริมกำรลงทุน รวม 

 บำท บำท บำท 
    

รำยได้จำกกำรขำย 198,094,194 1,102,571,371 1,300,665,565 
รำยได้จำกบริกำร - 721,694,651 721,694,651 

รำยได้อื่น 16,289,207 210,030,570 226,319,777 

รวม 214,383,401 2,034,296,592 2,248,679,993 

 

 ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 

 กิจกำรท่ีได้รับกำร กิจกำรท่ีไม่ได้รับกำร  
 ส่งเสริมกำรลงทุน ส่งเสริมกำรลงทุน รวม 

 บำท บำท บำท 
    

รำยได้จำกกำรขำย 146,359,578 815,808,042 962,167,620 
รำยได้จำกบริกำร - 584,529,137 584,529,137 

รำยได้อื่น 10,373,885 20,176,105 30,549,990 

รวม 156,733,463 1,420,513,284 1,577,246,747 
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36 เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำท่ีรำยงำน 

 
บริษัท เอื้อวิทยำ จ ำกัด (มหำชน) 
 
เมื่อวันที่ 26 มกรำคม พ.ศ. 2559 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย ครั้งที่ 3/2558 ได้มีมติดังต่อไปนี้ 
 
(ก) อนุมัติกำรลงทุนในบริษัท สตึก ไบโอแมส จ ำกัด (“SATUK”)จ ำนวน 443.76 ล้ำนบำท โดยจ่ำยเงินมัดจ ำเพ่ือซื้อหุ้นสำมัญ จ ำนวน 

18.00 ล้ำนบำท เพ่ือขยำยกำรลงทุนในธุรกิจไฟฟ้ำทำงเลือกและบริหำรจัดกำรพืชพลังงำนแบบครบวงจร อย่ำงไรก็ตำม ณ วันที่  
31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 SATUK อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรโอนกรรมสิทธิหุ้นสำมัญและเปลี่ยนแปลงอ ำนำจกรรมกำร บริษัท ย่อย 
จึงยังมิได้มีกรรมสิทธิในหุ้นสำมัญของสตึกและยังมิได้มีอ ำนำจควบคุมในสตึก บริษัทย่อยจึงบันทึกจ ำนวนดังกล่ำวเป็นเงินมัดจ ำเพ่ือ
ซื้อกิจกำร 

 
(ข) อนุมัติกำรลงทุนในบริษัท แอ๊ดวำนซ์ ไบโอพำวเวอร์จ ำกัด (“ADVANCE”) จ ำนวน 479.24 ล้ำนบำท โดยจ่ำยเงินมัดจ ำเพ่ือซื้อหุ้นสำมัญ 

จ ำนวน 18.00 ล้ำนบำท เพ่ือขยำยกำรลงทุนในธุรกิจไฟฟ้ำทำงเลือกและบริหำรจัดกำรพืชพลังงำนแบบครบวงจร อย่ำงไรก็ตำม ณ วันที่ 
31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 ADVANCE อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรโอนกรรมสิทธิ์หุ้นสำมัญและเปลี่ยนแปลงอ ำนำจกรรมกำร บริษัทย่อย 
จึงยังมิได้มีกรรมสิทธิ์ในหุ้นสำมัญของ ADVANCE และยังมิได้มีอ ำนำจควบคุมใน ADVANCE บริษัทย่อยจึงบันทึกจ ำนวนดังกล่ำว
เป็นเงินมัดจ ำเพ่ือซื้อกิจกำร 

 
ตำมที่บริษัทย่อยได้ท ำค ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ไดเมท (สยำม) จ ำกัด (มหำชน) (“Dimet”) ระหว่ำงวันที่ 25 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2558 ถึง
วันที่ 5 มกรำคม พ.ศ. 2559 บัดนี้ได้เสร็จสิ้นกระบวนกำรแล้ว โดยบริษัทย่อยได้ท ำกำรซื้อหุ้นทั้งหมด 62,817,583 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนควำม
เป็นเจ้ำของร้อยละ 24.50 ของจ ำนวนหุ้นทั้งหมดของ Dimet 

 
เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2559 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทย่อยครั้งที่ 1/2559 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำน
ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 ในอัตรำหุ้นละ 0.002 บำท จ ำนวนทั้งสิ้น 13,162,129,572 หุ้น เป็นจ ำนวนเงิน 
26.32 ล้ำนบำท 

 
 


