
บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2558

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

หมำยเหตุ บำท บำท บำท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,416,072,623 263,720,953 32,535,411

เงินลงทุนชั่วคราว 6 669,047,544 593,680,369 372,624,115

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน 7 488,456,143 468,076,726 11,746,750

ลูกหนี้สัญญาเช่าทางการเงินที่ถึงก าหนดภายในหนึ่งปี 28,753,114 28,588,795 -

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 8 29,465,000 16,115,000 127,410,000

สินค้าคงเหลือ 768,401,018 756,185,379 -

โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา 268,591,346 261,218,996 -

เงินมัดจ าจ่ายเพ่ือซื้อบริษัทย่อย 26,500,000 21,000,000 -

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 15,270,494 12,133,197 105,394

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,710,557,282 2,420,719,415 544,421,670

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ าประกัน 23 174,064,427 173,816,926 -

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน 287,259,866 336,764,917 -

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 9 - - 1,005,777,337

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 10 35,700,000 35,700,000 35,700,000

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 20 57,120,000 57,120,000 57,120,000

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 11 404,817,837 404,829,426 404,817,837

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 567,173,453 683,385,607 4,786,391

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 12 7,335,591 20,135,460 -

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 30,143,825 41,832,506 20,380,589

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 79,089,170 81,006,953 1,199,819

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,642,704,169 1,834,591,795 1,529,781,973

รวมสินทรัพย์ 5,353,261,451 4,255,311,210 2,074,203,643

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบริษัท



หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 43 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2558

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

หมำยเหตุ บำท บำท บำท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืม

ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 13 574,956,844 387,753,374 197,110,875

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน 14 214,461,557 326,771,060 10,941,370

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 13 20,040,000 42,734,000 -

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 20 - - 25,500,000

หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน

  ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 13 871,069 17,546,221 -

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 21,813,758 17,393,153 8,861,493

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 61,173,801 54,175,337 228,770

รวมหนี้สินหมุนเวียน 893,317,029 846,373,145 242,642,508

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 13 94,390,000 131,079,906 -

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 13 2,498,674 1,654,715 -

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 225,168,155 197,818,430 -

รายได้รอการรับรู้ 4,124,486 - -

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 15 43,777,045 43,298,818 3,363,606

หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน - 560,748 -

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 369,958,360 374,412,617 3,363,606

รวมหนี้สิน 1,263,275,389 1,220,785,762 246,006,114

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบริษัท



หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 43 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2558

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

หมำยเหตุ บำท บำท บำท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น 17

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ จ านวน 746,693,352 หุ้น 

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 746,693,352 746,693,352 746,693,352

ทุนที่ออกและช าระแล้ว

หุ้นสามัญ จ านวน 630,169,005 หุ้น 

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

(พ.ศ. 2557 : หุ้นสามัญ จ านวน 630,161,358 หุ้น 

ช าระเต็มมูลค่าแล้วหุ้นละ 1 บาท) 630,169,005 630,161,358 630,169,005

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 776,332,190 776,324,543 776,332,190

หุ้นสามัญที่จะออกจากใบส าคัญแสดงสิทธิ 18 1,788,000                  15,294 1,788,000

ก าไรสะสม

จัดสรรแล้ว - ทุนส ารองตามกฎหมาย 29,423,562                 29,423,562 29,423,562

ยังไม่ได้จัดสรร 819,915,612 801,370,602 390,484,772

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนเกินทุนจากการประเมินราคาที่ดิน 73,208,187                 104,394,580 -

ผลก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน 925,374 926,677 -

การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในบริษัทย่อย 195,563,962 34,447,210 -

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 2,527,325,892 2,377,063,826 1,828,197,529

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 1,562,660,170 657,461,622 -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,089,986,062 3,034,525,448 1,828,197,529

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,353,261,451 4,255,311,210 2,074,203,643

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบริษัท



หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 43 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้



(ตรวจสอบแล้ว)

31 ธันวำคม

พ.ศ. 2557

บำท

34,801,110

210,303,397

8,875,794

-

177,550,000

-

-

-

39,049

431,569,350

-

-

904,653,301

35,700,000

57,120,000

404,829,426

5,151,053

-

26,268,609

1,199,819

1,434,922,208

1,866,491,558

งบกำรเงินเฉพำะบริษัท



2

(ตรวจสอบแล้ว)

31 ธันวำคม

พ.ศ. 2557

บำท

-

9,083,367

-

55,000,000

-

6,153,171

270,615

70,507,153

-

-

-

-

3,228,002

-

3,228,002

73,735,155

งบกำรเงินเฉพำะบริษัท



3

(ตรวจสอบแล้ว)

31 ธันวำคม

พ.ศ. 2557

บำท

746,693,352

630,161,358

776,324,543

15,294

29,423,562

356,831,646

-

-

-

1,792,756,403

-

1,792,756,403

1,866,491,558

งบกำรเงินเฉพำะบริษัท



4



บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน)

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2558

31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

หมำยเหตุ บำท บำท บำท

รำยได้ 

รายได้จากการขาย 251,464,467 307,393,303 -

รายได้จากการให้บริการ 130,164,661 171,013,436 -

ก าไร(ขาดทุน)จากการลงทุน 6 44,780,900 (1,779,967) 53,337,593

รายได้อ่ืน 21 22,459,509 21,384,031 3,165,722

รวมรำยได้ 448,869,537 498,010,803 56,503,315

ค่ำใช้จ่ำย 

ต้นทุนขาย 241,807,815 265,496,950 -

ต้นทุนจากการให้บริการ 118,724,640 164,260,081 -

ค่าใช้จ่ายในการขาย 5,858,222 7,206,210 -

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 38,399,675 55,514,385 11,775,642

ต้นทุนทางการเงิน 7,481,522 9,588,028 2,462,932

ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน (4,362,006) (3,478,658) -

รวมค่ำใช้จ่ำย 407,909,868 498,586,996 14,238,574

ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได้ 40,959,669 (576,193) 42,264,741

ภาษีเงินได้ 16 (12,504,325) (6,773,135) (8,611,615)

ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับงวด 28,455,344 (7,349,328) 33,653,126

ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :

รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

งบก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

การปรับมูลค่าหลักทรัพย์เผ่ือขาย 

- สุทธิจากภาษี (1,799) 724,320 -

ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด 

- สุทธิจำกภำษี (1,799) 724,320 -

ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 28,453,545 (6,625,008) 33,653,126

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท



หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 43 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน) 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2558

31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

หมำยเหตุ บำท บำท บำท

กำรปันส่วนของก ำไร(ขำดทุน)

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 25,318,243 (5,614,167) 33,653,126

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 3,137,101 (1,735,161) -

28,455,344 (7,349,328) 33,653,126

กำรปันส่วนของก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 25,316,940 (5,149,614) 33,653,126

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 3,136,605 (1,475,394) -

28,453,545 (6,625,008) 33,653,126

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้น 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 19 0.04 (0.01) 0.05

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด 19 0.04 (0.01) 0.05

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท



หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 43 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้



31 มีนำคม

พ.ศ. 2557

บำท

-

-

(1,779,967)

1,450,146

(329,821)

-

-

-

7,206,539

-

-

7,206,539

(7,536,360)

-

(7,536,360)

-

-

(7,536,360)

ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท



5

31 มีนำคม

พ.ศ. 2557

บำท

(7,536,360)

-

(7,536,360)

(7,536,360)

-

(7,536,360)

(0.01)

(0.01)

ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท



6



บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน) 

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงสว่นของผู้ถอืหุ้น (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สดุวันที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2558

หุ้นสำมัญทีจ่ะ

ทุนเรือนหุ้น ออกจำกกำร จัดสรรแล้ว - สว่นเกินทุน ผลก ำไรทีย่ังไม่ สว่นเกินทุนจำกกำร

ทีอ่อกและช ำระ สว่นเกิน ใช้ใบส ำคัญ ทุนส ำรอง ยังไม่ได้ จำกกำรตรีำคำ เกิดขึน้จริงจำกกำร เปล่ียนแปลงสดัสว่น รวมสว่นทีเ่ป็น

เตม็มูลค่ำแล้ว มูลค่ำหุ้น แสดงสทิธิ ตำมกฎหมำย จัดสรร ทีดิ่น ปรับมูลค่ำเงินลงทุน ในบริษัทย่อย ของบริษัทใหญ่

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท

ยอดคงเหลือตน้งวด วันที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2557 630,161,358 776,324,543 - 22,783,397 619,652,783 93,742,441 725,117 45,564,634 2,188,954,273

กำรเปล่ียนแปลงในสว่นของผู้ถอืหุ้นส ำหรับงวด

การออกหุน้สามญั - บริษัทย่อย - - - - - - - - -
ลงทุนเพ่ิมในบริษัทย่อยโดยซือ้หุน้จากส่วนได้เสีย

ทีไ่มม่อี านาจควบคมุ - - - - (2,832) 395,872 - (675,812) (282,772)
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด - - - - (5,614,167) - 464,553 - (5,149,614)

ยอดคงเหลือปลำยงวด วันที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2557 630,161,358 776,324,543 - 22,783,397 614,035,784 94,138,313 1,189,670 44,888,822 2,183,521,887

ยอดคงเหลือตน้งวด วันที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2558 630,161,358 776,324,543 15,294 29,423,562 801,370,602 104,394,580 926,677 34,447,210 2,377,063,826

กำรเปล่ียนแปลงในสว่นของผู้ถอืหุ้นส ำหรับงวด

หุน้สามญัทีอ่อกจากการใชใ้บส าคญัแสดงสิทธิ 17 7,647 7,647 (15,294) - - - - - -
หุน้สามญัทีจ่ะออกจากการใชใ้บส าคญัแสดงสิทธิ 18 - - 1,788,000 - - - - - 1,788,000
ขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย - RWI 9 - - - - 4,196,056 - - 14,862,474 19,058,530
ขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย - PPS 9 - - - - - - - - -
ลงทุนเพ่ิมในบริษัทย่อยโดยใชใ้บส าคญัแสดงสิทธิ 9 - - - - (233,454) (805,387) - (55,911) (1,094,752)

ลงทุนเพ่ิมในบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถอืหุน้ 9 - - - - (4,422,197) (12,514,237) - 5,741,384 (11,195,050)
ส่วนได้เสียทีไ่มม่อี านาจควบคมุลงทุนเพ่ิมใน

หุน้ทีอ่อกใหมข่องบริษัทย่อย 9 - - - - (6,313,638) (17,866,769) - 140,568,805 116,388,398
หุน้สามญัของบริษัทย่อยทีจ่ะออกจากการใช้

ใบส าคญัแสดงสิทธิ 18 - - - - - - - - -
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด - - - - 25,318,243 - (1,303) - 25,316,940

ยอดคงเหลือปลำยงวด วันที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2558 630,169,005 776,332,190 1,788,000 29,423,562 819,915,612 73,208,187 925,374 195,563,962 2,527,325,892

ขอ้มูลทำงกำรเงินรวม 

สว่นของผู้ถอืหุ้นบริษัทใหญ่

ก ำไรสะสม องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ถอืหุ้น

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน



หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงินในหน้า 13 ถงึ 43 เป็นส่วนหนึง่ของขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลนี้



สว่นของ

สว่นได้เสยีทีไ่ม่มี รวมสว่น

อ ำนำจควบคุม ของผู้ถอืหุ้น

บำท บำท

492,212,694 2,681,166,967

2,975,000 2,975,000

(1,536,299) (1,819,071)
(1,475,394) (6,625,008)

492,176,001 2,675,697,888

657,461,622 3,034,525,448

- -
- 1,788,000

8,116,246 27,174,776
(23,964,874) (23,964,874)

1,368,440 273,688

332,335,114 321,140,064

553,714,501 670,102,899

30,492,516 30,492,516
3,136,605 28,453,545

1,562,660,170 4,089,986,062

ขอ้มูลทำงกำรเงินรวม 



7



บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน)

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2558

ทุนเรือนหุ้น หุ้นสำมัญที่จะ จัดสรรแล้ว -

ที่ออกและช ำระ ส่วนเกิน ออกจำกกำรใช้ ทุนส ำรอง ยังไม่ได้

เต็มมูลค่ำแล้ว มูลค่ำหุ้น ใบส ำคัญแสดงสิทธิ ตำมกฎหมำย จัดสรร

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท บำท

ยอดคงเหลือต้นงวด วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2557 630,161,358 776,324,543 - 22,783,397 262,154,228

กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นส ำหรับงวด

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด - - - - (7,536,360)

ยอดคงเหลือปลำยงวด วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2557 630,161,358 776,324,543 - 22,783,397 254,617,868

ยอดคงเหลือต้นงวด วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2558 630,161,358 776,324,543 15,294 29,423,562 356,831,646

กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นส ำหรับงวด

หุ้นสามัญที่ออกจากการใช้ใบส าคัญแสดงสิทธิ 17 7,647 7,647 (15,294) - -

หุ้นสามัญที่จะออกจากการใช้ใบส าคัญแสดงสิทธิ 18 - - 1,788,000 - -

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด - - - - 33,653,126

ยอดคงเหลือปลำยงวด วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2558 630,169,005 776,332,190 1,788,000 29,423,562 390,484,772

ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 

ก ำไรสะสม



หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 43 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้



รวมส่วน

ของผู้ถือหุ้น

บำท

1,691,423,526

(7,536,360)

1,683,887,166

1,792,756,403

-

1,788,000

33,653,126

1,828,197,529

ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน)

งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2558

31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

หมำยเหตุ บำท บำท บำท

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 40,959,669 (576,193) 42,264,741

รายการปรับปรุง

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 11, 12 12,505,684 11,736,970 406,594

ดอกเบี้ยรับ 21 (9,365,133) (9,804,652) (2,589,600)

ดอกเบี้ยจ่าย 7,481,522 9,588,028 2,462,932

หนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ) 7 (18,029,070) 12,082,100 (15,000)

ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าของสินค้าคงเหลือ 68,639 2,483,131 -

ขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคาร 12 - 7,191,047 -

(ก าไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงใน

   มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพ่ือค้า - ตราสารทุน (21,854,865) 7,802,973 (21,854,865)

ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลง

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพ่ือค้า - กองทุนรวม (9,230) (1,135,271) (9,230)

ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนเพ่ือค้า - ตราสารทุน (334,436) (4,732,780) (334,436)

ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนเพ่ือค้า - กองทุนรวม (812,567) (154,955) (812,567)

ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนเผ่ือขาย (1,812,087) (441,813) -

ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 6 (21,769,803) - (30,326,496)

ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (2,018,565) (2,170,356) -

(ก าไร)ขาดทุนจากการจ าหน่ายและตัดจ าหน่ายอุปกรณ์ (441,096) 262,154 3

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 15 1,109,465 1,085,757 135,604

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท



หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 43 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน) 

งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2558

31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

หมำยเหตุ บำท บำท บำท

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน (ต่อ)

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงาน

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน 1,476,472 (18,741,046) (437,175)

ลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 6,923,292 6,313,150 -

สินค้าคงเหลือ (12,284,278) (6,779,208) -

โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา (7,372,350) (10,708,866) -

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน (4,700,306) (1,006,135) (66,345)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน (935,852) (2,375,863) -

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน (99,806,053) 28,013,655 1,798,386

รายได้รอการรับรู้ 6,820,243 7,144,343 -

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 4,515,972 2,118,853 (41,846)

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย 15 (572,870) (536,602) -

เงินสดจากการด าเนินงาน (120,257,603) 36,658,421 (9,419,300)

เงินสดรับดอกเบี้ย 802,079 8,321,662 170,821

เงินสดจ่ายดอกเบี้ย (3,343,448) (10,508,321) (359,123)

จ่ายภาษีเงินได้ (2,601,681) (3,944,215) (15,273)

เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน (125,400,653) 30,527,547 (9,622,875)

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท



หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 43 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน) 

งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2558

31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

หมำยเหตุ บำท บำท บำท

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ าประกันเพ่ิมขึ้น (247,501) (17,500,000) -

เงินสดจ่ายเพ่ือซื้อเงินลงทุนเพ่ือค้า - ตราสารทุน (588,879) (63,060,178) (588,879)

เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในเงินลงทุนเพ่ือค้า - กองทุนรวม (366,000,000) - (366,000,000)

เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนเพ่ือค้า - ตราสารทุน 1,338,736 67,601,366 1,338,736

เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนเพ่ือค้า - กองทุนรวม 286,162,500 60,000,000 286,162,500

เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนเพ่ิมในหลักทรัพย์เผ่ือขาย 6 (113,000,000) (52,500,000) -

เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนเผ่ือขาย 141,500,000 40,000,000 -

เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในเงินลงทุนที่ถือไว้จนครบก าหนด 6 (562,639) (671,340) (105,782)

เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนที่ถือไว้จนครบก าหนด 604,042 - -

เงินสดจ่ายเพ่ือซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย 9 - - (244,990,383)

เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 9 82,137,240 - 114,076,647

เงินมัดจ าจ่ายเพ่ือซื้อกิจการ (5,500,000) - -

เงินสดจ่ายเพ่ือซื้ออุปกรณ์ (9,090,623) (10,268,397) (30,346)

เงินสดจ่ายเพ่ือซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 12 (275,850) (6,600) -

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 4,290,394 - -

เงินสดจ่ายเพ่ือให้กู้ยืมระยะสั้น (4,500,000) - (19,860,000)

เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 20.6 - - 70,000,000

เงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน 16,267,420 23,594,851 (159,997,507)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 13 464,218,968 134,793,622 195,066,683

เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 13 (277,023,460) (164,473,270) -

เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 13 (6,840,000) (13,881,000) -

เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 20.9 - - (29,500,000)

เงินสดจ่ายช าระคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน (432,304) (1,478,357) -

เงินสดรับจากการจ าหน่ายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทย่อย

ที่ได้รับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 9 1,017,541,300 2,975,000 -

เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 31,939,408 - -

เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 18 32,280,516 14,900 1,788,000

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท



เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มำจำกกิจกรรมจัดหำเงิน 1,261,684,428 (42,049,105) 167,354,683

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 43 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน)

งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2558

31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

หมำยเหตุ บำท บำท บำท

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิ 1,152,551,195 12,073,293 (2,265,699)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 244,207,838 154,072,121 34,801,110

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยงวด 1,396,759,033 166,145,414 32,535,411

ส าหรับข้อมูลในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วยรายการดังนี้

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,416,072,623 183,299,491 32,535,411

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (หมายเหตุ 13) (19,313,590) (17,154,077) -

1,396,759,033 166,145,414 32,535,411

รำยกำรที่มิใช่เงินสด

ซื้ออุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ 16,019,468 - -

ซื้ออุปกรณ์โดยการท าสัญญาเช่าการเงิน 3,107,952 - -

โอนเงินกู้ยืมระยะสั้นให้บุคคลภายนอก 20.6 8,850,000 - -

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท



หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 43 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้



31 มีนำคม

พ.ศ. 2557

บำท

(7,536,360)

490,516

(1,133,673)

-

(15,000)

-

-

7,802,973

(1,135,271)

(4,732,780)

(154,955)

-

-

-

-

95,261

ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท



9

31 มีนำคม

พ.ศ. 2557

บำท

(276,701)

-

-

-

(22,495)

85,600

(725,361)

-

45,047

-

(7,213,199)

210,997

-

(11,775)

(7,013,977)

ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท
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31 มีนำคม

พ.ศ. 2557

บำท

-

(63,060,178)

-

67,601,366

60,000,000

-

-

(135,627)

-

(7,344,071)

-

-

(2,794)

-

-

(17,000,000)

-

40,058,696

-

-

-

-

-

-

-

ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท



-
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31 มีนำคม

พ.ศ. 2557

บำท

33,044,719

12,678,284

45,723,003

45,723,003

-

45,723,003

-

-

-

ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท
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