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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 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมระหว่ำงกำลและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัทนี้ ได้รับกำรอนุมัติจำกกรรมกำรผู้มีอ ำนำจของบริษัท เมื่อวันที่  
13 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2558 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมระหว่ำงกำลและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัทที่น ำเสนอนี้ได้มีกำรสอบทำนแต่ยังไม่ได้ตรวจสอบ  
 

2 นโยบำยกำรบัญชี 
 
2.1 เกณฑ์ในกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงิน 

 
ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลได้จัดท ำขึ้นตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยภำยใต้พระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543 
ซึ่งหมำยถึงมำตรฐำนกำรบัญชีที่ออกภำยใต้พระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตำมข้อก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยกำรจัดท ำและน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงิน ข้อมูลทำงกำรเงินหลัก (คือ งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด) ได้จัดท ำให้เป็นรูปแบบที่สมบูรณ์ตำม
ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ส่วนหมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินจัดท ำเป็นแบบย่อให้
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรบัญชีไทย ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง “ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล” และได้เพ่ิมหมำยเหตุประกอบ
ข้อมูลทำงกำรเงินตำมข้อก ำหนดในประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรั พย์ที่ออกภำยใต้
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  
 
ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลนี้ควรอ่ำนควบคู่กับงบกำรเงินของรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลฉบับภำษำอังกฤษจัดท ำขึ้นจำกข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลภำษำไทยที่จัดท ำตำมกฎหมำย ในกรณีที่มี
เนื้อควำมขัดแย้งกันหรือมีกำรตีควำมแตกต่ำงกัน ให้ใช้ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลฉบับภำษำไทยเป็นหลัก 
 
นโยบำยกำรบัญชีที่ใช้ในกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลเป็นนโยบำยเดียวกันกับนโยบำยกำรบัญชีที่ใช้ในกำรจัดท ำ  
งบกำรเงินส ำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 ยกเว้นนโยบำยกำรบัญชีที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุ 2.3 
 
รำยจ่ำยที่ เกิดขึ้นเป็นครั้งครำวในระหว่ำงงวดปีบัญชีจะแสดงเป็นค่ำใช้จ่ำยหรือค่ำใช้จ่ำยรอกำรตัดบัญชี  โดยใช้เกณฑ์เดียวกับ 
กำรแสดงรำยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยหรือค่ำใช้จ่ำยรอกำรตัดบัญชี ณ วันสิ้นงวดปีบัญชี 
 
ภำษีเงินได้ระหว่ำงกำลตั้งค้ำงจ่ำยไว้โดยใช้อัตรำภำษีเดียวกับที่ใช้กับผลก ำไรรวมทั้งปีที่คำดว่ำจะได้ 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบัญชี กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรตีควำมท่ีเกี่ยวข้อง 

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่ มำตรฐำนกำรบญัชีที่มีกำรปรับปรุงและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุง ซึ่งมีผล
บังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2558 ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท 
 
ก)  กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ที่คำดว่ำจะส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท มีดังต่อไปนี้ 

 
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง กำรน ำเสนองบกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงำน 
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบกำรเงินรวม 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 
 
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) กำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญได้แก่กำรเพ่ิมเติมข้อก ำหนดให้กลุ่มบริษัทจัดกลุ่ม
รำยกำรที่แสดงอยู่ใน “ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น” โดยใช้เกณฑ์ว่ำรำยกำรนั้นสำมำรถจัดประเภทรำยกำรใหม่เข้ำไปไว้ในก ำไร
หรือขำดทุนในภำยหลังได้หรือไม่ มำตรฐำนที่ปรับปรุงนี้ไม่ได้ระบุว่ำรำยกำรใดจะแสดงอยู่ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น   
กลุ่มบริษัทได้ปฏิบัติตำมมำตรฐำนฉบับนี้แล้ว 
 
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) กำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญได้แก่ (ก) ผลก ำไรและขำดทุนจำกกำรประมำณกำร  
ตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย เปลี่ยนช่ือเป็น “กำรวัดมูลค่ำใหม่” และต้องรับรู้ใน “ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ” ทันที ผลก ำไรและ
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยจะไม่สำมำรถรับรู้ตำมวิธีขอบเขตหรือรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนได้ 
และ (ข) ต้นทุนบริกำรในอดีตจะรับรู้ในงวดที่มีกำรเปลี่ยนแปลงโครงกำร ผลประโยชน์ที่ยังไม่เป็นสิทธิขำดจะไม่สำมำรถรับรู้
ตลอดระยะเวลำกำรให้บริกำรในอนำคตได้ กลุ่มบริษัทจะปฏิบัติตำมมำตรฐำนฉบับนี้หำกมีรำยกำรที่เกี่ยวข้องเกิดขึ้นในอนำคต 
 
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) ให้ข้อก ำหนดส ำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำซึ่งต้องใช้วิธี  
ส่วนได้เสีย กลุ่มบริษัทปฏิบัติตำมมำตรฐำนฉบับนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2558  
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 10 ได้มีกำรก ำหนดค ำนิยำมของค ำว่ำ “ควบคุม” ซึ่งถูกน ำมำใช้แทนหลักกำรของกำร
ควบคุมและกำรจัดท ำงบกำรเงินรวมภำยใต้มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 27 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มำตรฐำนนี้
ได้ก ำหนดว่ำเมื่อใดกิจกำรควรจัดท ำงบกำรเงินรวม ให้นิยำมหลักกำรของกำรควบคุม อธิบำยหลักกำรของกำรน ำหลักกำรของ
กำรควบคุมไปใช้ รวมถึงอธิบำยถึงข้อก ำหนดในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม หลักกำรส ำคัญของมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่นี้ 
คือหำกมีอ ำนำจควบคุม จะต้องมีกำรจัดท ำงบกำรเงินรวมเฉพำะในกรณีที่ผู้ลงทุนได้แสดงให้เห็นถึงอ ำนำจกำรควบคุม  
ที่เหนือกว่ำผู้ถูกลงทุน ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ผันแปรจำกกำรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในผู้ถูกลงทุน และมีควำมสำมำรถในกำรใช้
อ ำนำจในผู้ถูกลงทุน ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนที่กิจกำรจะได้รับ กลุ่มบริษัทได้ประเมินผลกระทบจำกกำรปฏิบัติ  
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้ พบว่ำไม่มีผลกระทบอย่ำงมีสำระส ำคัญต่อกลุ่มบริษัท 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13 มีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุง และลดควำมซ้ ำซ้อนของค ำนิยำมของมูลค่ำยุติธรรม 
โดยกำรก ำหนดค ำนิยำม และแหล่งข้อมูลในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม และกำรเปิดเผยข้อมูลส ำหรับใช้ในมำตรฐำนกำรรำยงำน 
ทำงกำรเงิน กลุ่มบริษัทบริษัทได้ปฏิบัติตำมมำตรฐำนฉบับนี้แล้ว 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบัญชี กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรตีควำมท่ีเกี่ยวข้อง (ต่อ) 

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่ มำตรฐำนกำรบญัชีที่มีกำรปรับปรุงและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุง ซึ่งมีผล
บังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2558 ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท (ต่อ) 
 
ข) กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงไม่มีสำระส ำคัญและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท มีดังนี้ 
 

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินค้ำคงเหลือ 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง งบกระแสเงินสด 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง นโยบำยกำรบัญชี กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรทำง

บัญชีและข้อผิดพลำด 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ภำษีเงินได้ 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญำเช่ำ 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง รำยได้ 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ต้นทุนกำรกู้ยืม 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ก ำไรต่อหุ้น 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ประมำณกำรหนี้สิน หนี้สินที่อำจเกิดขึ้น และสินทรัพย์

ที่อำจเกิดขึ้น 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัที่ 8 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ส่วนงำนด ำเนินงำน 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 10    
   (ปรับปรุง 2557) 

เรื่อง งบกำรเงินระหว่ำงกำลและกำรด้อยค่ำ 

 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับใหม่และฉบับที่มีกำรปรับปรุงใหม่ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่  
1 มกรำคม พ.ศ. 2559 ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทมีดังนี้ 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558) เรื่องกำรรวมธุรกิจ ได้ก ำหนดให้ชัดเจนขึ้นในเรื่อง ก) ภำระผูกพันที่กิจกำร
ต้องจ่ำยช ำระสิ่งตอบแทนที่อำจจะเกิดขึ้นที่เข้ำค ำนิยำมของเครื่องมือทำงกำรเงิน ว่ำเป็นหนี้สินทำงกำรเงินหรือส่วนของเจ้ำของตำม  
ค ำนิยำมของมำตรฐำนกำรบัญชีฉบบัที่ 32 เรื่องกำรแสดงรำยกำรส ำหรับเครื่องมือทำงกำรเงิน (เมื่อมีกำรประกำศใช้) หรือตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินอื่นทีเ่กี่ยวข้อง และได้ก ำหนดให้วัดมูลค่ำสิ่งตอบแทนทีอ่ำจจะเกิดขึ้นที่ไม่ได้ถูกจัดประเภทเป็นส่วนของเจ้ำของ
ด้วยมูลค่ำยุติธรรมและรับรู้กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมในก ำไรหรือขำดทุนทุกสิ้นรอบระยะเวลำกำรรำยงำน และ ข) มำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 3 ไม่ได้ถือปฏิบัติกับกำรบัญชีส ำหรับกำรจัดตั้งกำรร่วมค้ำที่อยู่ภำยใต้มำตรฐำนกำรกำรรำยงำน  
ทำงกำรเงินฉบับที่ 11 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบัญชี กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรตีควำมท่ีเกี่ยวข้อง (ต่อ) 
 

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับใหม่และฉบับที่มีกำรปรับปรุงใหม่ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่  
1 มกรำคม พ.ศ. 2559 ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทมีดังนี้ (ต่อ)  
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เรื่องส่วนงำนด ำเนินงำน ได้ก ำหนดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับดุลยพินิจ
ของผู้บริหำรในกำรรวมส่วนงำนเข้ำด้วยกัน และก ำหนดให้น ำเสนอกำรกระทบยอดสินทรัพย์ของส่วนงำนกับสินทรัพย์ของกิจกำร 
เมื่อกิจกำรรำยงำนข้อมูลสินทรัพย์ของส่วนงำนให้กับผู้มีอ ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนของกิจกำร 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบกำรเงินรวม กำรปรับปรุงนี้ได้ให้ค ำนิยำมของกิจกำรทีด่ ำเนินธุรกิจ
ด้ำนกำรลงทนุและได้ก ำหนดข้อยกเว้นในกำรจดัท ำงบกำรเงนิรวม ซึ่งกำรปรับปรุงดังกล่ำวส่งผลให้กองทนุหลำยกองทุนและกิจกำรที่มี
ธุรกิจที่คล้ำยคลึงกัน ได้รับข้อยกเว้นจำกกำรน ำบริษัทย่อยเกือบทั้งหมดมำรวมในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม แต่จะวัดมูลค่ำเงินลงทุนใน
บริษัทย่อยเหล่ำนั้นด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน  
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที่ 13 (ปรับปรุง 2558)  เรื่องมูลค่ำยุติธรรมได้ก ำหนดให้ชัดเจนขึ้น เกี่ยวกับข้อยกเว้นในเรื่องของ
กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมเปน็กลุ่มให้ปฏิบัติใช้กับทกุสัญญำทีอ่ยู่ในขอบเขตของมำตรฐำนกำรบญัชีฉบับที ่39 เรื่อง กำรรับรู้และกำรวัดมูลค่ำ
เครื่องมือทำงกำรเงิน (เมื่อมีกำรประกำศใช้) หรือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทำงกำรเงิน (เมื่อมีกำร
ประกำศใช้) ซึ่งรวมถึงสัญญำที่ไม่เป็นสัญญำทำงกำรเงิน 
 

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบบัที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เรื่องที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ ได้ก ำหนดให้มีควำมชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับกำรปรับรำคำตำม
บัญชีก่อนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสม และค่ำเสื่อมรำคำสะสม ในกรณีที่กิจกำรใช้วิธีกำรตีรำคำใหม่ 
 

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558)  เรื่องผลประโยชน์พนักงำน ได้มีกำรอธิบำยเกี่ยวกับวิธีกำรปฏิบัติทำงบัญชีส ำหรับเงิน
สมทบจำกพนักงำนหรือบุคคลทีส่ำมแก่โครงกำรผลประโยชน์ที่ก ำหนดไว้ให้ชัดเจนขึ้น กำรปรับปรุงดังกล่ำวให้ควำมแตกต่ำงระหว่ำง 
เงินสมทบที่เกี่ยวข้องกับกำรบริกำรที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลำบัญชีที่เงินสมทบนั้นเกิดขึ้นเท่ำนั้น และเงินสมทบที่เกี่ยวข้องกับกำร
บริกำรที่มำกกว่ำหนึ่งรอบระยะเวลำบัญชี 
 

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 36  (ปรับปรุง 2558) เรื่อง กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ ได้มีกำรก ำหนดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกำรเปดิเผยข้อมูลในกรณี
ที่มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพย์วัดมูลค่ำโดยใช้วิธีมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรจ ำหน่ำย โดยกำรเปิดเผยดังกล่ำวรวมถึง 1) 
ล ำดับช้ันของมูลค่ำยุติธรรม 2) กรณีที่กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมอยู่ในล ำดับช้ันที่ 2 และ 3 จะต้องมีกำรเปิดเผย เทคนิคที่ใช้ในกำรวัดมูลค่ำ
ยุติธรรม และข้อสมมติฐำนส ำคัญที่ใช้  
 

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบบัที่ 38 (ปรับปรุง 2558)  เรื่องสินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้ก ำหนดให้ชัดเจนขึ้น เกี่ยวกับกำรปรับรำคำตำมบญัชีก่อนหัก
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม และค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสมในกรณีที่กิจกำรใช้วิธีกำรตีรำคำใหม่ 
 

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558) เรื่องอสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน ได้ก ำหนดให้ชัดเจนขึ้นว่ำกิจกำรควรพิจำรณำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 3 ในกำรพิจำรณำว่ำกำรได้มำซึ่งอสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุนนั้นเข้ำเงื่อนไขกำรรวมธุรกิจ
หรือไม่ 
 

ผู้บริหำรของกิจกำรได้ประเมินและพิจำรณำว่ำมำตรฐำนที่ปรับปรุงใหม่ดังกล่ำวข้ำงต้นจะไม่มีผลกระทบที่มีนัยส ำคัญต่อกลุ่มบริษัท 
กลุ่มบริษัทไม่ได้น ำมำตรฐำนที่ปรับปรุงใหม่ดังกล่ำวมำถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้ 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 
2.3 นโยบำยกำรบัญชีใหม่ 
 

บัญชีกลุ่มบริษัท 
 
(ก) บริษัทย่อย 

 
บริษัทย่อยหมำยถึงทุกกิจกำรที่กลุ่มบริษัทมีอ ำนำจในกำรควบคุม  กลุ่มบริษัทมีอ ำนำจกำรควบคุมเมื่อกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือ 
มีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจำกกำรเกี่ยวขอ้งกับผูไ้ด้รับกำรลงทุน และมีควำมสำมำรถที่จะท ำให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทน
นั้นจำกกำรมีอ ำนำจเหนือผู้ได้รับกำรลงทุน กลุ่มบริษัทรวมงบกำรเงินของบริษัทย่อยไว้ในงบกำรเงินรวมตั้งแต่วันที่กลุ่มบริษัท  
มีอ ำนำจในกำรควบคุมบริษัทย่อย กลุ่มบริษัทจะไม่น ำงบกำรเงินของบริษัทย่อยมำรวมไว้ในงบกำรเงินรวมนับจำกวันที่กลุ่มบริษัท
สูญเสียอ ำนำจควบคุม 

 
กลุ่มบริษัทบันทึกบัญชีกำรรวมธุรกิจโดยใช้วิธีกำรซื้อ สิ่งตอบแทนที่โอนให้ส ำหรับกำรซื้อบริษัทย่อย ต้องวัดด้วยมูลค่ำยุติธรรม
ของสินทรัพย์ที่ผู้ซื้อโอนให้และหนี้สินที่ก่อขึ้นและส่วนได้เสียในส่วนของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยกลุ่มบริษัท  รวมถึงมูลค่ำยุติธรรม
ของสินทรัพย์ หรือหนี้สินที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยช ำระ  สินทรัพย์ที่ได้มำที่ระบุได้และหนี้สินและหนี้สินที่อำจจะเกิดขึ้นในกำรรวม
ธุรกิจวัดมูลค่ำเริ่มแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่ซื้อ ในกำรรวมธุรกิจแต่ละครั้ง กลุ่มบริษัทวัดมูลค่ำของส่วนได้เสียที่ไม่มี
อ ำนำจควบคุมในผู้ถูกซื้อด้วยมูลค่ำยุติธรรม หรือ มูลค่ำของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของผู้ถูกซื้อตำมสัดส่วนของหุ้นที่ถือ 
 
ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับกำรซื้อจะรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดขึ้น 
 
หำกกำรรวมธุรกิจนั้นด ำเนินกำรส ำเร็จจำกกำรทยอยซื้อ  ส่วนได้เสียในส่วนของเจ้ำของของผู้ถูกซื้อที่ผู้ซื้อถืออยู่ก่อนจะถูก  
วัดมูลค่ำใหม่ด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่ซื้อ โดยผลก ำไรหรือขำดทุนที่เกิดขึ้นจำกกำรวัดมูลค่ำใหม่จะรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 
 
สิ่งตอบแทนที่ต้องจ่ำยเมื่อเข้ำเงื่อนไขที่กลุ่มกิจกำรจะต้องโอนให้จะถูกรับรู้ด้วยมูลค่ำยุติธรรม  ณ วันที่ซื้อ กำรเปลี่ยนแปลงใน
มูลค่ำยุติธรรมที่เกิดขึ้นภำยหลังของสิ่งตอบแทนที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยซึ่งจัดประเภทเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินจะรับรู้ในก ำไรหรือ
ขำดทุน หรือรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สิ่งตอบแทนที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยซึ่งจัดประเภทเป็นส่วนของเจ้ำของไม่มีกำร  
วัดมูลค่ำใหม่ และบันทึกกำรจ่ำยช ำระในภำยหลังไว้ในส่วนของเจ้ำของ 
 
กรณีที่มูลค่ำสิ่งตอบแทนที่โอนให้ และมูลค่ำส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมในผู้ถูกซื้อ และมูลค่ำยุติธรรม ณ วันซื้อธุรกิจของ
ส่วนได้เสียในส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ถูกซื้อที่ผู้ซื้อถืออยู่ก่อนกำรวมธุรกิจ  มำกกว่ำมูลค่ำสุทธิ ณ วันที่ซื้อของสินทรัพย์ที่ได้มำ 
ที่ระบุได้และหนี้สินที่รับมำ ผู้ซื้อต้องรับรู้ค่ำควำมนิยม หำกมูลค่ำของมูลค่ำสิ่งตอบแทนที่โอนให้ และมูลค่ำส่วนได้เสียที่ไม่มี
อ ำนำจควบคุมในผู้ถูกซื้อ และมูลค่ำยุติธรรม ณ วันซื้อธุรกิจของส่วนได้เสียในส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ถูกซื้อที่ผู้ซื้อถืออยู่ก่อน
กำรรวมธุรกิจ น้อยกว่ำมูลค่ำรำคำยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยเนื่องจำกมีกำรต่อรองรำคำซื้อ จะรับรู้ส่วนต่ำงโดยตรง
ไปยังงบก ำไรขำดทุน 
 
กิจกำรจะตัดรำยกำรบัญชีระหว่ำงกิจกำร ยอดคงเหลือ และรำยกำรก ำไรหรือขำดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่ำงกลุ่มบริษัท   
นโยบำยกำรบัญชีของบริษัทย่อยได้ถูกเปลี่ยนเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรบัญชีของกลุ่มบริษัท 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 
2.3 นโยบำยกำรบัญชีใหม่ (ต่อ) 

 
บัญชีกลุ่มบริษัท (ต่อ) 
 
(ข) ส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ   
 

กลุ่มบริษัทน ำตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่  11 เรื่อง  กำรร่วมกำรงำนมำปฏิบัติส ำหรับงวดสิ้นสุดวันที่  
30 กันยำยน พ.ศ. 2558 ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 11 กำรร่วมกำรงำนจะจัดประเภทเป็นกำรด ำเนินงำนร่วมกัน
หรือกำรร่วมค้ำขึ้นอยู่กับสิทธิตำมสัญญำและภำระผูกพันของผู้ร่วมลงทุนแต่ละคน กลุ่มบริษัทพิจำรณำลักษณะของกำรร่วมกำรงำน
และตัดสินว่ำกำรร่วมกำรงำนนั้นเป็นกำรร่วมค้ำ กำรร่วมค้ำจะบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย  
 
ตำมวิธีส่วนได้เสีย ส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำวัดมูลค่ำเริ่มแรกด้วยรำคำทุนและปรับปรุงภำยหลังโดยรับรู้ส่วนแบ่งก ำไรหรือ
ขำดทุนหลังกำรได้มำส ำหรับส่วนที่เป็นของกลุ่มบริษัทและรำยกำรเคลื่อนไหวของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ  เมื่อส่วนแบ่งขำดทุน
ของกลุ่มบริษัทในกำรร่วมค้ำมีมูลค่ำเท่ำกับหรือเกินกว่ำมูลค่ำส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในกำรร่วมค้ำ  (รวมถึงส่วนได้เสีย 
ระยะยำวใดๆ ซึ่งโดยเนื้อหำแล้วถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิของกิจกำรในกำรร่วมค้ำ) กลุ่มบริษัทจะไม่รับรู้ส่วนแบ่ง
ขำดทุนอีกต่อไป เว้นแต่กลุ่มบริษัทมีภำระผูกพันในหนี้ของกำรร่วมค้ำหรือรับว่ำจะจ่ำยหนี้แทนกำรร่วมค้ำ 
 
รำยกำรก ำไรที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่ำงกลุ่มบริษัทกับกำรร่วมค้ำจะตัดบัญชีเท่ำที่กลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำนั้น  
รำยกำรขำดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงก็จะตัดบัญชีในท ำนองเดียวกัน เว้นแต่รำยกำรนั้นมีหลักฐำนว่ำสินทรัพย์ที่โอนระหว่ำงกัน
เกิดกำรด้อยค่ำ กำรร่วมค้ำจะเปลี่ยนนโยบำยกำรบัญชีเท่ำที่จ ำเป็นเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรบัญชีของกลุ่มบริษัท 

 
2.4 กำรแสดงรำยกำรในงบก ำไรขำดทุนใหม่ 

 
กลุ่มบริษัทได้แสดงก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรขำยเงินลงทุนเป็นรำยกำรต่ำงหำกในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ รำยกำรก ำไรหรือขำดทุนจำก
เงินลงทุนได้เคยแสดงไว้ใน “รำยได้อื่น” และ “ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร” ตำมล ำดับ กำรแสดงรำยกำรแยกต่ำงหำกนี้เพ่ือให้ 
สะท้อนธุรกิจลงทุน ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทใหญ่ กำรแสดงรำยกำรดังกล่ำวมิได้มีผลต่อกำรแสดงรำยกำรในงบแสดงฐำนะ  
ทำงกำรเงินแต่อย่ำงใด บริษัทจึงไม่แสดงงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2557 ในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงิน
เฉพำะบริษัท 
 

3 กำรประมำณกำร 
 
ในกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ผู้บริหำรต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรและข้อสมมติฐำนที่มีผลกระทบต่อกำรน ำนโยบำย
กำรบัญชีมำใช้ และจ ำนวนเงินของสินทรัพย์และหนี้สิน รำยได้และค่ำใช้จ่ำย ผลที่เกิดขึ้นจริงอำจจะแตกต่ำงจำกกำรประมำณกำร 
 
ในกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ผู้บริหำรจะใช้ดุลยพินิจที่มีนัยส ำคัญในกำรน ำนโยบำยกำรบัญชีของกลุ่มบริษัทและแหล่งที่มำของ
ข้อมูลที่ส ำคัญของควำมไม่แน่นอนในกำรประมำณกำรที่มีอยู่มำใช้เช่นเดียวกับข้อมูลทำงกำรเงินส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 
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4 ข้อมูลกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 
ส่วนงำนด ำเนินงำนได้ถูกรำยงำนในลักษณะเดียวกับรำยงำนภำยในที่น ำเสนอให้ผู้มีอ ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำน ผู้มีอ ำนำจ
ตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนหมำยถึงบุคคลที่มีหน้ำที่ในกำรจัดสรรทรัพยำกรและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนด ำเนินงำน  
ซึ่งพิจำรณำว่ำคือ คณะกรรมกำรผู้บริหำรที่ท ำกำรตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ โดยพิจำรณำจำกก ำไรส ำหรับงวดเป็นหลัก 
 
ส่วนงำนตำมภูมิศำสตร์ 
 
กลุ่มบริษัทด ำเนินธุรกิจเฉพำะในประเทศเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นฝ่ำยบริหำรจึงพิจำรณำว่ำกลุ่มบริษัทมีส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์เพียงส่วนงำนเดียว 
 
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 ำหน่ำยโครงสร้ำงหลักตำมแบบ 
 
ส่วนงำนที่ 7 คือ  ธุรกิจรับจ้ำงผลิตน้ ำประปำ 
 
ส่วนงำนอื่น ได้แก่ ธุรกิจจ ำหน่ำยและติดตั้งสินค้ำนวัตกรรมไฮเทคและธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ 
 
ในระหว่ำงงวด บริษัทขำยส่วนงำนที่ 7 บริษัท พีพีเอส เอนเนอร์ยี แอนด์ มำรีน จ ำกัด ตำมที่ได้เปิดเผยในหมำยเหตุ 9 
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4 ข้อมูลกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 

 

ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนธุรกิจของข้อมูลทำงกำรเงินรวมมีดังต่อไปนี้ 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม (ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ) 

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

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2557          
รำยได้รวม 190.09 226.25 168.76 103.17 9.70 4.66 3.38 - 706.01 
หัก  รำยกำรระหว่ำงกัน (1.54) (0.03) (0.74) - - - - - (2.31) 
รำยได้สุทธิ 188.55 226.22 168.02 103.17 9.70 4.66 3.38 - 703.70 
          

ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 181.30 40.75 5.85 3.31 2.49 (11.79) (5.99) 0.44 216.36 
รำยกำรที่ไม่สำมำรถปันส่วนได้         0.91 

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ส ำหรับงวด         217.27 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม (ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ) 

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

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2558          
รำยได้รวม (51.64) 181.40 153.36 97.12 2.83 3.40 - - 386.47 

หัก  รำยกำรระหว่ำงกัน (63.79) (0.03) (1.40) - - (1.58) - - (66.80) 

รำยได้สุทธิ (115.43) 181.37 151.96 97.12 2.83 1.82 - - 319.67 
          

ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน (125.45) (11.90) 3.39 1.58 (0.72) (10.37) - (0.04) (143.51) 

รำยกำรที่ไม่สำมำรถปันส่วนได้         (0.01) 

ขำดทุนก่อนภำษีเงินได้ส ำหรับงวด         (143.52) 



บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2558 
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4 ข้อมูลกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 

 

ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนธุรกิจของข้อมูลทำงกำรเงินรวมมีดังต่อไปนี้ 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม (ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ) 

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

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2557          
รำยได้รวม 274.21 666.64 512.80 316.27 26.30 20.55 9.50 0.02 1,826.29 
หัก  รำยกำรระหว่ำงกัน (39.38) (0.10) (7.59) - - - - - (47.07) 
รำยได้สุทธิ 234.83 666.54 505.21 316.27 26.30 20.55 9.50 0.02 1,779.22 
          

ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 212.29 97.27 14.79 15.88 3.70 (21.14) (26.26) (0.50) 296.03 
รำยกำรที่ไม่สำมำรถปันส่วนได้         1.04 

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ส ำหรับงวด         297.07 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม (ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ) 

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

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2558          
รำยได้รวม (0.19) 493.55 390.23 291.07 8.30 32.43 2.22 - 1,217.61 

หัก  รำยกำรระหว่ำงกัน (75.57) (0.15) (2.55) (0.53) - (2.22) (0.12) - (81.14) 

รำยได้สุทธิ (75.76) 493.40 387.68 290.54 8.30 30.21 2.10 - 1,136.47 
          

ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน (111.49) (3.48) 24.25 2.77 (0.02) (23.48) (5.01) (0.12) (116.58) 

รำยกำรที่ไม่สำมำรถปันส่วนได้         - 

ขำดทุนก่อนภำษีเงินได้ส ำหรับงวด         (116.58) 
 



บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2558 
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5 มูลค่ำยุติธรรม 

 

5.1 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 30 กันยำยน และวันที่ 31 ธันวำคม 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

 30 กันยำยน พ.ศ. 2558 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 

 ข้อมูลระดับท่ี 1 ข้อมูลระดับท่ี 2  ข้อมูลระดับท่ี 1 ข้อมูลระดับท่ี 2  

 บำท บำท บำท บำท 

สินทรัพย์     
หลักทรัพย์เพ่ือค้ำ     
 กองทุนรวม - 96,783,523 - 309,274 
 ตรำสำรทุน 79,577,748 - 194,010,348 - 

หลักทรัพย์เผื่อขำย     
 กองทุนรวม - 267,180,708 - 368,470,059 

รวมสินทรัพย์ 79,577,748 363,964,231 194,010,348 368,779,333 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

 30 กันยำยน พ.ศ. 2558 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 

 ข้อมูลระดับท่ี 1 ข้อมูลระดับท่ี 2  ข้อมูลระดับท่ี 1 ข้อมูลระดับท่ี 2  

 บำท บำท บำท บำท 

สินทรัพย์     
หลักทรัพย์เพ่ือค้ำ     
 กองทุนรวม - 96,783,523 - 309,274 
 ตรำสำรทุน 139,693,943 - 194,010,348 - 

รวมสินทรัพย์ 139,693,943 96,783,523 194,010,348 309,274 
 

ไม่มีกำรโอนระหว่ำงระดับ 1 และระดับ 2 ของล ำดับช้ันมูลค่ำยุติธรรมในระหว่ำงงวด 
 

กลุ่มบริษัทได้มีกำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ของก ำไรจำกเงินลงทุนเผื่อขำยจ ำนวน 1,257,409 บำท (พ.ศ. 2557 จ ำนวน 147,654 บำท) จำกก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไปยังก ำไรหรือขำดทุน ซึ่งเกิดจำกกำรขำยเงินลงทุนระหว่ำงงวด 



บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2558 
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5 มูลค่ำยุติธรรม (ต่อ) 

 
5.2 เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำส ำหรับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมระดับท่ี 2 

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

6 เงินลงทุนช่ัวครำว   
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
30 กันยำยน พ.ศ. 2558 

(ตรวจสอบแล้ว) 
31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 

 รำคำทุน มูลค่ำยุติธรรม รำคำทุน มูลค่ำยุติธรรม 

 บำท บำท บำท บำท 
     

หลักทรัพย์เพ่ือค้ำ 250,311,482 176,361,271 159,789,872 194,319,622 
หลักทรัพย์เผื่อขำย 242,201,549 267,180,708 366,895,918 368,470,059 

หลักทรัพย์ที่ถือไวจ้นครบก ำหนดภำยใน 1 ป ี 13,319,025 13,319,025 30,890,688 30,890,688 

 505,832,056 456,861,004 557,576,478 593,680,369 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
30 กันยำยน พ.ศ. 2558 

(ตรวจสอบแล้ว) 
31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 

 รำคำทุน มูลค่ำยุติธรรม รำคำทุน มูลค่ำยุติธรรม 

 บำท บำท บำท บำท 
     

หลักทรัพย์เพ่ือค้ำ 310,427,677 236,477,466 159,789,872 194,319,622 

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

 310,427,677 236,477,466 175,773,647 210,303,397 

 



บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2558 
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6 เงินลงทุนช่ัวครำว (ต่อ) 

 
กำรเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนช่ัวครำว ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำย พ.ศ. 2558 มีดังนี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

   หลักทรัพย์ท่ีถือไว้  
 หลักทรัพย์ หลักทรัพย์ จนครบก ำหนด  
 เพื่อค้ำ เผื่อขำย ภำยใน 1 ปี รวม 

 บำท บำท บำท บำท 
     

รำคำตำมบัญชีต้นงวด - สุทธ ิ 194,319,622 368,470,059 30,890,688 593,680,369 
ลงทุนเพ่ิม 675,874,843 324,436,000 1,752,539 1,002,063,382 
จ ำหน่ำยเงินลงทุน (582,554,288) (426,027,368) (19,324,202) (1,027,905,858) 

กำรเปลี่ยนแปลงมลูค่ำยุติธรรมของเงินลงทุน (111,278,906) 302,017 - (110,976,889) 

รำคำตำมบัญชีปลำยงวด - สุทธิ 176,361,271 267,180,708 13,319,025 456,861,004 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

  หลักทรัพย์ท่ีถือไว้  
 หลักทรัพย์ จนครบก ำหนด  
 เพื่อค้ำ ภำยใน 1 ปี รวม 

 บำท บำท บำท 
    

รำคำตำมบัญชีต้นงวด - สุทธ ิ 194,319,622 15,983,775 210,303,397 
ลงทุนเพ่ิม 705,416,238 213,103 705,629,341 
จ ำหน่ำยเงินลงทุน (551,979,488) (16,196,878) (568,176,366) 

กำรเปลี่ยนแปลงมลูค่ำยุติธรรมของเงินลงทุน (111,278,906) - (111,278,906) 

รำคำตำมบัญชีปลำยงวด - สุทธิ 236,477,466 - 236,477,466 

 
(ขำดทุน)ก ำไรจำกกำรลงทุนสำมำรถวิเครำะห์ได้ดังนี้ 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
 30 กันยำยน 30 กันยำยน 30 กันยำยน 30 กันยำยน 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนช่ัวครำว 8,356,712 22,932,238 70,879,836 22,932,238 
(ขำดทุน)ก ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลง     
   มูลค่ำยุติธรรมของหลักทรัพย์เพ่ือค้ำ (111,278,906) 207,614,290 (111,278,906) 207,614,290 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย     

   (หมำยเหตุ 9) 21,769,802 - 30,554,059 - 

 (81,152,392) 230,546,528 (9,845,011) 230,546,528 



บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2558 
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7 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่ืน  

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ลูกหนี้กำรค้ำ - บุคคลภำยนอก  520,601,874 521,193,490 107,086,168 107,131,168 

หัก  ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (147,239,533) (161,400,548) (107,086,168) (107,131,168) 

ลูกหนี้กำรค้ำ - บุคคลภำยนอก - สุทธ ิ 373,362,341 359,792,942 - - 
     

ลูกหนี้กำรค้ำ - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน     
   (หมำยเหตุ 20.5) 13,245,536 23,533,997 - - 

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

ลูกหนี้กำรค้ำ - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธ ิ - - - - 
     

ลูกหนี้อื่น - บุคคลภำยนอก 32,060,096 30,346,074 3,189,236 2,822,112 
ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวขอ้งกัน     
   (หมำยเหตุ 20.5) 2,696,197 2,365,855 - - 
รำยได้ค้ำงรับ - บคุคลภำยนอก  53,254,998 66,795,401 770,398 227,492 
รำยได้ค้ำงรับ - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน      
   (หมำยเหตุ 20.5) 2,888,953 2,718,779 5,891,880 5,318,987 

ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ  56,882,975 6,057,675 488,774 507,203 

 521,145,560 468,076,726 10,340,288 8,875,794 
 

ลูกหนี้กำรค้ำ ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2558 และวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 สำมำรถวิเครำะห์ตำมอำยุหนี้ได้ดังนี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 

, (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บำท บำท บำท บำท 

บุคคลภำยนอก     
ยังไม่ครบก ำหนดช ำระ 267,824,577 270,269,332 - - 
เกินก ำหนดช ำระ     
   น้อยกว่ำ  3 เดือน 49,992,835 73,243,060 - - 
   3 - 6 เดือน 62,041,130 16,034,986 - - 
   6 - 12 เดือน 2,642,498 245,564 - - 

   เกินกว่ำ 12 เดือน 138,100,834 161,400,548 107,086,168 107,131,168 

 520,601,874 521,193,490 107,086,168 107,131,168 

หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (147,239,533) (161,400,548) (107,086,168) (107,131,168) 

 373,362,341 359,792,942 - - 



บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2558 
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7 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่ืน (ต่อ) 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บำท บำท 
   

บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 20.5)   
ยังไม่ครบก ำหนดช ำระ - - 
เกินก ำหนดช ำระ   
   น้อยกว่ำ  3 เดือน - - 
   3 - 6 เดือน - - 
   6 - 12 เดือน - - 

   มำกกว่ำ 12 เดือน 13,245,536 23,533,997 

 13,245,536 23,533,997 

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

 - - 

 
8 เงินให้กู้ยืมระยะสั้น  

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บำท บำท บำท บำท 
     

บุคคลภำยนอก     
- ตั๋วสัญญำใช้เงิน 15,028,655 15,028,655 15,028,655 15,028,655 
- สัญญำให้กู้ยืมระยะสั้น 9,337,625 15,487,625 8,850,000 15,000,000 

บริษัทที่เกี่ยวขอ้งกัน     

- ตั๋วสัญญำใช้เงิน (หมำยเหตุ 20.6) 20,655,000 1,115,000 67,940,000 162,550,000 

 45,021,280 31,631,280 91,818,655 192,578,655 

หัก  ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (15,516,280) (15,516,280) (15,028,655) (15,028,655) 

 29,505,000 16,115,000 76,790,000 177,550,000 
 



บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2558 

29 

 
9 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและส่วนได้เสยีในกิจกำรร่วมค้ำ 
 

9.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 
รำยละเอียดเกี่ยวกับบริษัทย่อยมีดังตอ่ไปนี ้

   ทุนที่ออกและช ำระแล้ว สัดส่วนกำรลงทุน 

   30 กันยำยน 31 ธันวำคม 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 
  ประเทศ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ที่จดทะเบียน ล้ำนบำท ล้ำนบำท ร้อยละ ร้อยละ 
      

ถือหุ้นทำงตรง      
1. บริษัท ระยองไวร์อินดัสตรีส์ 
    จ ำกัด (มหำชน) 

ผลิตและจ ำหน่ำยลวดเหล็กแรงดึงสูง 
   ทั้งชนิดเส้นเด่ียวและตีเกลียว และ 
   ลวดเชือ่มไฟฟ้ำ 

ไทย 300.00 300.00 74.26 75.00 

2. บริษัท เอื้อวิทยำ จ ำกัด  
   (มหำชน) 

ผลิตและจ ำหน่ำยสินค้ำอุตสำหกรรม 
   โครงเหล็กเสำสำยส่งไฟฟ้ำแรงสูง  
   เสำโทรคมนำคม โครงเหล็กสถำนี 
   ไฟฟ้ำย่อยให้บริกำรชุบสังกะสี และ 
   จ ำหน่ำยอปุกรณ์ส่งก ำลัง 

ไทย 1,306.26 385.38 39.53 57.79 

3. บริษัท เอ็นเนซอล จ ำกัด ผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำและ 
   พลังงำนควำมร้อน 

ไทย 242.00 242.00 80.08 80.08 

4. บริษัท ไปปไ์ลน์ 
    เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด 

รับเหมำก่อสร้ำง และขุดเจำะอุโมงค์  ไทย 144.00 144.00 99.99 99.99 

5. บริษัท เอชทีพี แอนด์ เซ็น  
    คอรเ์ปอเรชั่น จ ำกัด 

จัดจ ำหน่ำยและติดต้ังสินค้ำนวัตกรรม 
   ไฮเทค 

ไทย 5.00 2.50 51.00 51.00 

6. บริษัท ดับเบิ้ลย ูเจ ซี   
    เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด 

งำนบริกำรก่อสร้ำงงำนโลหะ งำน  
   ออกแบบ และบริกำรข้ึนรูปงำนโลหะ 

ไทย 97.50 97.50 94.25 94.25 

7. บริษัท พีพีเอส เอนเนอยี  
    แอนด์ มำรีน จ ำกัด 

รับจ้ำงผลิตน้ ำประปำ ไทย 150.00 150.00 - 67.77 

      

ถือหุ้นทำงออ้ม       
1. บริษัท อิมพีเรยีลแลนด์  

   จ ำกัด (ผ่ำนบริษัท เอื้อวิทยำ 
   จ ำกัด (มหำชน)) 

พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ ไทย 110.00 110.00 99.99 99.99 

2. บริษัท พำรำไดซ์กรีนเอ็นเนอร์ยี่  
    จ ำกัด (ผ่ำนบริษัท เอื้อวิทยำ 
    จ ำกัด (มหำชน)) 

โครงกำรโรงไฟฟ้ำชีวมวล 
 
 

ไทย 
 
 

250.00 
 
 

- 60.00 - 

3.  บริษัท ทีอำร์ซี คลีนเอ็นเนอร์ยี ่ 
    จ ำกัด (ผ่ำนบริษัท เอื้อวิทยำ 
    จ ำกัด (มหำชน)) 

โครงกำรโรงไฟฟ้ำชีวมวล 
 
 

ไทย 240.00 - 99.99 - 

4. บริษัท ยูดับบลิวซี โซล่ำร ์จ ำกัด  
    (ผ่ำนบริษัท เอื้อวิทยำ 
    จ ำกัด (มหำชน)) 
 

โครงกำรโรงไฟฟ้ำชีวมวล 
 
 
 

ไทย 1.00 - 99.99 - 

 
 



บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2558 
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9 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและส่วนได้เสยีในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

9.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

 บำท 
  

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2558  
รำคำตำมบัญชีต้นงวด  904,653,301 
ลงทุนเพ่ิม 186,149,188 

จ ำหน่ำยเงนิลงทนุในบริษทัยอ่ย (83,522,588) 

รำคำตำมบัญชีปลำยงวด  1,007,279,901 

 
กำรเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทยอ่ย ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2558 ประกอบด้วยรำยละเอียดดังนี ้
 
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 ำนำจควบคุมที่ถูกปรับปรุงและมูลค่ำยุติธรร มของ 
สิ่งตอบแทนที่ได้รับในส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่โดยตรงในข้อมูลทำงกำรเงินรวมระหว่ำงกำล* 
 
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 และอนุมัติกำรแก้ไข

หนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นดังกล่ำว โดยกำรค ำนวณก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้น  
ได้แสดงผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมัญแล้ว  



บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2558 
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9 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและส่วนได้เสยีในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

9.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 
กำรเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทยอ่ย ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2558 ประกอบด้วยรำยละเอียดดังนี้ (ต่อ) 
 
บริษัท เอื้อวิทยำ จ ำกัด (มหำชน) (“UWC”) (ต่อ) 
 
(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 โดยเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ

บริษัทที่มีรำยช่ือปรำกฏอยู่ในวันก 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 ำคัญแสดงสิทธิที่ UWC-W1 โดยบริษัทต้องปรับสิทธิของ

ใบส ำคัญแสดงสิทธิ UWC-W1 ภำยหลังจำกกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม , บุคคลในวงจ ำกัด รวมทั้ง
จัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิ UWC-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้บริษัทได้ออกประกำศแจ้งกำรปรับสิทธิใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ UWC-W1 ลงวันที่ 9 มกรำคม พ.ศ. 2558 โดยปรับอัตรำกำรใช้สิทธิจำกเดิม 1 หน่วยใบส ำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้น
สำมัญ (ก่อนกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ในข้อ ข) เป็นอัตรำ 1 หน่วยใบส ำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 19.43 หุ้นสำมัญ ซึ่งมี
มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้เท่ำกับ 0.10 บำทต่อหุ้น (หลังกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ในข้อ ข) 

 
(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
บริษัทใหญ่โดยตรงในข้อมูลกำรเงินรวมระหว่ำงกำล ในข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัทเงินลงทุนใน UWC จ ำนวน 184.87 ล้ำนบำท และ
เงินลงทุนระยะสั้นในใบส 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 กลุ่มบริษัท
รับรู้ก ำไร - สุทธิภำษี จ ำนวน 116.39 ล้ำนบำท ซึ่งเกิดจำกผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมที่ถูก
ปรับปรุงและมูลค่ำยุติธรรมของสิ่งตอบแทน ที่ได้รับในส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่โดยตรงในข้อมูลทำงกำรเงินรวมระหว่ำงกำล 



บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2558 
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9 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและส่วนได้เสยีในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

9.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 
กำรเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทยอ่ย ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2558 ประกอบด้วยรำยละเอียดดังนี้ (ต่อ) 
 
บริษัท เอื้อวิทยำ จ ำกัด (มหำชน) (“UWC”) (ต่อ) 
 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2558 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมได้ใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ (UWC-W1) 
จ ำนวน 189.23 ล้ำนหน่วย และช ำระค่ำหุ้นทั้งหมด จ ำนวน 32.01 ล้ำนบำท กลุ่มบริษัทรับรู้ขำดทุน - สุทธิภำษี จ ำนวน 6.50 ล้ำนบำท  
ซึ่งเกิดจำกผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมที่ถูกปรับปรุงและมูลค่ำยุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่ได้รับ 
ในส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่โดยตรงในข้อมูลกำรเงินรวมระหว่ำงกำล 
 
หลังจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ ท ำให้สัดส่วนกำรลงทุนใน UWC ลดลงเป็นร้อยละ 39.53 แม้ว่ำกลุ่มบริษัทมีเงินลงทุน 
ใน UWC ร้อยละ 39.53 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  
ที่ถูกปรับปรุงและมูลค่ำยุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับในส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่โดยตรงในข้อมูลทำงกำรเงินรวมระหว่ำงกำล 
ในข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัทได้ตัดจ ำหน่ำยมูลค่ำตำมบัญชีสุทธิของเงินลงทุนจ ำนวน 1.38 ล้ำนบำท และรับรู้ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำย
เงินลงทุนจ ำนวน 30.55 ล้ำนบำท ภำยใต้ “ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรลงทุน”** 
 
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” ในข้อมูลทำงกำรเงินรวมระหว่ำงกำล และไม่ได้น ำงบกำรเงินของ PPS มำรวมในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วันที่  
1 มีนำคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป ในข้อมูลกำรเงินเฉพำะบริษัทได้ตัดจ ำหน่ำยมูลค่ำตำมบัญชีสุทธิของเงินลงทุนจ ำนวน 82.14 ล้ำนบำท 
และไม่มีก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน**  



บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2558 

33 

 
9 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและส่วนได้เสยีในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

  
9.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 

 
กำรเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทยอ่ย ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2558 ประกอบด้วยรำยละเอียดดังนี้ (ต่อ) 
 
บริษัท เอชทีพี แอนด์ เซ็น คอร์เปอร์เรชั่น จ ำกัด (“HTP”) 
 
ในไตรมำส 2 พ.ศ. 2558 บริษัทย่อยของบริษัทได้เรียกช ำระหุ้นร้อยละ 25 และบริษัทได้จ่ำยช ำระมูลค่ำหุ้น เป็นจ ำนวนเงิน 1.27 ล้ำนบำท 
โดยผู้ถือหุ้นในส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมได้ช ำระค่ำหุ้นสำมัญบำงส่วน เป็นจ ำนวนเงิน 25,000 บำท อย่ำงไรก็ตำมบริษัทย่อยได้บันทึก
ค่ำหุ้นที่ยังไม่ได้รับช ำระจำกส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมเป็นลูกหนี้ค่ำหุ้นจ ำนวน 1.2 ล้ำนบำท ท ำให้สัดส่วนควำมเป็นเจ้ำของของบริษัท
ยังคงเดิมในอัตรำร้อยละ 51.00* 
 
บริษัท พำรำไดซ์กรีนเอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (“PGE”) 
 
ในวันที่ 3 กรกฎำคม พ.ศ. 2558 บริษัทย่อยเข้ำซื้อกจิกำรของ PGE โดยลงทุนในหุ้นสำมัญจ ำนวน 24,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท 
เป็นจ ำนวนเงิน 2.40 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนกำรถือหุ้นในอัตรำร้อยละ 60.00 บริษัทย่อยอยู่ในระหว่ำงประเมินมูลค่ำยุติธรรม 
ของสินทรัพย์ หนี้สินที่ได้จำกกำรซื้อ*** 
 
มูลค่ำรำคำซื้อขำยเทียบกับมูลค่ำของสินทรัพย์สุทธิที่รับรู้จำกกำรซื้อกิจกำร ณ วันซื้อขำย สำมำรถวิเครำะห์ได้ดังนี้ 

 

 บำท 
  

มูลค่ำยุติธรรมสุทธิ 2,077,779 

หัก  ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม (1,050,794) 

มูลค่ำยุติธรรมสุทธิที่ได้รับ 1,026,985 
  

ยอดจ่ำยช ำระ 2,400,000 

เงินสดที่ได้มำจำกบริษัทย่อย ณ วันซื้อ (1,373,015) 

ยอดจ่ำยช ำระสุทธิ 1,026,985 
  

ค่ำควำมนิยม - 

 
ในเดือนสิงหำคม พ.ศ. 2558 PGE ได้ออกหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนจ ำนวน 2,460,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท โดยบริษัทย่อยและ 
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมได้ลงทุนเพ่ิมจ ำนวน  1,476,000 หุ้น และจ ำนวน 984,000 หุ้น ตำมล ำดับ PGE ได้เรียกช ำระค่ำหุ้น 
เต็มจ ำนวน มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท บริษัทย่อยและส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมได้ช ำระค่ำหุ้นดังกล่ำวแล้ว เป็นจ ำนวนเงิน 147.60 ล้ำนบำท 
และจ ำนวนเงิน 98.40 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ กำรเพ่ิมทุนดังกล่ำวไม่ได้ท ำให้สัดส่วนกำรถือหุ้นเปลี่ยนแปลง*** 
 



บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2558 
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9 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและส่วนได้เสยีในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 
9.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 

 
กำรเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทยอ่ย ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2558 ประกอบด้วยรำยละเอียดดังนี้ (ต่อ) 
 
บริษัท ทีอำร์ซี คลีนเอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (“TRC”) 
 
ในวันที่ 21 กันยำยน พ.ศ. 2558 บริษัทย่อยเข้ำซือ้กิจกำรของ TRC โดยลงทุนในหุ้นสำมัญจ ำนวน 24,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ  
10 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 240.00 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนกำรถือหุ้นในอัตรำร้อยละ 99.99 บริษัทย่อยอยู่ในระหว่ำงประเมินมูลค่ำยุติธรรม
ของสินทรัพย์ หนี้สินที่ได้จำกกำรซื้อ*** 
 
มูลค่ำรำคำซือ้ขำยเทียบกับมูลค่ำของสินทรัพย์สุทธิที่รับรู้จำกกำรซื้อกิจกำร ณ วันซื้อขำย สำมำรถวิเครำะห์ได้ดังนี้ 
 

 บำท 
  

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 
  

ค่ำควำมนิยม 41,423,442 

 
บริษัท ยูดับบลิวซี โซล่ำร์ จ ำกัด (“Solar”) 
 
ในไตรมำส 3 พ.ศ. 2558 บริษัทย่อยได้ลงทุนใน Solar ซึ่งเป็นบริษัทที่บริษัทจัดตั้งขึ้นเองโดยลงทุนในหุ้นสำมัญจ ำนวน 99,996 หุ้น 
มูลค่ำทั้งสิ้น 249,990 บำท คิดเป็นสัดส่วนกำรถือหุ้นในอัตรำร้อยละ 99.99*** 
 
ในเดือนกันยำยน พ.ศ. 2558 Solar ได้เรียกช ำระค่ำหุ้นดังกล่ำว และบริษัทย่อยได้จ่ำยช ำระค่ำหุ้นเป็นจ ำนวนเงิน 749,970 บำท*** 
 
* บริษัทลงทุนเพ่ิม 
** บริษัทจ ำหน่ำยเงินลงทุน 
*** บริษัทย่อยลงทุนเพ่ิม 



บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2558 
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9 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและส่วนได้เสยีในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 
9.2 ส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ 

 
รำยละเอียดเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำมีดังต่อไปนี้ 
 

   ทุนท่ีออกและช ำระแล้ว สัดส่วนกำรลงทุน 

   30 กันยำยน 31 ธันวำคม 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 
  ประเทศ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ท่ีจดทะเบียน ล้ำนบำท ล้ำนบำท ร้อยละ ร้อยละ 

       

ถือหุ้นทำงอ้อม       
บริษัท ออสกำร์ เซฟ  
   เดอะ เวิลด์ จ ำกัด 

โครงกำรโรงไฟฟ้ำ 
   ชีวมวล ไทย 111.25 - 55.00 - 

 
กำรเปลี่ยนแปลงของส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำสำมำรถวิเครำะห์ได้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

 บำท 
  

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2558  
รำคำตำมบัญชีต้นงวด - สุทธิ - 
โอนมำจำกเงินมัดจ ำเพ่ือซื้อกิจกำร 12,000,000 
ลงทุนเพ่ิม 49,187,500 

ส่วนแบ่งก ำไร (3,566,798) 

รำคำตำมบัญชีปลำยงวด - สุทธิ 57,620,702 

 
ในไตรมำส 2 พ.ศ. 2558 บริษัทย่อยได้มีอิทธิพลอย่ำงมีนัยส ำคัญใน บริษัท ออสกำร์ เซฟ เดอะ เวิลด์ จ ำกัด (“OSCAR”) ซึ่งถือเป็น 
ส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำของบริษัทย่อย โดยบริษัทย่อยมีอิทธิพลในกำรตัดสินใจที่ส ำคัญของ OSCAR ร่วมกับผู้ร่วมค้ำ จำกกำรลงทุน
ในหุ้นสำมัญจ ำนวน 276,375 หุ้น มูลค่ำทั้งสิ้น 22.11 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนถือหุ้นในอัตรำร้อยละ 55.00 
 
หลังจำกซื้อกิจกำร บริษัทย่อยได้ลงทุนเพ่ิมในหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนของ OSCAR จ ำนวน 962,500 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100.00 บำท โดย
ช ำระค่ำหุ้นเพ่ิมทุนหุ้นละ 35.00 บำท นอกจำกนี้ บริษัทย่อยช ำระค่ำหุ้นเดิมจ ำนวน 275,000 หุ้น เพ่ิมเติมในรำคำหุ้นละ 20.00 บำท  
รวมเป็นเงินจ ำนวน 39.08 ล้ำนบำท และยังคงสัดส่วนกำรถือหุ้นในอัตรำร้อยละ 55.00  
 



บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2558 
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10 เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน  

  ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและ 

  ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 

   (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
   30 กันยำยน 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 

 
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 ำเนินกำรเพ่ือเปลี่ยนแปลงคณะกรรมกำรบริษัทให้บริษัท
เข้ำไปมีส่วนในคณะกรรมกำร ท ำให้ในปัจจุบันบริษัทยังไม่สำมำรถมีอ ำนำจควบคุมในกำรบริหำรฐำนเศรษฐกิจได้ บริษัทจึงบันทึกเงินลงทุน 
ในฐำนเศรษฐกิจเป็นเงินลงทุนระยะยำวอื่น จนกว่ำบริษัทจะสำมำรถมีอ ำนำจควบคุมในกำรบริหำรฐำนเศรษฐกิจได้ 
 

11 อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน  
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและ 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

 บำท 
  

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2558  
รำคำตำมบัญชีต้นงวด - สุทธ ิ 404,829,426 

ค่ำเสื่อมรำคำ (35,154) 

รำคำตำมบัญชีปลำยงวด - สุทธิ 404,794,272 

 
มูลค่ำยุติธรรมประเมินโดยผู้ประเมินรำคำอิสระภำยนอก ด้วยกำรก ำหนดมูลค่ำเป็นผลกำรอ้ำงอิงรำคำซื้อขำยในตลำดล่ำสุดที่สำมำรถซื้อได้
อย่ำงอิสระ มูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2558 เป็นจ ำนวนเงิน 431,314,400 บำท 
 
อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุนบำงส่วนได้น ำไปวำงเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมจำกธนำคำรตำมที่กล่ำวในหมำยเหตุ 23 
 

 



บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2558 
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12 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

 ท่ีดิน อำคำร สินทรัพย์ 
 และอุปกรณ์ ไม่มีตัวตน 

 บำท บำท 
   

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2558   
รำคำตำมบัญชีต้นงวด - สุทธ ิ 683,385,607 20,135,460 
ซื้อสินทรัพย ์ 322,886,953 275,850 
สินทรัพยจ์ำกกำรซือ้บริษัทยอ่ย 460,368,990 - 
ตัดจ ำหน่ำย (328,119) - 
จ ำหน่ำยสินทรัพย ์ (6,654,040) - 
ค่ำเสื่อมรำคำ/ค่ำตดัจ ำหน่ำย (34,687,464) (1,298,451) 

ลดลงจำกกำรขำยเงนิลงทุนในบริษทัยอ่ย (114,106,724) (12,545,802) 

รำคำตำมบัญชีปลำยงวด - สุทธิ 1,310,865,203 6,567,057 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

 อุปกรณ์ 

 บำท 
  

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2558  
รำคำตำมบัญชีต้นงวด - สุทธิ 5,151,053 
ซื้อสินทรัพย์ 335,601 
ตัดจ ำหน่ำย (6,159) 

ค่ำเสื่อมรำคำ (1,118,190) 

รำคำตำมบัญชีปลำยงวด - สุทธิ 4,362,305 

 



บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2558 
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12 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ต่อ) 

 
ข้อมูลกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 13 เรื่อง กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม แสดงได้ดังนี้ 
 
กำรจัดล ำดับช้ันกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 
 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ณ วันท่ี 30 กันยำยน 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 - 230,480,000 - 

 
เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำส ำหรับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมระดับที่ 2 

 
มูลค่ำยุติธรรมระดับที่ 2 ของที่ดินค ำนวณจำกวิธีเปรียบเทียบรำคำขำย  รำคำขำยของสินทรัพย์ที่คล้ำยกันในบริเวณใกล้เคียงได้ถูกปรับปรุง
ส ำหรับควำมแตกต่ำงในคุณลักษณะที่ส ำคัญ เช่น ขนำดของอสังหำริมทรัพย์  ข้อมูลที่เป็นสำระส ำคัญส ำหรับกำรประเมินมูลค่ำคือรำคำ  
ต่อตำรำงเมตร 

 
ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงส ำหรับวิธีกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรมระหว่ำงงวด 
 



บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2558 
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13 เงินกู้ยืม 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บำท บำท บำท บำท 
     

หมุนเวียน     
เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร 18,959,368 19,513,115 - - 
ตั๋วแลกเงินจ่ำย - 124,389,679 - - 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 80,006,268 243,850,580 - - 

รวมเงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรและ     
   เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 98,965,636 387,753,374 - - 
     

เงินกู้ยืมระยะยำวถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ป ี     
   - เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินที่ถึง     
        ก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 23,730,000 42,734,000 - - 
   - หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินที่ถึงก ำหนด     

        ช ำระภำยในหนึ่งปี 1,889,262 17,546,221 - - 

รวมเงินกู้ยืมหมุนเวียน 124,584,898 448,033,595 - - 
     

ไม่หมุนเวยีน     
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 80,680,000 131,079,906 - - 

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 2,533,598 1,654,715 - - 

รวมเงินกู้ยืมไม่หมุนเวียน 83,213,598 132,734,621 - - 
     

 207,798,496 580,768,216 - - 

 



บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2558 
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13 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 

กำรเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน (ไม่รวมหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน) ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 
พ.ศ. 2558 สำมำรถวิเครำะห์ได้ดังนี้ 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงิน
เฉพำะบริษัท 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

 บำท บำท 
   

ยอดคงเหลือต้นงวด 561,567,280 - 
เพ่ิมขึ้น 636,921,488 195,066,684 
จ่ำยช ำระคืนเงินกู้ยืม   

- เงินกู้ยืมระยะสั้น (930,777,492) (200,000,000) 
- เงินกู้ยืมระยะยำว (16,860,000) - 
- เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร (553,747) - 

ลดลงจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย (52,543,906) - 
ดอกเบี้ยจ่ำยตั๋วแลกเงิน 5,543,638 4,933,316 

กำรแปลงค่ำอัตรำแลกเปลี่ยน 78,375 - 

ยอดคงเหลือปลำยงวด 203,375,636 - 

 
เมื่อวันที่ 16 มกรำคม พ.ศ. 2558 บริษัทได้ออกตั๋วแลกเงินแก่สถำบันกำรเงินแห่งหนึ่ง โดยมีมูลค่ำช ำระคืนหน้ำตั๋วจ ำนวน 200.00 ล้ำนบำท 
บริษัทได้รับเงินจำกกำรออกตั๋วเป็นจ ำนวนเงิน 195.07 ล้ำนบำท ตั๋วแลกเงินมีอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริงร้อยละ 5.10 ต่อปี และมีก ำหนดช ำระคืน
ภำยในเดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2558 
 
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจำกธนำคำร จ ำนวนเงิน 203.38 ล้ำนบำท (31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 : 427.23 ล้ำนบำท) ค้ ำประกันโดย ที่ดิน อำคำร 
และเงินฝำกธนำคำรของกลุ่มบริษัท (หมำยเหตุ 23) 
 
วงเงินกู้ยืม 
 
วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2558 บริษัทย่อย (บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จ ำกัด (มหำชน)) มีวงเงินสินเช่ือเลตเตอร์ออฟเครดิต ส ำหรับซื้อสินค้ำ
และวัตถุดิบที่ยังไม่ใช้จ ำนวน 1,442.15 ล้ำนบำท (31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 : 1,094.84 ล้ำนบำท) (หมำยเหตุ 22) 



บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2558 
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14 เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่ืน 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บำท บำท บำท บำท 
     

เจ้ำหนี้กำรค้ำ - บุคคลภำยนอก 156,176,435 237,173,968 110,424 - 
เจ้ำหนี้กำรค้ำ     
   - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 20.8) 52,484 52,484 - - 
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย - บุคคลภำยนอก 33,701,393 44,296,450 3,885,401 3,221,145 
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย      
   - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 20.8) - - - 48,219 
รำยได้รับล่วงหน้ำ - บุคคลภำยนอก 57,441,219 6,202,733 - - 
รำยได้รับล่วงหน้ำ     
   - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 20.8) 377,852 629,753 - - 
ประมำณกำรต้นทุนกำรน ำเข้ำวัตถุดิบ 8,052,783 10,645,183 - - 
เจ้ำหนี้อื่น - บุคคลภำยนอก  72,641,723 27,052,065 5,792,207 5,797,877 
เจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้อง (หมำยเหตุ 20.8) 300,235 718,424 163,735 16,126 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยค้ำงจ่ำย 7,500,000 - - - 

 
336,244,124 326,771,060 9,951,767 9,083,367 

 
15 ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน 

 
กำรเคลื่อนไหวของภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2558 มีดังนี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงิน
เฉพำะบริษัท 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

 บำท บำท 
   

ยอดคงเหลือต้นงวด 43,298,818 3,228,002 
หนี้สินลดลงจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริษทัย่อย (58,368) - 
ต้นทุนบริกำรปจัจุบัน 2,218,452 298,835 
ต้นทุนดอกเบี้ย 1,245,295 107,978 

จ่ำยผลประโยชน ์ (2,629,912) - 

ยอดคงเหลือปลำยงวด 44,074,285 3,634,815 

 



บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2558 
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16 ภำษีเงินได ้

 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ระหว่ำงกำลของบริษัทได้ตั้งค้ำงจ่ำยโดยใช้วิธีกำรประมำณกำรจำกฝ่ำยบริหำรของบริษัทโดยใช้อัตรำภำษีเดียวกันที่ใช้กับ
ก ำไรรวมทั้งปีที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น คือ อัตรำร้อยละ 23.08 ต่อปี (30 กันยำยน พ.ศ. 2557 : ไม่มี) 
 

17 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่ำหุ้น 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 จ ำนวนหุ้น หุ้นสำมัญ ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น รวม 

 หุ้น บำท บำท บำท 
     

ทุนจดทะเบียน     
วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2558 746,693,352 746,693,352 - 746,693,352 

จดทะเบียนเพ่ิมทุน - - - - 

วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2558 746,693,352 746,693,352 - 746,693,352 
     

ทุนท่ีออกและช ำระแล้ว     
วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2558 630,161,358 630,161,358 776,324,543 1,406,485,901 
ออกหุ้นสำมัญจำกกำรใช้ใบส ำคัญแสดงสิทธ ิ     

   (หมำยเหตุ 18) 114,980,020 114,980,020 114,980,020 229,960,040 

วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2558 745,141,378 745,141,378 891,304,563 1,636,445,941 

 
18 ใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสำมัญ 

 
ใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสำมัญคร้ังท่ี 3 (CEN-W3) 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวของใบส ำคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุ้นครั้งที่ 3 (CEN-W3) ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2558 มีดังนี้ 
 

 สิทธ ิ
  

ยอดคงเหลือต้นงวด 116,531,994 
หัก ใช้สิทธิระหว่ำงงวด (114,980,020) 

 สิ้นสุดกำรใช้ (1,551,974) 

ยอดคงเหลือปลำยงวด - 

 
ในเดือนธันวำคม พ.ศ. 2557 มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ จ 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 



บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2558 
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18 ใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสำมัญ (ต่อ) 

 
ใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสำมัญคร้ังท่ี 3 (CEN-W3) (ต่อ) 
 
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 เอื้อวิทยำ จ ำกัด (มหำชน) 
 
ใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทย่อยคร้ังท่ี 1 (UWC - W1) 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2558 มีดังต่อไปนี้ 
 

   สิทธ ิ
    

ยอดคงเหลือต้นงวด   1,396,218,860 

หัก  ใช้สิทธิระหว่ำงงวด   (1,364,347,133) 

ยอดคงเหลือปลำยงวด   31,871,727 

 
ในเดือนธันวำคม พ.ศ. 2557 มีผู้ถือหุ้นของ UWC ใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิจ ำนวน 1,267,416,760 หน่วย และได้ช ำระเงินจ ำนวน 
126,741,676 บำทแล้ว UWC ได้ออกหุ้นสำมัญใหม่แล้วเสร็จตำมเงื่อนไขในใบส ำคัญแสดงสิทธิในเดือนมกรำคม พ.ศ. 2558 
 
ในเดือนมีนำคม พ.ศ. 2558 มีผู้ถือหุ้นของ UWC ใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิจ ำนวน 92,317,780 หน่วย และได้ช ำระเงินจ ำนวน 
30,492,516 บำทแล้ว UWC ได้ออกหุ้นสำมัญใหม่แล้วเสร็จตำมเงื่อนไขในใบส ำคัญแสดงสิทธิในเดือนเมษำยน พ.ศ. 2558 
 
ในเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2558 มีผู้ถือหุ้นของ UWC แสดงควำมจ ำนงใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิจ ำนวน 4,612,593 หน่วย และได้ช ำระเงิน
จ ำนวน 1,532,533 บำทแล้ว UWC ได้ออกหุ้นสำมัญใหม่แล้วเสร็จตำมเงื่อนไขในใบส ำคัญแสดงสิทธิในเดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2558 
 
ในเดือนกันยำยน พ.ศ. 2558 มีผู้ถือหุ้นของ UWC แสดงควำมจ ำนงใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิจ ำนวน 1,616,000 หน่วย และได้ช ำระเงิน
จ ำนวน 533,963 บำทแล้ว UWC ได้ออกหุ้นสำมัญใหม่แล้วเสร็จตำมเงื่อนไขในใบส ำคัญแสดงสิทธิในเดือนตุลำคม พ.ศ. 2558 
 



บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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18 ใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสำมัญ (ต่อ) 

 
ใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทย่อย คร้ังท่ี 2 (UWC-W2) 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวของใบส ำคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุ้นส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2558 มีดังต่อไปนี ้
 

   สิทธ ิ
    

ยอดคงเหลือต้นงวด   - 

บวก  กำรออกสทิธิระหว่ำงงวด   5,540,154,997 

ยอดคงเหลือปลำยงวด   5,540,154,997 

 
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 ได้ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นในระหว่ำงงวด 
 
บริษัท ระยองไวร์อินดัสตรีส์ จ ำกัด (มหำชน) 
 
ใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทย่อยคร้ังท่ี 1 (RWI - W1) 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2558 มีดังต่อไปนี้ 
 

   สิทธ ิ
    

ยอดคงเหลือต้นงวด   - 

บวก  กำรออกสทิธิระหว่ำงงวด   299,982,259 

ยอดคงเหลือปลำยงวด   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 ได้ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นในระหว่ำงงวด 

 



บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2558 
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19 ก ำไรต่อหุ้น 

 
ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไร(ขำดทุน)ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสำมัญด้วยจ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก  
ที่ออกจ ำหน่ำยในระหว่ำงงวด 
 
ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นปรับลดค ำนวณโดยปรับจ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยที่ถือโดยบุคคลกลุ่มภำยนอกในระหว่ำงปีปรับปรุงด้วยจ ำนวน  
หุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลดโดยสมมุติว่ำหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลดได้แปลงเป็นหุ้นสำมัญทั้งหมด กลุ่มบริษัทมีหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลดคือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญ (หมำยเหตุ 18) 
 
19.1 (ขำดทุน)ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

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

ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุด     
   วันท่ี 30 กันยำยน     
ส่วนแบ่ง(ขำดทุน)ก ำไรที่เป็นของ     
   บริษัทใหญ่ (บำท) (109,067,865) 138,847,108 (44,307,863) 146,865,132 

จ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก (หุ้น) 745,141,378 630,161,358 745,141,378 630,161,358 

(ขำดทุน)ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บำท) (0.15) 0.22 (0.06) 0.23 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

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

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุด     
   วันท่ี 30 กันยำยน     
ส่วนแบ่ง(ขำดทุน)ก ำไร     
   ที่เป็นของบริษัทใหญ่ (บำท) (101,184,241) 183,927,984 (24,878,992) 200,744,657 

จ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก (หุ้น) 675,848,897 630,161,358 675,848,897 630,161,358 

(ขำดทุน)ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บำท) (0.15) 0.29 (0.04) 0.32 

 



บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2558 
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19 ก ำไรต่อหุ้น (ต่อ) 

 

19.2 (ขำดทุน)ก ำไรต่อหุ้นปรับลด 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 
 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุด     
   วันท่ี 30 กันยำยน     
ส่วนแบ่ง(ขำดทุน)ก ำไรที่เป็นของ     
   บริษัทใหญ่ (บำท) (109,067,865) 138,847,108 (44,307,863) 146,365,132 
     

กำรปรับปรุง :     
ผลกระทบต่อก ำไรจำกใบส ำคัญแสดงสทิธ ิ     

   ที่ออกโดยบริษัทย่อย (บำท) (1,943,415) (755,696) - - 

(ขำดทุน)ก ำไรที่ใช้ค ำนวณก ำไร(ขำดทุน)     

   ต่อหุ้นปรับลด (บำท) (111,011,280) 138,091,412 (44,307,863) 146,365,132 
     

จ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก     
   ที่ออกจ ำหน่ำยและช ำระแล้ว (หุ้น) 745,141,378 630,161,358 745,141,378 630,161,358 

กำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิ (หุ้น) - 52,315,625 - 52,315,625 

จ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักที่ใช้     

   ในกำรค ำนวณก ำไรต่อหุ้นปรับลด (หุ้น) 745,141,378 682,476,983 745,141,378 682,476,983 
     

(ขำดทุน)ก ำไรต่อหุ้นปรับลด (บำท) (0.15) 0.20 (0.06) 0.21 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 
 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุด     
   วันท่ี 30 กันยำยน     
ส่วนแบ่ง(ขำดทุน)ก ำไร     
   ที่เป็นของบริษัทใหญ่ (บำท) (101,184,241) 183,927,984 (24,878,992) 200,744,657 
     

กำรปรับปรุง :     
ผลกระทบต่อก ำไรจำกใบส ำคัญแสดงสทิธ ิ     

   ที่ออกโดยบริษัทย่อย (บำท) 759,255 (94,916) - - 

(ขำดทุน)ก ำไรที่ใช้ค ำนวณก ำไรต่อหุ้น     

   ปรับลด (บำท) (100,424,986) 183,833,068 (24,878,992) 200,744,657 
     

จ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก     
   ที่ออกจ ำหน่ำยและช ำระแล้ว (หุ้น) 675,848,897 630,161,358 675,848,897 630,161,358 

กำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิ (หุ้น) - 44,595,923 - 44,595,923 

จ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักที่ใช้     

   ในกำรค ำนวณก ำไรต่อหุ้นปรบัลด (หุ้น) 675,848,897 674,757,281 675,848,897 674,757,281 
     

(ขำดทุน)ก ำไรต่อหุ้นปรับลด (บำท) (0.15) 0.27 (0.04) 0.30 

 



บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2558 
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20 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 

 
กิจกำรและบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์กับบริษัท ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม โดยผ่ำนกิจกำรอื่นแห่งหนึ่งหรือมำกกว่ำหนึ่งแห่ง โดยที่บุคคลหรื อ
กิจกำรนั้นมีอ ำนำจควบคุมบริษัท หรือถูกควบคุมโดยบริษัท หรืออยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ด ำเนินธุรกิจกำรลงทนุ 
บริษัทย่อย และบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน ถือเป็นกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับบริษัท  บริษัทร่วมและบุคคลที่เป็นเจ้ำของส่วนได้เสียในสิทธิออกเสียง
ของบริษัทซึ่งมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคัญเหนือกิจกำร ผู้บริหำรส ำคัญรวมทั้งกรรมกำรและพนักงำนของบริษัทตลอดจนสมำชิก  
ในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่ำนั้น กิจกำรและบุคคลทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับบริษัท  
 
ในกำรพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอำจมีขึ้นได้ต้องค ำนึงถึงรำยละเอียดของควำมสัมพันธ์มำกกว่ำ
รูปแบบควำมสัมพันธ์ตำมกฎหมำย 
 
บริษัทตั้งอยู่ในประเทศไทยและเปน็บริษัททีจ่ดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทคือ ครอบครัวลีนะบรรจง 
โดยถือหุ้นในบริษัทเป็นจ ำนวนรวมร้อยละ 26.27 ของทุนที่ออกและเรียกช ำระแล้ว 
 
ควำมสัมพันธ์ที่บริษัทมีกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกนัซึ่งมีกำรควบคุม หรือควบคุมร่วมกันในบริษัท หรือเป็นกิจกำรที่บริษัทควบคุม หรือ
ควบคุมร่วมกัน หรือเป็นบุคคลหรือกิจกำรที่มีรำยกำรบัญชีกับบริษัทมีดังนี้ 
 

ชื่อกิจกำร ประเทศท่ีจัดตั้ง ลักษณะควำมสัมพันธ์ 
   

บริษัทย่อย   
1. บริษัท ระยองไวร์อินดัสตรีส์ จ ำกัด (มหำชน) ไทย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 74.26 และมีกรรมกำรร่วมกัน 
2. บริษัท เอื้อวิทยำ จ ำกัด (มหำชน) ไทย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 39.53 และมีกรรมกำรร่วมกัน 
3. บริษัท เอ็นเนซอล จ ำกัด  ไทย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 80.08 และมีกรรมกำรร่วมกัน 
4. บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด ไทย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 และมีกรรมกำรร่วมกัน 
5. บริษัท เอชทีพี แอนด์ เซ็น คอร์เปอเรช่ัน จ ำกัด ไทย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 51.00 และมีกรรมกำรร่วมกัน 
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 เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท เอื้อวิทยำ จ ำกัด (มหำชน)  
     ถือหุ้นร้อยละ 60.00 
9. บริษัท ทีอำร์ซี คลีนเอ็นเนอร์ย่ี จ ำกัด ไทย เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท เอื้อวิทยำ จ ำกัด (มหำชน)  
     ถือหุ้นร้อยละ 99.99 
10. บริษัท ยูดับบลิวซี โซล่ำร์ จ ำกัด ไทย เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท เอื้อวิทยำ จ ำกัด (มหำชน)  
     ถือหุ้นร้อยละ 99.99 
   

กิจกำรร่วมค้ำ   
11. บริษัท ออสกำร์ เซฟ เดอะ เวิลด์ จ ำกัด ไทย เป็นกิจกำรร่วมค้ำกับบริษัท เอื้อวิทยำ จ ำกัด (มหำชน) ถือหุ้น 

   ร้อยละ 55.00 
   

 



บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2558 
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20 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

ชื่อกิจกำร ประเทศท่ีจัดตั้ง ลักษณะควำมสัมพันธ์ 
   

บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันอื่น   
12. บริษัท อีเอ็มซี จ ำกัด (มหำชน)  ไทย มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
13. บริษัท ไทยนครพำรำวู้ด จ ำกัด ไทย มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
14. บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ย่ี จ ำกัด (มหำชน) ไทย ถือหุ้นในบริษทั เอ็นเนซอล จ ำกัด ร้อยละ 19.92 
15. บริษัท เน็ตแอคทีฟแอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด  ไทย มีควำมสัมพันธ์จำกกำรท ำสัญญำร่วมทุน 
16. บริษัท เดอะ เอชทีพี กรุ๊ป จ ำกัด ไทย ถือหุ้นในบริษัท เอชทีพี แอนด์ เซ็น คอร์เปอร์ช่ัน จ ำกัด 
     ร้อยละ 47.00 
17. บริษัท ฐำนเศรษฐกิจ จ ำกัด ไทย ถือหุ้นโดยบริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด  

   (มหำชน) ร้อยละ 35.00 
18. กรรมกำร ไทย บุคคลที่มีอ ำนำจและควำมรับผิดชอบกำรวำงแผนสั่งกำร 

   และควบคุมกิจกำรต่ำง ๆ  ของกิจกำรไม่ว่ำทำงตรงหรือ 
   ทำงอ้อม ทั้งนี้รวมถึงกรรมกำรของบริษัท (ไม่ว่ำจะท ำ 
   หน้ำที่ในระดับบริหำรหรือไม่) 

 
นโยบำยกำรก ำหนดรำคำส ำหรับรำยกำรแต่ละประเภทอธิบำยได้ดังต่อไปนี ้
 

รำยกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
  

รำยได้จำกกำรขำย รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิมในอัตรำประมำณร้อยละ 10.00 
รำยได้จำกกำรบริกำร รำคำตำมสัญญำ 
รำยได้ค่ำตรวจสอบภำยใน ตำมที่ได้รับอนุมัติจำกกรรมกำร 
รำยได้ค่ำเช่ำ รำคำตำมสัญญำ (รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิมในอัตรำร้อยละ 10.00) 
รำยได้ค่ำธรรมเนียมกำรน ำทรัพย์สินเป็นหลักประกันวงเงินสินเช่ือ อัตรำร้อยละ 2.00 ต่อปีของมูลค่ำจ ำนอง 
ดอกเบี้ยรับ ตำมที่ได้รับอนุมัติจำกกรรมกำรของบริษัท โดยอ้ำงองิจำกต้นทุน 

   เงินกู้ยืมของบริษัท 
ซื้อและขำยตรำสำรทุน รำคำตลำด 
เงินปันผลรับ ตำมที่ได้รับอนุมัติจำกผูถ้ือหุ้นของบริษัท 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร ได้แก่เงินเดือน เบี้ยประชุม ตำมที่ได้รับอนุมัติจำกกรรมกำรและผู้ถือหุ้นของบริษทั 
   เบี้ยเลี้ยง และโบนัส  
 



บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2558 
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20 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

 

รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
 

20.1 รำยได้ 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุด      
วันท่ี 30 กันยำยน      
     

บริษัทย่อย     
รำยได้ค่ำเช่ำ - - 52,920 51,615 
รำยได้ค่ำธรรมเนียมกำรน ำหลักทรัพย์     
   เป็นหลักประกันวงเงินสินเช่ือ - - - 245,876 
ดอกเบี้ยรับ - - 776,360 660,110 
รำยได้จำกกำรตรวจสอบภำยใน - - 460,000 580,000 
     

บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน     
รำยได้จำกกำรให้บริกำร 1,679,340 4,212,053 - - 
ดอกเบ้ียรับ 1,628,168 - 1,474,905 - 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุด     
วันท่ี 30 กันยำยน     
     

บริษัทย่อย     
รำยได้ค่ำเช่ำ - - 158,760 149,625 
รำยได้ค่ำธรรมเนียมกำรน ำหลักทรัพย์     
   เป็นหลักประกันวงเงินสินเช่ือ - - 73,910 729,610 
ดอกเบี้ยรับ - - 2,672,970 1,091,206 
รำยได้เงินปันผล - - - 34,460,349 
รำยได้จำกกำรตรวจสอบภำยใน - - 1,380,000 1,740,000 
     

บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน     
รำยได้จำกกำรให้บริกำร 1,679,340 4,902,788 - - 
ดอกเบี้ยรับ 4,111,724 - 3,958,461 - 



บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2558 
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20 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

 

รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

20.2 ค่ำใช้จ่ำย 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 
 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บำท บำท บำท บำท 

     

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุด      
   วันท่ี 30 กันยำยน     
บริษัทย่อย     

ดอกเบี้ยจ่ำย - - 527,014 - 
     

บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน     
ซื้อสินค้ำ - 8,765,620 - - 

 

20.3 ค่ำตอบแทนผู้บริหำร  
   (รวมอยู่ใน “ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย” และ “ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร”) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 
 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุด      
   วันท่ี 30 กันยำยน     
กรรมกำร 9,232,027 9,272,942 3,169,298 2,683,434 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 
 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุด      
   วันท่ี 30 กันยำยน     
กรรมกำร 24,838,198 31,312,881 8,382,860 8,195,745 
 

20.4 เงินลงทุนช่ัวครำว 
   (รวมอยู่ใน “หลักทรัพย์เพ่ือค้ำ” (หมำยเหตุ 6)) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 
 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บำท บำท บำท บำท 
     

บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน     
   ตรำสำรทุน 60,269,880 170,312,160 120,386,076 170,312,160 



บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2558 
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20 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

 
รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

 
20.5 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่ืน 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ลูกหนี้กำรค้ำ (หมำยเหตุ 7)     

   บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 13,245,536 23,533,997 - - 

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

             - - - - 
     

ลูกหนี้อ่ืน (หมำยเหตุ 7)     

กรรมกำร 2,696,197 2,365,855 - - 
     

รำยได้ค้ำงรับ (หมำยเหตุ 7)     
บริษัทย่อย - - 3,202,067 2,646,084 

บริษัทที่เกี่ยวขอ้งกัน 2,888,953 2,718,779 2,689,813 2,672,903 

 2,888,953 2,718,779 5,891,880 5,318,987 

 
20.6 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บำท บำท บำท บำท 
     

บริษัทย่อย - - 67,940,000 162,550,000 

บริษัทที่เกี่ยวขอ้งกัน 20,655,000 1,115,000 - - 

 20,655,000 1,115,000 67,940,000 162,550,000 

 



บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2558 
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20 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

 

รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

20.6 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

รำยกำรเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2558 มีดังนี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงิน 
เฉพำะบริษัท 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

 บำท บำท 
   

ยอดคงเหลือต้นงวด 1,115,000 162,550,000 
ให้กู้ยืมเพ่ิม 19,540,000 26,240,000 
ช ำระคืนเงินกู้ยืม - (112,000,000) 

โอนเงินกู้ยืมระยะสั้นให้กับบุคคลภำยนอกจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย - (8,850,000) 

ยอดคงเหลือปลำยงวด 20,655,000 67,940,000 
 

ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2558 บริษัทย่อยให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เป็นเงินให้กู้ยืมในสกุลเงินบำท เงินกู้ยืมจ ำนวน  
1.12 ล้ำนบำท เงินให้กู้ยืมมีก ำหนดช ำระคืนเมื่อทวงถำม และมีอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี เงินกู้ยืมจ ำนวน 19.54 ล้ำนบำท มีก ำหนด
ครบช ำระภำยในหนึ่งปี และมีอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี 
 

ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2558 บริษัทให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด เป็นเงินให้กู้ยืมในสกุลเงินบำท 
จ ำนวน 67.94 ล้ำนบำท เงินให้กู้ยืมมีก ำหนดช ำระคืนเมื่อทวงถำม และมีอัตรำดอกเบี้ยร้อยละMLR ลบ 1.75 ต่อปี 

 

20.7 เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน 
 

รำยกำรเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2558 มีดังนี้ 
 

  

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
และข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
 30 กันยำยน 
 พ.ศ. 2558 

 บำท 
  

ยอดคงเหลือต้นงวด 57,120,000 
ให้กู้ยืมเพ่ิม 22,062,500 

โอนจำกเงินกู้ยืมให้กับบุคคลภำยนอกเนื่องจำกกำรลงทุนในบริษทัร่วม 15,000,000 

ยอดคงเหลือปลำยงวด 94,182,500 
 

ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2558 เงินให้กู้ยืมจ ำนวนเงิน 57.12 ล้ำนบำท มีก ำหนดช ำระคืนในระยะเวลำ 3 ปี โดยช ำระดอกเบี้ยทุกปี  
มีอัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.00 ต่อปี เงินให้กู้ยืมจ ำนวน 37.06 ล้ำนบำท และดอกเบี้ยค้ำงรับจะมีก ำหนดช ำระคืนในวันที่ 25 ธันวำคม  
พ.ศ. 2561 ซึ่งมีอัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.00 ต่อปี เงินกู้ยืมทั้งหมดเป็นเงินกู้ยืมในสกุลเงินบำท 



บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2558 
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20 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

 

รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

20.8 เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่ืน (หมำยเหตุ 14) 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 
 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บำท บำท บำท บำท 
     

เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 52,484 52,484 - - 
รำยได้รับล่วงหน้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 377,852 629,753 - - 
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย - กิจกำรที่เกี่ยวข้อง - - - 48,219 

เจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้อง 300,235 718,424 163,735 16,126 

 730,571 1,400,661 163,735 64,345 
 

20.9 เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกบริษัทย่อย 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 
 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บำท บำท 
   

ยอดคงเหลือต้นงวด 55,000,000 - 
กู้ยืมเพ่ิม - 55,000,000 

จ่ำยคืนเงินกู้ยืม (55,000,000) - 

ยอดคงเหลือปลำยงวด - 55,000,000 
 

20.10 ภำระผูกพันกับกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 
 

ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2558 บริษัทมีภำระผกูพันต่อบริษทัย่อย สรุปได้ดังนี ้
 

- กำรค้ ำประกันสินเช่ือจำกสถำบันกำรเงินให้แก่บริษัทย่อย ดังนี้ 
 

บริษัท เอื้อวิทยำ จ ำกัด (มหำชน) วงเงินไม่เกิน 130 ล้ำนบำท 
บริษัท เอ็นเนซอล จ ำกัด วงเงินไม่เกิน 350 ล้ำนบำท 
บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด วงเงินไม่เกิน 150 ล้ำนบำท 
บริษัท เอชทีพี แอนด์ เซ็น คอร์เปอเรช่ัน จ ำกัด วงเงินไม่เกิน 150 ล้ำนบำท 
บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพร์สจ ำกัด วงเงินไม่เกิน 150 ล้ำนบำท 
 

- กำรน ำทรัพย์สินของบริษัทเข้ำค้ ำประกันวงสินเช่ือของบริษัทย่อย (หมำยเหตุ 23) ดังนี้ 
 

บริษัท เอื้อวิทยำ จ ำกัด (มหำชน) วงเงินไม่เกิน 130 ล้ำนบำท 
บริษัท เอ็นเนซอล จ ำกัด วงเงินไม่เกิน 350 ล้ำนบำท 
บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด วงเงินไม่เกิน 150 ล้ำนบำท 
บริษัท เอชทีพี แอนด์ เซ็น คอร์เปอเรช่ัน จ ำกัด วงเงินไม่เกิน 150 ล้ำนบำท 
บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพร์สจ ำกัด วงเงินไม่เกิน 150 ล้ำนบำท 



บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2558 
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21 รำยได้อื่น 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน     
ดอกเบี้ยรับ 8,423,397 9,736,740 2,454,283 1,927,690 

รำยได้อื่นๆ 12,150,860 8,315,419 512,920 877,491 

 20,574,257 18,052,159 2,967,203 2,805,181 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน     
ดอกเบี้ยรับ 30,540,795 29,951,816 7,399,754 4,567,738 
รำยได้เงินปันผลรับ 640,640 1,461,474 640,640 36,460,349 

รำยได้อื่นๆ 25,077,422 28,073,366 1,612,771 2,631,174 

 56,258,857 59,486,656 9,653,165 43,659,261 

 
22 ภำระผูกพัน 

 
ยอดรวมของจ ำนวนเงินขั้นต่ ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนที่ไม่สำมำรถยกเลิกได้ มีดังนี้  
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

ภำยใน 1 ปี 10.62 8.66 4.99 3.50 
เกินกว่ำ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ป ี 11.79 12.19 - - 

เกินกว่ำ 5 ป ี 6.41 8.04 - - 

 28.82 28.89 4.99 3.50 

 



บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2558 
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22 ภำระผูกพัน (ต่อ) 

 
ยอดรวมของภำระผูกพันอื่นที่ตอ้งจ่ำยในอนำคต มีดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

หนังสือค้ ำประกันจำกธนำคำร 24.55 23.28 - - 
สัญญำซื้อขำยหุ้นสำมัญ 7.85 7.85 7.85 7.85 
ค่ำประกอบวิชำชีพทนำยควำม 0.55 0.55 - - 
สัญญำซ่อมและบ ำรุงรักษำเครื่องจักร 176.77 165.48 - - 
เลตเตอร์ออฟเครดิตส ำหรับซื้อสินค้ำและ     

   วัตถุดิบที่ยังไม่ใช้ (หมำยเหตุ 13) 1,442.15 1,094.84 - - 

 1,651.87 1,292.00 7.85 7.85 

 
23 สินทรัพย์ท่ีใช้เป็นหลักประกัน 

 
23.1 ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2558 เงินฝำกธนำคำรของกลุ่มบริษัทจ ำนวน 177.97 ล้ำนบำท (31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 : 173.82 ล้ำนบำท) 

ได้จ ำน ำเป็นหลักประกันดังนี้ 
ก) เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยำว 
ข) กำรออกหนังสือค้ ำประกัน 
ค) กำรเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตและหนี้สินทรัสต์รีซีทส์เพ่ือซื้อวัตถุดิบ 

 
23.2 ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2558 เครื่องจักรของโครงกำรผลิตไฟฟ้ำและพลังงำนควำมร้อนของบริษัทย่อย (บริษัท เอ็นเนซอล จ ำกัด) มูลค่ำ  

36.12 ล้ำนบำท (31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 : 69.95 ล้ำนบำท) ตำมสัญญำซื้อขำยกระแสไฟฟ้ำ และพลังงำนควำมร้อนกับบริษัท ไทย-เยอรมัน 
เซรำมิค จ ำกัด (มหำชน) ได้ใช้เป็นหลักประกันตำมเงื่อนไขภำยใต้สัญญำเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินภำยในประเทศ 

 
23.3 ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2558 และวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุนของบริษัทซึ่งมีมูลค่ำทำงบัญชีจ ำนวน 

80.72 ล้ำนบำท ได้น ำไปค้ ำประกันวงเงินกู้ยืมของบริษัทย่อย (บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัท เอ็นเนซอล จ ำกัด) 
 
24 กำรจ่ำยเงินปันผล 

 
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 บริษัทจะจ่ำยเงินปันผลในวันที่ 28 พฤษภำคม พ.ศ. 2558 



บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2558 
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25 เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำท่ีรำยงำน 

 
บริษัท เอื้อวิทยำ จ ำกัด (มหำชน) 
 
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2558 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทของบริษัทย่อย ครั้งที่ 8/2558 ได้มีมติดังต่อไปนี้ 
 
(1) อนุมัติกำรลงทุนในบริษัท สตึก ไบโอแมส จ ำกัด (“SATUK”)จ ำนวน 164.88 ล้ำนบำท โดยจ่ำยเงินมัดจ ำเพ่ือซื้อหุ้นสำมัญ จ ำนวน 

3.00 ล้ำนบำท เมื่อวันที่ 2 กรกฎำคม พ.ศ. 2558 เพ่ือขยำยกำรลงทุนในธุรกิจไฟฟ้ำทำงเลือกและบริหำรจัดกำรพืชพลังงำนแบบ  
ครบวงจร อย่ำงไรก็ตำม ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2558 SATUK อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรโอนกรรมสิทธิหุ้นสำมัญและเปลี่ยนแปลง
อ ำนำจกรรมกำร บริษัทย่อยจึงยังมิได้มีกรรมสิทธิในหุ้นสำมัญของสตึกและยังมิได้มีอ ำนำจควบคุมในสตึก  บริษัทจึงบันทึกจ ำนวน
ดังกล่ำวเป็นเงินมัดจ ำเพ่ือซื้อกิจกำร 

 
(2) เมื่อวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2558 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทของบริษัทย่อย ครั้งที่ 7/2558 ได้พิจำรณำอนุมัติกำรลงทุนในบริษัท 

แอ๊ดวำนซ์ ไบโอพำวเวอร์จ ำกัด (“ADVANCE”) จ ำนวน 95.12 ล้ำนบำท โดยจ่ำยเงินมัดจ ำเพ่ือซื้อหุ้นสำมัญ จ ำนวน 3.00 ล้ำนบำท 
เมื่อวันที่ 2 กรกฎำคม พ.ศ. 2558 เพ่ือขยำยกำรลงทุนในธุรกิจไฟฟ้ำทำงเลือกและบริหำรจัดกำรพืชพลังงำนแบบครบวงจร อย่ำงไรก็ตำม  
ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2558 ADVANCE อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรโอนกรรมสิทธิ์หุ้นสำมัญและเปลี่ยนแปลงอ ำนำจกรรมกำร  
บริษัทย่อยจึงยังมิได้มีกรรมสิทธิ์ในหุ้นสำมัญของ ADVANCE และยังมิได้มีอ ำนำจควบคุมใน ADVANCE บริษัทย่อยจึงบันทึก
จ ำนวนดังกล่ำวเป็นเงินมัดจ ำเพ่ือซื้อกิจกำร 

 
(3) อนุมัติกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ของบริษัทย่อย โดยมีมูลค่ำรวมของหุ้นกู้ทั้งระยะสั้นและระยะยำวที่ยังไม่ไถ่ถอน ณ ขณะเวลำใด

ขณะหนึ่งไม่เกิน 2,000 ล้ำนบำท อำยุกำรไถ่ถอนส ำหรับหุ้นกู้ระยะสั้นไม่เกิน 270 วัน และส ำหรับหุ้นกู้ระยะยำวไม่เกิน 10 ปี ประเภท
ของหุ้นกู้ อัตรำดอกเบี้ยและเงื่อนไขกำรเสนอขำยขึ้นอยู่กับสภำวะตลำดในขณะที่ออก 

 
บริษัท ยูดับบลิวซี โซล่ำร์ จ ำกัด 
 
เมื่อวันที่ 22 ตุลำคม พ.ศ. 2558 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย ครั้งที่ 2/2558 ได้พิจำรณำอนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียน จำกเดิม 1,000,000 บำท 
เป็น 70,000,000 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญใหม่ จ ำนวน 6,900,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท บริษัทย่อยได้ช ำระรำคำหุ้น 2.50 บำทต่อหุ้น 
ในเดือนตุลำคม พ.ศ. 2558 

 


