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วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
หนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน)
เรื่อง
ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
เรียน
ท่านผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
3. สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4
(“CEN-W4”) ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
4. นิยาม “กรรมการอิสระ”
5. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้ าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ
การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
8. แผนที่สถานที่จัดการประชุมวิสามัญถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กาหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน
ตายตัว)
ด้วยคณะกรรมการบริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ในวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 โรงแรม
มณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณา
เรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559
(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29
เมษายน 2559 โดยได้จัดทารายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้ น
ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
กาหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.cenplc.com) แล้ว
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามั ญผู้ถือหุ้ น
ประจาปี 2559 เมื่ อ วัน ที่ 29 เมษายน 2559 ซึ่ ง คณะกรรมการบริ ษัท เห็ นว่ า ได้มี การบั น ทึ ก
รายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว โดย
บริษัท ได้เผยแพร่ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือ หุ้น ประจ าปี 2559 ในเว็ บไซต์ ของบริษัทอี ก
ครั้งหนึ่งแล้วพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามสาเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ลาดับที่ 1
วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และพิจารณาอนุมัติแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน)

วัต ถุ ประสงค์ และเหตุ ผ ล บริษั ท ต้ อ งดาเนิ น การลดทุ น จดทะเบี ยนของบริ ษั ท และแก้ ไ ข
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน ให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะสามารถเพิ่มทุน
ของบริษัทได้ ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด
ที่กาหนดให้บ ริษัท ต้องทาการลดทุน จดทะเบี ยนโดยวิธีการยกเลิ กหุ้น สามั ญจดทะเบียนที่ยัง
ไม่ได้ออกจาหน่าย ก่อนที่บริษัทจะสามารถเพิ่มทุนของบริษัท
ความเห็ นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิ จารณาแล้ว เห็น ว่าที่ ประชุมผู้ ถือหุ้ นสมควร
อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจากจานวน 968,683,791 บาท เป็น 745,141,378 บาท
โดยการยกเลิ กหุ้ นสามั ญที่ยังไม่ไ ด้จ าหน่า ยจ านวน 223,542,413 หุ้ น มูลค่า ที่ตราไว้ หุ้น ละ
1.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่สารองไว้ในการเพิ่มทุนแบบอานาจทั่วไป (General Mandate)
ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ซึ่ง
บริษัทมิได้ทาการเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุน
จดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม
และใช้ข้อความใหม่ ดังนี้
ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียนจานวน

745,141,378 บาท

แบ่งออกเป็น

745,141,378 หุ้น

มูลค่าหุ้นละ
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

1 บาท
745,141,378 หุ้น
- หุ้น

(เจ็ ดร้อ ยสี่ สิบห้ าล้า นหนึ่งแสนสี่ หมื่ น
หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบแปดบาท)
(เจ็ ดร้อ ยสี่ สิบห้ าล้า นหนึ่งแสนสี่ หมื่ น
หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น)
(หนึ่งบาท)
(เจ็ ดร้อ ยสี่ สิบห้ าล้า นหนึ่งแสนสี่ หมื่ น
หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น)
(- หุ้น)

3

ทั้งนี้ เนื่องจากวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 5 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น ในการพิจารณา
อนุมัติเรื่องต่างๆ ตามวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 5 จะถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากเรื่องใน
วาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติ จะถือว่าเรื่องอื่นๆ ที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะ
ไม่ มี การพิ จ ารณาในวาระอื่ น ๆ ต่ อ ไป โดยจะถื อ ว่ า การพิ จ ารณาอนุ มั ติใ นเรื่ อ งต่ า งๆ ตาม
รายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 5 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัท และพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีความจาเป็นต้องระดมทุนมาเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของ
บริษัท และ/หรือ เพื่อรองรับการขยายกิจการของบริษัท ดัง นั้นบริษัทจึงมีความประสงค์ที่จ ะ
เพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ยนของบริ ษั ท และแก้ ไ ขหนั งสื อ บริ คณห์ สนธิ ข องบริ ษั ท ข้ อ 4. เรื่ อ งทุ น จด
ทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็ นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควร
อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจานวน 745,141,378 บาท เป็น 1,117,712,067 บาท
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จานวน 372,570,689 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ
รองรับการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ CEN-W4 ดังรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงาน
การเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุน
จดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม
และใช้ข้อความใหม่ ดังนี้
ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียนจานวน

1,117,712,067 บาท

แบ่งออกเป็น

1,117,712,067 หุ้น

มูลค่าหุ้นละ
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

1 บาท
1,117,712,067 หุ้น
- หุ้น

(หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสน
หนึ่งหมื่นสองพันหกสิบเจ็ดบาท)
(หนึ่ ง พั น หนึ่ ง ร้ อ ยสิ บ เจ็ ด ล้ า นเจ็ ด
แสนหนึ่งหมื่นสองพันหกสิบเจ็ดหุ้น)
(หนึ่งบาท)
(หนึ่ ง พั น หนึ่ ง ร้ อ ยสิ บ เจ็ ด ล้ า นเจ็ ด
แสนหนึ่งหมื่นสองพันหกสิบเจ็ดหุ้น)
(- หุ้น)
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วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่
(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ข้ อ เท็ จจริ งและเหตุ ผ ล ตามที่ กล่ า วมาแล้ ว ในวาระที่ 3 บริ ษั ท จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งเพิ่ ม ทุ น จด
ทะเบียน ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมจึงต้องพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนใหม่จานวน 372,570,689 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควร
อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จานวน 372,570,689 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ
รองรับการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ CEN-W4 ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
การถือหุ้น
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุ้น สามั ญ
ของบริษัท ครั้งที่ 4 (CEN-W4) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิ มของบริษัทตามสัดส่ว นการถือหุ้น
(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่ บริษัทมีแผนการระดมทุนมาเพื่ อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของ
บริษัท และ/หรือ เพื่อรองรับการขยายกิจการของบริษัท บริษัทจึงประสงค์ที่จะออกและเสนอ
ขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (“ใบสาคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4”
หรือ “CEN-W4”) จานวนไม่เกิน 372,570,689 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน
การถือหุ้น (Right Offering)
ความเห็น ของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่ าที่ป ระชุ มผู้ถือ หุ้นสมควร
อนุมัติการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ CEN-W4 จานวนไม่เกิน 372,570,689 หน่วย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญ
เดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ CEN-W4 (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) ราคาการใช้สิทธิเท่ากับ
2 บาทต่ อ หุ้ น ดั งรายละเอี ยดปรากฏตามสรุ ปรายละเอี ยดเบื้ องต้ น ของใบสาคั ญแสดงสิ ท ธิ
CEN-W4 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3)
ทั้งนี้ มอบอานาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธาน
กรรมการบริ ษั ท และ/หรื อ ประธานกรรมการบริ ห าร เป็ น ผู้ มี อ านาจในการก าหนดและ
เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ รวมถึงแต่ไ ม่จากัดเพียงราคาและอัตรา
การใช้สิทธิ การจัดสรร และวันออกเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ นี้ ตลอดจนมี อานาจในการ
กาหนดเหตุแห่งการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ
อัตราการใช้สิทธิ ข องใบสาคัญแสดงสิ ทธิ รวมทั้ง ดาเนิ น การต่ างๆ อัน จาเป็น และสมควรอั น
เกี่ ยวเนื่อ งกั บ การออกเสนอขายใบสาคั ญแสดงสิท ธิ และการนาใบสาคัญแสดงสิ ทธิ เ ข้า จด
ทะเบียนเป็น หลักทรั พย์จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์ฯ ตลอดจนดาเนินการขออนุ ญาตต่ อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น
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วาระที่ 6

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

คณะกรรมการบริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น
หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ และประสงค์จะมอบให้ผู้อื่นเข้า ประชุมแทน โปรดใช้หนังสื อ
มอบฉั น ทะที่ แ นบมาตามสิ่ ง ที่ ส่ ง มาด้ ว ยล าดั บ ที่ 9 หรื อ ล าดั บ ที่ 10 หรื อ สามารถ Download ได้ จ าก
www.cenplc.com ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น และขอความกรุณาจัดส่งหนังสือ
มอบฉันทะหรือแจ้งไปยังบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทาการก่อนวันประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ
ตรวจสอบหลักฐานล่วงหน้า
ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ขอได้โปรดแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้า
ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของ
บริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 5 เพื่อให้จานวนหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับ
ของบริษัท
ท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุม ณ สถานที่ประชุมในวันดังกล่าวได้ตั้งแต่ 13.00 นาฬิกา
เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ ที่นี้
โดยคาสั่งคณะกรรมการ

(นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง)
ประธานกรรมการบริษัท

