สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2

(F 53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน)
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
ข้า พเจ้ า บริษั ท แคปปิ ทอล เอ็น จิ เนี ยริ่ ง เน็ ตเวิร์ค จ ากัด (มหาชน) ( “บริษั ท ”) ขอรายงานมติที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.30 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรร
หุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้
1.

การเพิ่มทุน
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการได้ มี ม ติ ใ ห้ เ พิ่ ม ทุ น จดทะเบี ยนของบริ ษั ท จากจ านวน 745,141,378 บาท เป็ น
1,117,712,067 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 372,570,689 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
รวม 372,570,689 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนลักษณะดังนี้
การเพิ่มทุน

 แบบกาหนดวัตถุประสงค์
ในการใช้เงินทุน
 แบบมอบอานาจทั่วไป
(General mandate)
2.

ประเภทหุ้น

จานวนหุ้น
(หุ้น)
372,570,689
-

หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

มูลค่าที่ตราไว้
(บาทต่อหุ้น)
1
-

รวม
(บาท)
372,570,689
-

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 372,570,689 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
1 บาท รวม 372,570,689 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 แบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน
จัดสรรให้แก่

เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ CEN-W4
ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัท
หมายเหตุ

จานวนหุ้น
(หุน้ )

อัตราส่วน
(เดิม : ใหม่)

372,570,689

2:1

วัน เวลา จอง
ราคาขาย
ซื้อ และชาระ
ต่อหุ้น (บาท)
เงินค่าหุ้น
2.-

หมายเหตุ

โปรดดู
รายละเอียด
โดยสังเขปของ
CEN-W4 ตามสิ่ง
ที่ส่งมาด้วย 2
: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติดังนี้
 อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจานวน 968,683,791 บาท เป็น 745,141,378 บาท
โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จ าหน่ายจานวน 223,542,413 มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00
บาท
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 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจานวน 745,141,378 บาท เป็น 1,117,712,067
บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จานวน 372,570,689 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ดังนี้
- จานวนไม่เกิน 372,570,689 หุ้น (หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของทุนชาระแล้วของบริษัท
ณ ปัจจุบัน เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 (CEN-W4) ที่เสนอ
ขายให้ แ ก่ ผู้ถือ หุ้ น เดิ ม ตามสั ดส่ ว นการถื อ หุ้ น โดยไม่ คิดมู ลค่ า ในอั ตราส่ ว น 2 หุ้ น
สามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ CEN-W4 (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) ราคาการ
ใช้สิทธิเท่ากับ 2 บาทต่อหุ้น อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ 2 ปี
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 รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงราคาและอัตรา
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
อนึ่ง บริ ษัทได้กำหนดวันกำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิได้รับ ใบสำคั ญแสดงสิทธิ CEN-W4
(Record Date) ในวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2559 และให้รวบรวมรำยชื่อผู้ถือหุ้นตำมมำตรำ
225 ของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน
พักกำรโอนหุ้นในวันที่ 29 พฤศจิกำยน 2559 ทั้งนี้ กำรให้สิทธิดังกล่ำวของบริษัทยั งมีควำม
ไม่แน่นอน เนื่องจำกต้องรอกำรอนุมัติจำกที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
2.2 การดาเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น
ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง
2.3 จานวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร
ณ วั น ที่ 14 พฤศจิ ก ายน 2559 บริ ษั ท มี จ านวนหุ้ น คงเหลื อ ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ จั ด สรรจ านวนทั้ ง สิ้ น
223,542,413 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 223,542,413 บาท ซึ่งที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติอนุมัติการลดทุน
จดทะเบียนดังกล่าวทั้งจานวนก่อนที่จะมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้
3.

กาหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
กาหนดวัน ประชุ มวิสามัญผู้ถือหุ้ น ครั้งที่ 1/2559 ในวั นพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้อ ง
วิมานทิพย์ ชั้น 5 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
(Record Date) ในวั น ที่ 28 พฤศจิ กายน 2559 และให้ ร วบรวมรายชื่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น ตามมาตรา 225 ของ
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พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่
29 พฤศจิกายน 2559
4.

การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขอ
อนุญาต
4.1 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ให้ดาเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมทั้งเรื่อง
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.2 บริษัทจะดาเนินการลดทุนจดทะเบียน และเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมทั้งการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่
เกี่ยวข้องกับการลดทุนและการเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์
4.3 บริษั ทจะดาเนิน การขออนุญาตต่ อตลาดหลักทรัพ ย์ฯ เพื่ อรับ ใบสาคั ญแสดงสิทธิ CEN-W4 ที่ ออก
เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดง
สิทธิ CEN-W4 เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5.

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม
5.1 เพื่อนาเงินที่ได้มารองรับการขยายการลงทุนของบริษัท และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
5.2 เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ CEN-W4

6.

ประโยชน์ที่บริษัท จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
6.1 มีเงินทุนเพียงพอเพื่อนาไปใช้สนับสนุนการขยายการลงทุนในธุรกิจของบริษัทที่มีอยู่ในปัจจุบัน และ
รองรับการขยายการลงทุนในโครงการใหม่ในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีความสามารถในการทา
กาไร และมีแนวโน้มการดาเนินงานที่ดีขึ้นในอนาคต
6.2 เพิ่มความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินให้แก่บริษัท ซึ่งเป็นผลจากเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้น
ของใบสาคัญแสดงสิทธิ CEN-W4
6.3 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ

7.

ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
บริษัทสามารถขยายธุรกิจทั้งในบริษัทที่ลงทุนอยู่เดิมและลงทุนในโครงการใหม่เพิ่มเติม ทาให้บริษัทจะมี
ความสามารถเพิ่มรายได้และกาไร ซึ่งจะส่งผลดีต่อมูลค่าหุ้นของบริษัทในอนาคต

8.

รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็นสาหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน
และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
- ไม่มี –
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9.

ตารางระยะเวลาการดาเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทุนและ
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ขั้นตอนการดาเนินการ
วันที่ดาเนินการ
คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ เพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
14 พฤศจิกายน 2559
และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
28 พฤศจิกายน 2559
ครั้งที่ 1/2559 และที่มีสิทธิได้รับใบสาคัญแสดงสิทธิ CEN-W4
(Record Date)
วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้า
29 พฤศจิกายน 2559
ร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 และที่มีสิทธิได้รับใบสาคัญแสดง
สิทธิ CEN-W4 ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
21 ธันวาคม 2559
วันจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและเพิ่มทุนจดทะเบียน และเรื่องอื่นๆ ที่
ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่
เกี่ยวข้องต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
1/2559 มีมติอนุมัติการลดทุน
และเพิ่มทุน

10.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ดังนี้
 เหตุผล ความจาเป็นของเพิ่มทุนและความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน
เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ CEN-W4 ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริ ษั ท ตามสั ดส่ ว นการถื อ หุ้ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ การลงทุ น ขยายธุ ร กิ จ ให้ กั บ บริ ษั ท ทั้ ง นี้
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงแนวทางในการระดมทุนในครั้งนี้ เห็นว่าเป็นแนวทางในการระดมทุน
ที่เหมาะสม เนื่องจาก ไม่ส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิซื้อหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น และจากการกาหนดราคาใช้สิทธิซื้อหุ้น
ไว้ไม่ต่ากว่าราคาตลาดที่ 2 บาท ซึ่งคานวณจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของหุ้นบริษัทในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังเป็นระยะเวลา 7 วันทาการก่อนวั นประชุมคณะกรรมการ (ระหว่างวั นที่ 4 - 11
พฤศจิกายน 2559) จึงไม่ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) ในปัจจุบัน (กรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อ
หุ้นทั้งจานวน บริษัทจะได้รับเงินรวมประมาณ 745 ล้านบาท) จะส่งผลดีต่อบริษัททาให้บริษัทมีสภาพ
คล่องและฐานะทางการเงินที่ดีขึ้น สามารถเข้าลงทุนหรือขยายการลงทุนได้อย่างคล่องตัวในช่วงเวลาที่
เหมาะสมและทันท่วงที ส่งผลให้สร้างโอกาสในการลงทุนที่ก่อเกิดประโยชน์กับบริษัทได้ การเพิ่มทุนใน
ครั้งนี้จึงมีความเหมาะสมและเห็นสมควรนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
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 แผนการใช้เงิน
บริษัทจะนาเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ CEN-W4 ประมาณ 745 ล้านบาท สารอง
ไว้เพื่อใช้ลงทุนเพื่อหรือขยายการลงทุน และหรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน อย่างไรก็ตาม กรณีที่บริษั ท
ได้รับเงินเพิ่มทุนไม่ครบตามจานวน เนื่องจากผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้น หรือใช้สิทธิซื้อหุ้นเพียง
บางส่วนบริษัทสามารถจัดหาเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินมาใช้ทดแทนได้
อนึ่ง ในการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุน และการออกเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ CEN-W4 ใน ครั้งนี้
คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ระมัดระวัง และคานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น
เป็นสาคัญ ทั้งนี้ หากกรรมการ กระทาการ หรือละเว้นกระทาการใดๆ อันเป็นผลก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท
ผู้ ถื อ หุ้ น สามารถฟ้ อ งเรี ย กร้ อ งค่ า เสี ย หาย จากกรรมการคนดั ง กล่ า วแทนบริ ษั ท ได้ ตามมาตรา 85 แห่ ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มี
ความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัท
ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

(นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง)
ประธานกรรมการบริษัท
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