
(F 53-4)  
แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จ ากัด (มหาชน) 
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 

 
 ข้าพเจ้า บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิ ร์ค จ ากัด (มหาชน)   ( “บริษัท”) ขอรายงานมติ
คณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2559  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ระหว่าง เวลา 10.30 น.  ถึง  13.10 น.   
เก่ียวกับการเพิ่มทุน/จัดสรรเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้ 
 

1. การเพิ่มทุน 
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 745,141,378 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 
968,683,791 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 223,542,413 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 
223,542,413 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้ 

กรณีการเพิ่มทุนแบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน ให้กรอกข้อมูลในล าดับถัดไปทุกข้อ ยกเว้นข้อ 2.2 
กรณีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ให้กรอกข้อมูลในล าดับถัดไปเฉพาะข้อ 2.2 ข้อ 3 และข้อ 4 
 

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
2.1  แบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน 

 

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
ต่อหุ้น 

วัน เวลา จองซ้ือ 
และช าระเงิน 

ค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

ผู้ถือหุ้นเดิม - - - - - 
ประชาชน   - - - - - 
บุคคลใด ๆ (ระบุ)                    - - - - - 
เพื่อรองรับการ 
แปลงสภาพ/ใช้
สิทธิของตราสาร 
(ระบุ) 

- - - - - 

การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
 

มูลค่าที่ตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

  แบบก าหนดวัตถุประสงค์ใน หุ้นสามัญ - - - 
          การใช้เงินทุน หุ้นบุริมสิทธิ - - - 
 แบบมอบอ านาจทั่วไป หุ้นสามัญ 223,542,413 1 223,542,413 
         (General Mandate) หุ้นบุริมสิทธิ - - - 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ล าดับที่ 4 



- กรณีที่เป็นการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ให้ระบุวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นหรือวันก าหนดรายชื่อผู้
ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนด้วย 

-  กรณีที่เป็นการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใด ๆ ให้ระบุรายละเอียดของบุคคลดังกล่าว ความสัมพันธ์กับบริษัท
จดทะเบียนและหลักเกณฑ์การก าหนดราคาขายต่อหุ้น หากเป็นนิติบุคคลให้กล่าวถึงประเภทกิจการ ลักษณะ
การด าเนินธุรกิจ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของนิติบุคคลนั้น 

- กรณีที่เป็นการจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการแปลงสภาพหรือรองรับการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นของตราสารต่าง  ๆเช่น หุ้นกู้
แปลงสภาพ ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ โอนสิทธิได้ ฯลฯ ให้ระบุ
รายละเอียดของตราสารดังกล่าว โดยกล่าวถึงลักษณะของตราสาร จ านวนหรือมูลค่าเงื่อนไข และสาระส าคัญ
ของตราสารดังกล่าวด้วย (ถ้ามี)  

 

2.1.1 การด าเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น 
    - ไม่มี – 

 2.2  แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 

      1/  ร้อยละต่อทุนช าระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate  
 

หมายเหตุ 
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิหรือ มีหุ้นคงเหลือไม่ว่า

กรณีใดๆ ให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อและช าระเงินค่าหุ้น
สามัญที่จองซ้ือเกินกว่าสิทธิของตนในราคาเสนอขายที่เท่ากัน โดยมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับ
มอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้
จองซ้ือและช าระเงินค่าหุ้นสามัญที่จองซ้ือเกินกว่าสิทธิของตนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้ 

   

จัดสรรให้แก่ ประเภท
หลักทรัพย์ 

จ านวนหุ้น ร้อยละต่อ 
ทุนช าระแล้ว1/ 

หมายเหตุ  

ผู้ถือหุ้นเดิม หุ้นสามัญ 223,542,413 30 โดยทุนช าระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้อง
ไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนช าระ
แล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมี
มติให้เพิ่มทุน ซึ่งเป็นจ านวนรวม
เท่ากับ 223,542,413 หุ้น 

 หุ้นบุริมสิทธิ - - - 
เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/  - - - 
ใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิในการ     
ซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้     
ประชาชน หุ้นสามัญ - - - 
 หุ้นบุริมสิทธิ - - - 
บุคคลในวงจ ากัด หุ้นสามัญ - -  
 หุ้นบุริมสิทธิ - - - 



(ก) ในกรณีจ านวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจ านวนมากกว่าจ านวนหุ้นสามัญส่วนที่
เหลือดังกล่าวให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวในระหว่างผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิ
ของตนตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย
โดยการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ด าเนินการไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรตามที่คณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเห็นสมควร ทั้งนี้บริษัทจะคืนเงิน
ค่าจองซื้อหุ้นสามัญส าหรับส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  14 วันนับ
แต่วันที่ปิดรับการจองซ้ือหุ้น 

(ข) ในกรณีจ านวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจ านวนน้อยกว่าจ านวนหุ้นสามัญส่วนที่
เหลือดังกล่าวให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิและ
ช าระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวทุกราย 

 

3. ก าหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
ก าหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ในวันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น.   ณ ธารทอง ชั้น 

G   โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์   เลขที่ 372   ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 
โดย 

 ก าหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่
................................. จนกว่าการประชุมผู้ถือหุน้ดังกล่าวจะแล้วเสร็จ 

 ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 21 มีนาคม 2559   และให้
รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 22 มีนาคม 
2559 (วันท าการถัดจากวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น) 

 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเง่ือนไขการขอ
อนุญาต (ถ้ามี) 

 4.1 การอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 
 4.2 การด าเนินการย่ืนขอจดทะเบียนการลดทุน เพิ่มทุนและทุนช าระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ 
 4.3 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

5.      วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม 
  - ไม่มี – 
 

6.      ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
  - ไม่มี – 
  
7.      ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
  - ไม่มี – 



8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการ 
อนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

  - ไม่มี – 
 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/  จัดสรรหุ้นเพิ่ม
ทุน 

 

การด าเนินการ ก าหนดการ 
1) วันประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2559 เพื่อพิจารณา
อนุมัติการออกเสนอขายและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 

2) วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 
(Record Date) 

วันที่ 21 มีนาคม 2559 

3) วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น วันที่ 22 มีนาคม 2559 
4) วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 วันที่ 29 เมษายน 2559 

  
 บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ 

 

 
 (นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง) 
ประธานกรรมการบริษัท 

 
 

 
 (นายมณฑล  เชตุวัลลภกุล) 

กรรมการ 

 
 


