
 (F 53-4)  
แบบรายงานการเพ่ิมทุน 

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ากัด (มหาชน) 
วันที่ 21 มีนาคม 2562 

 

 ข้าพเจ้า บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จ ากัด (มหาชน)  (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งท่ี 2/2562  เมื่อวันท่ี 21 มีนาคม 2562  เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้ 
 

1. การเพ่ิมทุน 
1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 

1,117,712,067 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 745,141,929 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้
จ าหน่าย จ านวน 372,570,138 หุ้น 

2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจ านวน 745,141,929 
บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 968,684,506 บาท  โดยการออกหุ้นสามัญจ านวน 223,542,577 
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้ 

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

2. การจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
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) 

- - - - - 

การเพ่ิมทุน ประเภทหุน้ จ านวนหุ้น 
 

มูลค่าที่ตราไว ้
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

  แบบก าหนดวตัถุประสงค์ใน หุ้นสามัญ - - - 
          การใช้เงินทุน หุ้นบุริมสิทธ ิ - - - 

 แบบมอบอ านาจทั่วไป หุ้นสามัญ 223,542,577 1 223,542,577 
         (General Mandate) หุ้นบุริมสิทธ ิ - - - 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ล าดับที ่5 



- กรณีที่เป็นการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ให้ระบุวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นหรือวันก าหนดรายช่ือผู้ถือ
หุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนด้วย 

-  กรณีที่เป็นการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใด ๆ ให้ระบุรายละเอียดของบุคคลดังกล่าว ความสัมพันธ์กับบริษัทจด
ทะเบียนและหลักเกณฑ์การก าหนดราคาขายต่อหุ้น หากเป็นนิติบุคคลให้กล่าวถึงประเภทกิจการ ลักษณะการด าเนิน
ธุรกิจ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของนิติบุคคลนั้น 

- กรณีที่เป็นการจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการแปลงสภาพหรือรองรับการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นของตราสารต่าง ๆ  เช่น หุ้นกู้
แปลงสภาพ ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้น ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ ฯลฯ ให้ระบุรายละเอียด
ของตราสารดังกล่าว โดยกล่าวถึงลักษณะของตราสาร จ านวนหรือมูลค่าเง่ือนไข และสาระส าคัญของตราสาร
ดังกล่าวด้วย (ถ้ามี)  

 

2.1.1 การด าเนินการของบริษัท กรณีทีม่เีศษของหุ้น 
    - ไม่มี – 
 

 2.2  แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 

จัดสรรให้แก่ ประเภทหลักทรัพย์ จ านวนหุ้น 
ร้อยละต่อ 

ทุนช าระแล้ว1/ หมายเหตุ 

ผู้ถือหุ้นเดิม หุ้นสามญั 
หุ้นบุริมสิทธิ 

149,028,385 
- 

20.00 
- 

โปรดดูหมายเหต ุ
- 

ประชาชน หุ้นสามญั 
หุ้นบุริมสิทธิ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

บุคคลในวงจ ากัด หุ้นสามญั 
หุ้นบุริมสิทธิ 

74,514,192 
- 

10.00 
- 

โปรดดูหมายเหต ุ
- 

1/  ร้อยละต่อทุนช าระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate  
 

หมายเหตุ : 
1) มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร 

และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอ านาจ
พิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายหุ้นให้
กลุ่มบุคคลใดก่อนหรือทุกกลุ่มบุคคลร่วมกันในคราวเดียวกันก็ได้ รวมถึงให้มีอ านาจในการก าหนดราคาเสนอ
ขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเง่ือนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าว อนึ่ง เมื่อมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามตารางข้างต้นแล้ว ทุนช าระแล้วในส่วนท่ีเพิ่มต้องไม่เกินร้อยละ 
30 ของทุนช าระแล้ว ณ วันท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน 

2) ให้บริษัทด าเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปีในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายก าหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีใน
ครั้งถัดไป ท้ังนีแ้ล้วแต่วันใดจะถึงก่อน 

3) ราคาที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด ต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ าตามที่ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ.72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
ต่อบุคคลในวงจ ากัด โดยราคาเสนอขายจะไม่ต่ ากว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันท าการติดต่อกันแต่ไม่เกินสิบห้าวันท าการติดต่อกัน ก่อนวันก าหนด
ราคาเสนอขายหุ้น 



3. ก าหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมัติการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 คือ วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง

วิมานทิพย์ ช้ัน 5 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่  372 ถนนพระราม 3  แขวงบางโคล่  เขตบางคอแหลม  
กรุงเทพมหานคร โดยก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 (Record 
Date) ในวันท่ี 4 เมษายน 2562 
 
4. การขออนุญาตเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต 

(ถ้ามี) 
 4.1 การอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
 4.2 ยื่นขอจดทะเบียนการลดทุน  เพิ่มทุนและทุนช าระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
 4.3 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไปที่
เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น และเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัดเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
5. วัตถุประสงค์ของการเพ่ิมทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพ่ิม 
 5.1 เพื่อน าเงินท่ีได้มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และเพื่อใช้ในการขยายกิจการของบริษัทในอนาคต 
 
6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
 6.1  เพื่อให้บริษัทมีเงินทุนเพิ่มเติมส าหรับการด าเนินกิจการและขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต 
  
7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
 7.1  นโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ
หลังหักภาษี หรือตามความเหมาะสม หากไม่มีเหตุจ าเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้น  ไม่มีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ หรือเว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการลงทุนในโครงการอื่น  
 7.2  ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการด าเนินงานเริ่มตั้งแต่งวดที่มีการเสนอขายหุ้น
เพิ่มทุนและน าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 
 
8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการ 

อนุมัติการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
  - ไม่มี – 

 

 
 
 
 
 
 
 



9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพ่ิมทุน/ จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
 

ล าดับ การด าเนินการ ก าหนดการ 
1. วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2562  วันท่ี 21 มีนาคม 2562 
2. วันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562  
วันท่ี 4 เมษายน 2562 

3. วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 วันท่ี 30 เมษายน 2562 

4. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบ General Mandate ตามที่คณะกรรมการบริษัท
จะมีมติต่อไป 

5. จดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้ว และน าหุ้นเพิ่มทุนท่ีจัดสรรแล้วเข้าจดทะเบียน
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน เพื่อท าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

ภายหลังจากท่ีมีการ 
จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

ในแต่ละคราว 
6. ลดทุนจดทะเบียน ในกรณีที่ครบก าหนดระยะเวลาการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

แบบ General Mandate และมีหุ้นเพิ่มทุนท่ีไม่ได้รับการจัดสรรเหลืออยู่ 
ก่อนมีการเพิ่มทุน 

ในครั้งถัดไป 
  

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ 
           

 
 
                (นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง)  (นางสาวอุศรา  ภัตตาตั้ง) 
                ประธานกรรมการบริษัท                                       กรรมการ 

 


