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ที่ CEN 009/2566 
 

วันที่ 1 มีนาคม 2566 
 
เรื่อง แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิ CEN-W5 ครั้งที ่5 
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

ตามท่ี บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จ ากัด (มหาชน) ได้ออกและเสนอขายใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 
(CEN-W5) จ านวน 372,570,964 หน่วย  อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ 5 ปี (วันก าหนดการใช้สิทธิครั้ง
สุดท้ายคือวันที่ 12 พฤษภาคม 2569) 

 
บริษัทขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิ ส าหรับวัน

ก าหนดการใช้สิทธิ ครั้งที่ 5  ดังนี้ 
 
1.  ระยะเวลาแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ :  วันที่ 8-10 และ 13-14 มีนาคม 2566 
     :  เวลา  9.00 น. - 15.30 น. 
 
2.  วันก าหนดการใช้สิทธิ   :  วันที่ 15 มีนาคม 2566 
 
3.  อัตราการใช้สิทธิ   :  1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ 
 
4.  ราคาการใช้สิทธิ   :  2.14  บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ       
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5.  เอกสารในการยื่นความจ านง 

5.1 แบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนทุก
รายการ (แบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิสามารถติดต่อขอรับได้ที่บริษัท หรือ  Download  
แบบฟอร์มได้ที่ www.cenplc.com ) พร้อมลงนามโดยผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทน
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่ระบุว่าผู้ถือหุ้นนั้นมีสิทธิในใบส าคัญแสดงสิทธิตามจ านวนที่ระบุอยู่ในแบบ
แสดงความจ านงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 

5.2 ช าระเงินตามจ านวนในการใช้สิทธิตามที่ระบุในแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยไม่เกินวันก าหนดการใช้สิทธิ โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้  
5.2.1 โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากชื ่อบัญชี “บมจ. แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ ่ง เน็ตเวิร ์ค”        

บัญชีเลขที่ 127-482726-8 ประเภทบัญชีสะสมทรัพย์ ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) สาขาซอยอาร ีโดยแนบหลักฐานการโอนเงินให้แก่บริษัทภายในวันใช้สิทธิแต่
ละครั้ง 

5.2.2 ช าระโดย เช็ค  แคชเชียร์เช็ค  ดร๊าฟท์   ตั๋วแลกเงินธนาคาร  หรือค าสั่งจ่ายเงินของ
ธนาคาร โดยเช็คจะต้องลงวันที่ก่อนวันก าหนดการใช้สิทธิ 2 วัน และสามารถเรียกเก็บ
ได้ในเขตกรุงเทพมหานคร  ภายในวันใช้สิทธิแต่ละครั ้ง  โดยขีดคร่อมสั ่งจ่าย       
“บมจ. แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค”   

 
6.  หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ  

6.1 บุคคลสัญชาติไทย :  ส าเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
6.2 บุคคลต่างด้าว   :  ส าเนาหนังสือเดินทาง พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
6.3 นิติบุคคลในประเทศ  :  ส าเนาหนังสือรับรองบริษัท โดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6  

เดือน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผู้มี
อ านาจลงลายมือชื่อตาม 6.1  หรือ 6.2 พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง 

6.4 นิติบุคคลต่างประเทศ :  ส าเนาหนังสือส าคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ  
ข้อบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันใช้   
สิทธิ ซึ่งรับรองโดย Notary Public พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง
และเอกสารหลักฐานของผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อ ตาม 6.1 หรือ 
6.2 
 
 

http://www.cenplc.com/
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7.  สถานที่ติดต่อในการขอใช้สิทธิ 
บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จ ากัด (มหาชน)  
1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้องท่ี 1703,1704 ถ.พระราม 3  
แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร  10120 
โทรศัพท์ 02-049-1041  
โทรสาร  02-049-1045  
ติดต่อ  คุณจันทรัษฎ์  สอดส่องจิตร์    ต่อ 4012 
 คุณชญาภา ตั้งเจริญ    ต่อ 0   
 

8.  เงื่อนไขอ่ืนๆ 
หากบริษัทได้รับหลักฐานใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญส าคัญแสดงสิทธิไม่ครบตาม

จ านวนที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ หรือบริษัทตรวจสอบได้ว่า ข้อความที่ผู้
ถือใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญส าคัญแสดงสิทธิกรอกลงในแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิ
ซื้อหุ้นสามัญนั้นไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือปิดอากรแสตมป์ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามข้อบังคับหรือ
กฎหมายต่าง ๆ ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ จะต้องท าการแก้ไขเพื่อให้
เป็นไปตามเงื่อนไขก่อนวันก าหนดใช้สิทธิ มิฉะนั้นแล้ว บริษัทจะถือว่าการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ
ในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และบริษัทจะจัดใบส าคัญแสดงสิทธิคืนให้แก่ผู้ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิภายใน 14 วัน นับจากวันใช้สิทธิโดยไม่มีดอกเบี้ยไม่ว่ากรณีใด ๆ  
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
  
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 

(นางสาวลภัสรินทร์  ไกรวงษ์วณิชรุ่ง) 
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 


