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สรุปรายละเอียดเบ้ืองต้นของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท  
คร้ังที่ 4 (CEN-W4)  

ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท  
 

1. รายละเอียดเบ้ืองต้นของใบส าคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
ผู้ออกเสนอขาย บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “CEN”)  
ประเภท ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค 

จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 4 (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ” หรือ “CEN-W4”)  
ชนิด ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปล่ียนมือได้ 
จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่
ออกและเสนอขาย 

ไม่เกิน 372,570,689  หน่วย 

จ านวนหุ้นสามัญที่จัดสรร 
เพื่อรองรับการใช้สิทธิ 

ไม่เกิน 372,570,689 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  
หรือคิดเป็นร้อยละ 50.00 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ ปัจจุบันเท่ากับ 
745,141,378 หุ้น 

ราคาเสนอขาย 0.00 บาท (ศูนย์บาท) ต่อหน่วย 
วิธีการจัดสรร 
 

จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ซึ่งมีรายชื่อ ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ
ได้รับการจัดสรรและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ  (Record Date) ในวันที่ 28 
พฤศจิกายน 2559 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ ถือหุ้นตามมาตรา  225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน
ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคัญ
แสดงสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง)  

อัตราการใช้สิทธิ 
 

ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น  เว้นแต่จะ
มีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ 

ราคาการใช้สิทธิ 2 บาทต่อหุ้น เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ 
อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ออกเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ 
วันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ วันที่ 23 ธันวาคม 2559  
วันก าหนดการใช้สิทธิคร้ังแรก วันที่ 30 มีนาคม 2561 
ระยะเวลาการใช้สิทธิ วันท าการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของใบส าคัญ

แสดงสิทธิ ส าหรับการใช้สิทธิคร้ังสุดท้ายคือวันครบก าหนดอายุใบส าคัญแสดงสิทธิ 
ซึ่งหากวันก าหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดท าการของบริษัทให้เล่ือนเป็นวันท าการ
สุดท้ายก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละคร้ัง   

ระยะเวลาแจ้งความจ านงใน
การใช้สิทธิ 

ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้อง
แจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 
15.30 น.  ในทุกวันท าการของบริษัท ภายในระยะเวลา 5 วันท าการก่อนวัน

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 
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หัวข้อ รายละเอียด 
ก าหนดการใช้สิทธิในแต่ละคร้ัง ยกเว้นระยะเวลาแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิคร้ัง
สุดท้ายซึ่งผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิภายใน 15 
วันก่อนวันก าหนดการใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย 

ตลาดรองของใบส าคัญแสดง
สิทธิ 

บริษัทจะน าใบส าคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิด
จากการใช้สิทธิ 

บริษัทจะน าหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียน
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 

เงื่อนไขการปรับสิทธิ บริษัทจะด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตลอดอายุของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งต่อไปนี้ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้
บริษัทต้องออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ  ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม 
1. เมื่อมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวม

หุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น 
2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาเสนอขายที่ต่ ากว่าราคาตลาดที่ได้

ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิ 
3. เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการใช้

สิทธิแปลงสภาพ/ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยก าหนดราคาเสนอขายและ/หรือราคา
ใช้สิทธิแปลงสภาพ/ใช้สิทธิซื้อหุ้นที่ต่ ากว่าราคาตลาดที่ได้ก าหนดไว้ในข้อก าหนด
สิทธิ 

4. เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น 
5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราที่ได้ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิ 
6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับที่ก าหนดไว้ตามข้อ 1. - 5. ข้างต้น ที่ท าให้     

ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิได้รับผลประโยชน์ด้อยไปจากเดิม  
เงื่อนไขอื่น ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานกรรมการ

บริษัท และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอ านาจในการก าหนดและ
เปล่ียนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง ราคา
และอัตราการใช้สิทธิ การจัดสรร และวันออกเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธินี้ 
ตลอดจนมีอ านาจในการก าหนดเหตุแห่งการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการ
เปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ 
รวมทั้งด าเนินการต่างๆ อันจ าเป็นและสมควรอันเก่ียวเนื่องกับการออกเสนอขาย
ใบส าคัญแสดงสิทธิ และการน าใบส าคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนด าเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่
เก่ียวข้องอื่น 

นายทะเบียน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
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2. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) จากการออกเสนอขาย CEN-W4 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 
 ในคร้ังนี้ 
 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และมีบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม 
CEN-W4 ทั้งจ านวน 372,570,689 หน่วย จะท าให้ผลกระทบต่อต่อส่วนแบ่งก าไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น
เดิม (Control Dilution) ลดลงร้อยละ 33.33% แต่ไม่เกิดผลกระทบด้านราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 
เนื่องจากราคาใช้สิทธิของ CEN-W4 ที่เท่ากับ 2 บาทต่อหุ้น ไม่ต่ ากว่าราคาตลาดที่ 2 บาท  ซึ่งค านวณจากราคาซื้อ
ขายถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังเป็นระยะเวลา 7 วันท าการก่อนวันประชุม
คณะกรรมการ (ระหว่างวันที่ 4 - 11 พฤศจิกายน 2559) โดยมีรายละเอียดการค านวณ ดังนี้ 
 
-  Price Dilution 
  
 Price dilution  =  ราคาตลาดก่อนเสนอขาย–ราคาตลาดหลังเสนอขาย* 
                       ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

  
 * ราคาตลาดหลังเสนอขาย =  (ราคาตลาดxจ านวนหุ้นช าระแล้ว) +  (ราคาการใช้สิทธิxหุ้นรองรับ CEN-W4)   

                         (จ านวนหุ้นช าระแล้ว + หุ้นรองรับCEN-W4) 
 

  ราคาตลาดหลังเสนอขาย    =  (2x745,141,378) + (2x372,570,689) 
                                                  (745,141,378 + 372,570,689) 
 
           =   2  บาท 
 
 Price dilution           =   2 - 2  
           2 
    =  0% 

 
-  Control Dilution 
  
   Control Dilution  =  หุ้นรองรับCEN-W4   
                                      (จ านวนหุ้นช าระแล้ว + หุ้นรองรับCEN-W4) 
 
    =   372,570,689  

     (745,141,378 + 372,570,689) 
 
    =            33.33% 
 


