
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2558 
บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จ ากัด (มหาชน) 

 
วันที่ประชุม  : วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558  เปิดประชุมเวลา 10.00 น. 
สถานที่ประชุม  : โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ห้องธารทอง ชั้น 1 เลขที่ 372  ถนน 

พระราม 3  แขวงบางโคล่  เขตบางคอแหลม  กรุงเทพมหานคร 
ประธานที่ประชุม  :   นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง   ประธานกรรมการบริษัท 
เลขานุการที่ประชุม : นางเกณิกา  งามเจริญสถาพร  เลขานุการบริษัท 
ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม : จ านวนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นวันที่  14 มกราคม 

2558  จ านวนผู้ถือหุ้นรวมทั้ ง ส้ิน 3,632  ราย รวมจ านวนหุ้นทั้ ง ส้ิน 
630,169,005 หุ้น  

วาระที่ 1  : จ านวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งส้ิน 169 ราย นับรวม 
จ านวนหุ้นทั้งส้ิน 384,411,288 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.00 ของหุ้นทั้งหมด 
ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท 

วาระที่ 2   : จ านวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งส้ิน 182 ราย นับรวม 
จ านวนหุ้นทั้งส้ิน  387,964,837 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.57 ของหุ้นทั้งหมด 
ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท 

____________________________________________________________________________________________ 
ก่อนเริ่มการประชุม 
 นางเกณิกา  งามเจริญสถาพร  เลขานุการบริษัท  ท าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินการประชุมคร้ังนี้  ได้กล่าว
ต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อเข้าสู่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2558 ของบริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง 
เน็ตเวิร์ค จ ากัด (มหาชน)   และได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองทั้งส้ิน 46 ราย  
และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งส้ิน 120  ราย  ดังนั้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วม
ประชุมทั้งส้ิน 166 ราย นับจ านวนหุ้นได้ทั้งส้ิน 382,561,188  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  60.71 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่าย
ได้ทั้งหมดของบริษัท  ครบเป็นองค์ประชุม  ตามข้อบังคับของบริษัท  ข้อ 35 รวมทั้งแนะน าคณะกรรมการบริษัท  
ผู้บริหาร  เลขานุการบริษัท  ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ  ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมายจากส านักงาน
กฎหมายบรรจง แอนด์ วิทยา จ ากัด ที่เข้าร่วมประชุม  ดังนี ้
 

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้ 
1.  นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง  ประธานกรรมการ    ประธานกรรมการบริหาร 
      และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2.  นายวีระชัย  งามดีวิไลศักด์ิ  กรรมการอิสระ    ประธานกรรมการตรวจสอบ 
      และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
3.  นายชาตรี  ศรีอุทารวงศ์  กรรมการอิสระ 
4.  นายสมชัย  ทองศิริกุล  กรรมการอิสระ    
5.  นายจักรธาร  โยธานันท์  กรรมการอิสระและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ล าดับที่ 1 



6.  นายมณฑล  เชตุวัลลภกุล  กรรมการและกรรมการบริหาร 
7.  นายพิพิธ  เชาว์วิศิษฐ  กรรมการ   และกรรมการบริหาร 
8.  นายธีรชัย  ลีนะบรรจง  กรรมการ 
9.  นางสาวอุศรา  ภัตตาต้ัง   กรรมการ  กรรมการบริหารและผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี 

และการเงิน 
 

รายชื่อกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม มีดังนี  ้
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
      เนื่องจากติดภารกิจจ าเป็น 
2.  นายยรรยง วัฒนวงศ์พิทักษ์  กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ และ 

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
      เนื่องจากติดภารกิจจ าเป็น 
 

รายช่ือผู้บริหารเข้าร่วมประชุมทุกท่าน มีดังนี ้
1.  นางศิริเพ็ญ  โกศินานนท์  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2.  นายคมวุฒิ  พรนราดล  ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
3.  นายมงคลศร  พงษ์ล าเจียกงาม  ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายควบคุมดูแลสินเชื่อ 
4.  นางสาวเกณิกา  งามเจริญสถาพร  เลขานุการบริษัท และผู้จัดการอาวุโสฝ่ายก ากับ 

ดูแลและนักลงทุนสัมพันธ์ 
 

ที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ  
1.  นายเกรียงไกร        ศิระวณิชการ   บริษัท แคปปิตอล ล้ิงค์ แอ๊ดไวเซอร่ี จ ากัด 
2.  นางร่มฤดี              ศิระวณิชการ  บริษัท แคปปิตอล ล้ิงค์ แอ๊ดไวเซอร่ี จ ากัด 
 

ที่ปรึกษาทางการเงนิ  
1.  นายชัยพร  โยคาวจร   บริษัท ดี เอส พรูเดนเชียล แมเนจเมนท์ จ ากัด 
2.  นายวิชิต                     เจริญศักด์ิขจร   บริษัท ดี เอส พรูเดนเชียล แมเนจเมนท์ จ ากัด 
 

ที่ปรึกษากฏหมาย 
นายศักด์ิชัย  วิรุฬห์ชีว  บริษัทส านักงานกฎหมายบรรจง แอนด์ วิทยา จ ากัด 
 

นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง  ประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม วิสามัญ    
ผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2558 พร้อมกับกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยก่อนเร่ิมการประชุม ได้มอบหมายให้  
นางเกณิกา  งามเจริญสถาพร เลขานุการบริษัท  ผู้ด าเนินการประชุม  เป็นผู้ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน
สรุปได้ดังนี้  

ผู้ด าเนินการประชุม ได้แจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้ทราบถึงทุนของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้ 

 ทุนจดทะเบียน จ านวน 746,693,352  บาท 

 ทุนช าระแล้ว จ านวน  630,169,005  บาท 
พร้อมกันนี้ ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เก่ียวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 



1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น  ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 37.  ให้นับหนึ่งหุ้นเป็น
หนึ่งเสียง 

2. ในการลงมติที่ประชุม ให้กระท าโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย  
หรืองดออกเสียง  ในแต่ละวาระ  โดยวิธีการนับคะแนนจะนับเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไม่
เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นที่ ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้กรุณากรอกใบ
ลงคะแนนที่ได้รับแจกจากเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมประชุม และยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่จะจัดเก็บใบ
ลงคะแนน บริษัทจะน าคะแนนเสียงที่ ไม่เห็นด้วย   และงดออกเสียง ดังกล่าวนั้น  หักออกจาก
จ านวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม  ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยใน
วาระนั้นๆ  ทั้งนี้ ในกรณีไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้     
ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์  

3. ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการ  ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ 
4. นอกจากนี้  ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือให้ความเห็นในแต่ละวาระ ให้แจ้งชื่อและ

นามสกุล เพื่อเป็นข้อมูลให้บริษัท และเพื่อมิให้เกิดความสับสนในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ ในแต่ละ
วาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเฉพาะในเร่ืองที่เก่ียวกับวาระนั้นๆ 

เมื่อผู้ด าเนินการประชุมช้ีแจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 

 วาระที่  1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 
   เม่ือวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 
 นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง  ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดส่งส าเนารายงานการ
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
กระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายก าหนด  และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น
ทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือนัดประชุม  รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซด์ของบริษัทแล้ว  โดยคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมแล้ว   
 นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง  ประธานที่ประชุม  ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่  เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น
ท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2557  
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 
 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากรับรองรายงานการ
ประชุมดังกล่าว ด้วยเสียง ดังนี ้

 

มติ จ านวน 
ราย 

จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 168 383,492,063 99.76 
ไม่เห็นด้วย 0 0 0.00 
งดออกเสียง 1 919,225 0.24 
จากจ านวน  384,411,288  เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ 
วาระที่  2    พิจารณาอนุมัติการขายหุ้นสามัญของบริษัท อิมพีเรียลแลนด์ จ ากัด 



ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอื้อวิทยา จ ากัด (มหาชน) ให้แก่นิติบุคคลที่
เกี่ยวโยงกัน 

 นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นายมณฑล  เชตุวัลลภกุล  กรรมการบริษัท
และกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงาน 
 นายมณฑล  เชตุวัลลภกุล  กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร  ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า  สืบเนื่องจาก 
คณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555 ได้มีมติอนุมัติให้ บริษัท เอื้อวิทยา จ ากัด 
(มหาชน) (“UWC”)  ขยายการลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยซื้อหุ้นบริษัท อิมพีเรียลแลนด์ จ ากัด       
ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนช าระแล้ว คิดเป็นมูลค่าซื้อรวม 138.60 ล้านบาท จากบุคคลภายนอก โดยบริษัท   
อิมพีเรียลแลนด์ จ ากัด เป็นบริษัทที่ได้รับสิทธิจากส านักงานพระคลังข้างที่ ส านักพระราชวัง ให้พัฒนาปรับปรุงและ
ใช้ประโยชน์จากอาคารและสิทธิการเช่าในที่ดินและส่ิงปลูกสร้างที่ได้ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว เป็นระยะเวลา 30 ปี 
ภายใต้ชื่อโครงการ “Station 1 @ China Town” ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย และศูนย์การค้าขนาดเล็ก 
(Community Mall) เพื่อให้เช่า โดยปัจจุบันโครงการดังกล่าวมีความคืบในการพัฒนาปรับปรุงโครงการแล้ว
ประมาณ 80% ของมูลค่างานรวมทั้งหมด (ปัจจุบัน UWC ยังค้างช าระจ านวน 13.80 ล้านบาท โดยได้จ่ายช าระค่า
หุ้นให้กับกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมไปแล้ว 124.74 ล้านบาท) ต่อมาเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 บริษัท อีเอ็มซี จ ากัด 
(มหาชน) (“EMC”) ได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ว่าจะซื้อหุ้น บริษัท อิมพีเรียลแลนด์ จ ากัด ในสัดส่วน 100% ของ
ทุนช าระแล้ว จาก UWC  คณะกรรมการ UWC คร้ังที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 จึงได้มีมติอนุมัติให้ 
UWC ขายหุ้น บริษัท อิมพีเรียลแลนด์ จ ากัด ให้แก่ EMC ในราคา 134.80 ล้านบาท พร้อมภาระยอดค้างช าระ     
ค่าหุ้น 13.80 ล้านบาท และ โอนสิทธิเรียกร้องในการเรียกร้องภาระหนี้และดอกเบี้ยที่ค้างช าระ จ านวน 144.00 
ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 278.80 ล้านบาท ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการขายหุ้น
สามัญของบริษัท อิมพีเรียลแลนด์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอื้อวิทยา จ ากัด (มหาชน) ให้แก่ บริษัท 
อีเอ็มซี จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่เก่ียวโยงกัน  

ทั้งนี้ รายการขายหุ้น บริษัท อิมพีเรียลแลนด์ จ ากัด ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เก่ียวโยงกัน ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เร่ืองหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน และตาม
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน
รายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 11.58 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท 
ตามงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตน
สุทธิของบริษัท โดยบริษัทจะต้องเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที และบริษัทต้องขออนุมัติการเข้าท า
รายการดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวมทั้งบริษัทต้อง
จัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเก่ียวกับความสมเหตุสมผล ประโยชน์ของรายการ ความเป็น
ธรรมของราคา และเงื่อนไขของรายการต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติการท ารายการ ทั้งนี้ 
บริษัทไม่มีรายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทย้อนหลังระหว่าง 6 เดือน  

ทั้งนี้ การเข้าท ารายการดังกล่าว เป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ซึ่งไม่เข้าข่ายรายการ
ประเภทที่ 1-4 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัท
จดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 เนื่องจากมีขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของ
ส่ิงตอบแทน เท่ากับ ร้อยละ 6.57 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท ตามงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 



2557 และเมื่อรวมรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย้อนหลังระหว่าง 6 เดือน ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของส่ิง
ตอบแทน จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 6.93 ซึ่งต่ ากว่าร้อยละ 15 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท ทั้งนี้บริษัท
จึงน ารายการจ าหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าวเสนอเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติพร้อมกัน   โดยรายละเอียดของการเข้าท า
รายการปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 และ 3  ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว 

นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง  ประธานที่ประชุม  ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ ทั้งนี้มีผู้ถือหุ้น
ซักถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
 

นายก าจร  อรุณวิไลรัตน์  :   ผู้ถือหุ้น 
ได้เรียนถามว่า  บริษัท อิมพีเรียลแลนด์ จ ากัด (“IMP”) มูลค่าทางบัญชีเท่าไหร่ เมื่อขายแล้วมีก าไรหรือ

ขาดทุนเท่าไหร่ 
 

นายมณฑล  เชตุวัลลภกุล : กรรมการและกรรมการบริหาร 
ได้เรียนชี้แจงว่า มูลค่าทางบัญชีเท่ากับ 124 ล้านบาท ขายในราคา 134.8 ล้านบาท มีส่วนต่างก าไร

ประมาณ 10 ล้านบาท  
 

นายวิชัย  เชิดชีวศาสตร์  :  ผู้ถือหุ้น 
ได้เรียนถามว่า  การที่  UWC จ าหน่ายเงินลงทุนใน IMP ท าให้บริษัทได้รับคืนเงินกู้ทั้งหมดในเดือน

กุมภาพันธ์ อยากทราบว่าเงินกู้มีมูลค่าเท่าไหร่ 
 

นายเกรียงไกร  ศิระวณิชการ  : ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
ได้เรียนชี้แจงว่า CEN จะได้รับคืนเงินกู้จ านวน 148.6 ล้านบาท 

 

นายวิชัย  เชิดชีวศาสตร์  :  ผู้ถือหุ้น 
 ได้เรียนถามเพิ่มเติมว่า การที่ UWC ขายเงินลงทุนใน IMP ให้แก่ บริษัท อีเอ็มซี จ ากัด (มหาชน) (“EMC”) 
ซึ่ง EMC ยังเป็นหนี้ UWC  และในงบปี 2556 ของ UWC ได้ส ารองหนี้ที่เป็นของ EMC ประมาณ 100 ล้านบาท    
ขอเรียนถามว่า EMC ช าระหนี้ให้กับ UWC ครบแล้วหรือไม่ ซึ่งถ้ายังช าระหนี้ไม่ครบ EMC ไม่ทราบ EMC จะน า
เงินส่วนไหนมาซ้ือ IMP 
 

นายมณฑล  เชตุวัลลภกุล : กรรมการและกรรมการบริหาร 
ได้เรียนชี้แจงว่า หนี้ที่ EMC ค้างช าระประมาณ 100 ล้านบาทนั้น ได้มีการทยอยจ่ายช าระหนี้ ซึ่งปัจจุบัน

คงเหลือประมาณ 20 ล้านบาท และได้รับแจ้งว่าจะช าระหนี้ให้ครบภายในไตรมาสที่ 1 และ EMC ได้ด าเนินการ
เพิ่มทุน เพื่อระดมเงินทุนเข้ามาซ้ือ IMP 

 

นายวิชัย  เชิดชีวศาสตร์  :  ผู้ถือหุ้น 
ได้เรียนถามเพิ่มเติมว่า จากหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เงินมัดจ าเพื่อจ่ายซื้อกิจการ จ านวน 9 ล้านบาท 

เป็นเงินมัดจ าที่ UWC จ่ายเงินมัดจ าเพื่อซื่อ บริษัท ฟารอส (ประเทศไทย) จ ากัด มูลค่าซื้อขาย 65.60 ล้านบาท 
อยากเรียนถามว่า บริษัท ฟารอส (ประเทศไทย) จ ากัด ประกอบกิจการใด และบริษัทมีนโยบายที่จะท าให้บริษัท 
ฟารอส (ประเทศไทย) จ ากัด โตขึ้นในทิศทางใด 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายมณฑล  เชตุวัลลภกุล : กรรมการและกรรมการบริหาร 



ได้เรียนชี้แจงว่า รายการของ บริษัท ฟารอส (ประเทศไทย) จ ากัด  ณ ตอนนั้น UWC ท ารายการพร้อมกับ 
IMP  และขอเรียนว่า บริษัทได้ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและสถานที่แล้ว พบว่ามีข้อติดขัดบางประการ จึง
ยังไม่จ่ายช าระเงินลงทุนส่วนที่เหลือได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างเจรจาเร่งรัดให้ผู้ขายแก้ไขข้อมูลต่างๆ  ซึ่งโครงการ
ดังกล่าวเป็นร้านค้าริมชายทะเล ถ้าโครงการไม่ส าเร็จ บริษัทจะด าเนินการขอคืนเงินมัดจ าจากผู้ขาย 
 

นายวิชัย  เชิดชีวศาสตร์  :  ผู้ถือหุ้น 
ได้เรียนถามเพิ่มเติมว่า บริษัทมีนโยบายอย่างไรกับ บริษัท เอ็นเนซอล จ ากัด (“ENS”) จะขายออกไป

หรือไม่ เนื่องจาก ENS เป็นบริษัทที่ดี 
 

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง : ประธานกรรมการ 
ได้เรียนชี้แจงว่า บริษัทไม่มีนโยบายขาย ENS ให้แก่ใคร เพราะ ENS เป็นบริษัทย่อยของ CEN  ปัจจุบัน 

ENS มีโรงไฟฟ้า 2 โรง ผลิตให้กับเครือของ SCG และในอนาคต ENS มีโอกาสเติบโตได้ เพราะจะต้ังโรงไฟฟ้า
ให้กับโรงงานของลูกค้า และขายพลังงานความร้อนให้กับลูกค้าในระยะยาว  
 

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร : ผู้ถือหุ้น  
ได้เรียนถามว่า เหตุใด UWC จึงขาย IMP เนื่องจากรายงานที่ปรึกษาทางการเงิน แจ้งว่าโครงการจะเสร็จ

ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ซึ่งถ้าโครงการเสร็จจะมีมูลค่าโครงการ ประมาณ 300 ล้านบาท เพราะมี
รถไฟฟ้าผ่านหน้าโครงการ ซึ่งเป็นราคาที่ห่างกับราคาขายประมาณ 100 ล้านบาท  

 

นายเกรียงไกร  ศิระวณิชการ  : ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 
ได้เรียนชี้แจงว่า มูลค่าโครงการที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินได้ประมาณ 277 ล้านบาท ซึ่ง

ใกล้เคียงกับบริษัทจ าหน่าย ส่วนมูลค่าประมาณ 300 ล้านบาท เป็นประมาณการของ IMP ที่ท าขึ้นมา ซึ่งที่ปรึกษา
มีความเห็นว่าประมาณการไว้สูงเกินไป ทั้งนี้ที่ปรึกษาได้เทียบกับราคาค่าเช่า และราคาขายในโครงการใกล้เคียง 
ดังนั้นโครงการมูลค่าประมาณ 300 ล้านบาท เป็นราคาที่สูงเกินไป ซึ่งยังมีความไม่แน่นอนเพราะโครงการยังไม่เปิด
ขาย จึงยังไม่สามารถรับรู้ได้ว่าจะขายได้ในราคาเท่าไหร่  
 

นายธารา  ชลปราณี : ผู้ถือหุ้น 
ได้เรียนถามว่า การที่ UWC ขาย IMP  จะท าให้ UWC ได้รับเงินและสามารถที่จะช าระคืนเงินกู้ยืมให้แก่ 

CEN อยากทราบว่า เมื่อ UWC ได้รับเงินจากการขายเงินลงทุน UWC จะน าไปลงทุนในโครงการพลังงานทดแทน
ประมาณเท่าไหร่ และเมื่อ CEN ได้รับช าระหนี้เงินกู้ยืมจะน าไปลงทุนต่ออีกหรือไม่ 
 

นายมณฑล  เชตุวัลลภกุล : กรรมการและกรรมการบริหาร 
ได้เรียนชี้แจงว่า เบื้องต้น UWC จะน าเงินไปใช้เป็นเงินทุนหนุนเวียน และจ่ายช าระหนี้ส่วนอื่น ส าหรับ

โครงการพลังงานทดแทนจะน าเงินจากการระดมทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุน RO และ PP มาใช้ในโครงการพลังงาน
ทดแทน ส าหรับ CEN เมื่อได้รับช าระหนี้เงินกู้ยืมจะน าเงินไปซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ UWC        
 

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี : ผู้ถือหุ้น 
ได้เรียนถามว่า ต้นทุนในการก่อสร้างประมาณ 158 ล้านบาท และ IMP ได้ประเมินค่าใช้จ่ายในการ

ก่อสร้างระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2557-วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 อีกประมาณ 25 ล้านบาท อยากทราบว่า
โครงการถูกระงับการก่อสร้างแล้วเหตุใดจึงมีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเพิ่มอีกประมาณ 25 ล้านบาท 
 

นายเกรียงไกร  ศิระวณิชการ  : ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 



 ได้เรียนชี้แจงว่า โครงการมิได้ถูกระงับการก่อสร้าง และมีการก่อสร้างอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นจึงมีค่าใช้จ่าย
ในการก่อสร้างเกิดขึ้น  แต่มีช่วงหนึ่งที่โครงการหยุดการก่อสร้างชั่วคราว เนื่องจากกรมโยธาได้มีค าส่ังว่ามีการ
ดัดแปลงโครงการหรือไม่ เช่น ช่วงแรกจะท าเป็นบันไดเล่ือน กับลิฟต์ตัวที่ 2 จะถือว่าเป็นดัดแปลง ดังนั้นจึงมิได้
ด าเนินการท าบันไดเล่ือนและลิฟต์ตัวที่ 2  แต่ตัวที่ไม่ได้ดัดแปลงก็สามารถท าต่อได้ 
 

 นายธารา  ชลปราณี : ผู้ถือหุ้น 
 ได้เรียนถามว่า ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้แจ้งว่าในส่วนที่ซ่อมแซมสามารถด าเนินการได้และส่วนที่
ดัดแปลงไม่สามารถท าได้ ซึ่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระระบุว่าUWC ต้องด าเนินการให้ IMP 
ปรับปรุงอาคารให้แล้วเสร็จก่อนการช าระเงินโอนหุ้น ขอเรียนถามว่าค าว่าปรับปรุงอาคารครอบคลุมเฉพาะ
ซ่อมแซมอาคารให้มีสภาพดีเหมือนเดิมหรือปรับปรุงให้ดีเหมือนเดิมและมีการเพิ่มเติม และจะด าเนินการให้แล้ว
เสร็จเมื่อไร 
 

นายมณฑล  เชตุวัลลภกุล : กรรมการและกรรมการบริหาร 
ได้เรียนชี้แจงว่า การด าเนินการต่อนั้น ต้องไม่มีการดัดแปลงที่เป็นการผิดกฎหมาย ดังนั้นการด าเนินการ

ให้แล้วเสร็จจึงเป็นเร่ืองของอาคารและการซ่อมแซม ซึ่งไม่รวมถึงการดัดแปลงที่ผิดกฎหมาย 
 

นายธารา  ชลปราณี : ผู้ถือหุ้น 
 ได้เรียนถามเพิ่มเติมว่า ปัญหาเร่ืองสิทธิการเช่า 30 ปี ไม่ทราบว่าด าเนินการเสร็จแล้วหรือไม่  และความ
คืบหน้าเป็นอย่างไรที่จะด าเนินการจดทะเบียนสิทธิการเช่า 
 

นายมณฑล  เชตุวัลลภกุล : กรรมการและกรรมการบริหาร 
ได้เรียนชี้แจงว่า ความคืบหน้าประมาณ 100% อยู่ที่การส่งมอบอาคารแล้วเสร็จและจดทะเบียนสิทธิการ

เช่ากับมูลนิธิเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ฯ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการส่งข้อมูลให้กับมูลนิธิเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ฯ เพื่อขอนัดท า
สัญญา 
 

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร : ผู้ถือหุ้น 
ได้เรียนถามที่ปรึกษาทางการเงินอิสระว่า การเมินโครงการที่แจ้งไว้ประมาณ 270 ล้านบาท ใช้วิธีประเมิน

โดยดูจากราคาปัจจุบันโดยรอบข้างราคาขายมาคิดหรือใช้วิธีการประเมินอย่างไร  
 

นายเกรียงไกร  ศิระวณิชการ  : ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
 ได้เรียนชี้แจงว่า การประเมินจะพิจารณาจากโครงการใกล้ๆ โดยพิจารณาจากชั้น 1-3 และน าราคาเช่า
ย้อนกลับมาเป็นราคาเซ้ง จากนั้นน ามาเปรียบเทียบต่อตารางเมตรที่ชั้น 1 ราคาประมาณ 525,000 บาท (ค่าเซ้ง 
30 ปี) ส่วนชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 จะลดลงเป็นสัดส่วนลงไป  
 

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี : ผู้ถือหุ้น 
ได้เรียนถามว่า โครงการ Station one เป็นโรงแรมหรือเป็นห้องชุด 

 

นายมณฑล  เชตุวัลลภกุล : กรรมการและกรรมการบริหาร 
ได้เรียนชี้แจงว่า โครงการ Station one ชั้น 1-3 เป็นพลาซ่า ส าหรับชั้น 4-7 เป็นการเซ้งเพื่อเป็นที่พัก

อาศัยไม่มีโรงแรมและสปา 
 



นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง  ประธานที่ประชุม  ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่  เมื่อไม่
มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทขายหุ้นสามัญของบริษัท              
อิมพีเรียลแลนด์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอื้อวิทยา จ ากัด (มหาชน) ให้แก่นิติบุคคลที่เก่ียวโยงกัน 
 ในการนี้ นางเกณิกา งามเจริญสถาพร เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้
เสียในวาระนี้  จะไม่มีสิทธิออกเสียงและการนับคะแนนจะไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย   ดังนั้น ขอให้ผู้ถือ
หุ้นโปรดแสดงตน เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นับคะแนนเสียงได้ถูกต้อง 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามอนุมัติให้
บริษัทขายหุ้นสามัญของบริษัท อิมพีเรียลแลนด์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอื้อวิทยา จ ากัด (มหาชน) 
ให้แก่นิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ตามที่เสนอ โดยไม่นับคะแนนเสียงส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย  ด้วยเสียง 
ดังนี้ 
 

มติ จ านวน 
ราย 

จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 165 135,318,037 99.15 
ไม่เห็นด้วย 8 244,120 0.18 
งดออกเสียง 1 919,225 0.67 
จากจ านวน 136,481,382  เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ 

 

วาระที่  3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ   
ประธานที่ประชุม  ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า  ขณะนี้วาระต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนเสร็จส้ินแล้ว ไม่ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเร่ืองอื่นๆ เพื่อ
พิจารณาหรือไม่   ทั้งนี้มีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเร่ืองอื่น ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในนามของคณะกรรมการ
บริษัทและผู้บริหาร ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านอีกคร้ังหนึ่งที่ได้สละเวลา มาร่วมประชุมในวันนี้และขอปิดการ
ประชุม ณ บัดนี้  
                                                                                                                     เลิกประชุมเวลา 11.30  น. 
                                                                                                         
                                                                                                                         วุฒิชัย  ลีนะบรรจง 
                                                                                                                    (นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง) 
                                                                                                                          ประธานที่ประชุม 
 
                                             รับรองว่าถูกต้อง 
 

     มณฑล  เชตุวัลลภกุล                                   อุศรา  ภัตตาต้ัง 
 (นายมณฑล  เชตุวัลลภกุล)                       (นางสาวอุศรา  ภัตตาต้ัง) 
             กรรมการ                                                  กรรมการ            

 


