
 

 

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 
บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) 

วันพุธท่ี 29 เมษายน 2558 
ณ หองวีนัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น 

 
 
 บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) ไดจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2558 เมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 ณ หองวีนัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนน
วิภาวดีรังสิต แขวงดอนเมือง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210   
 เริ่มประชุมฯ เวลา 15.15 น. ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการ ทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุมฯ 
โดยมีกรรมการ ผูบริหาร และผูสอบบัญชีเขารวมประชุม ดังนี้ 

 
 รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ท่ีเขารวมประชุม 
  ดร.อรรชกา   สีบุญเรือง  ประธานกรรมการ 
  ดร.พสุ   โลหารชุน  รองประธานกรรมการ 
  นายอังคณี วรทรัพย   กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
      ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
  พลอากาศตรี โฆษก  ประคองทรัพย  กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ 
      กําหนดคาตอบแทน 
  นางสาวนวรัตน อโนมะศิริ  กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ 
      กําหนดคาตอบแทน 
  นายจักรรัฐ  เลิศโอภาส  กรรมการ 
  นายอัศวิน  วิภูศิริ   กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ CEO 
  ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล  กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ 
  นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ   กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจัดการ 
 
 รายชื่อผูบริหารที่เขารวมประชุม 
  นางสาววลัยพร ไวกา  ผูจัดการสายงานการจัดการองคกรกลางและ 
       เลขานุการกรรมการผูจัดการ 
  นางนิตยารัตน เองฉวน   ผูจดัการสวนบัญชี 
 
 รายชื่อผูแทนจากบริษัท บีพีอาร ออดิท แอนด แอดไวเซอร่ี จํากัด ท่ีเขารวมประชุม 
  นางสาวทิพานันท  วุฒิเศรณี     
   
 กอนเริ่มการประชุมฯ นางสาวนภาดา เบญจรัตนพร เจาหนาที่ขายอาวุโส ซึ่งทําหนาที่พิธีกร กลาวแนะนํา
กรรมการของบริษัทฯ  ผูบริหาร และผูสอบบัญชีจากบริษัท บีพีอาร ออดิท แอนด แอดไวเซอรี่ จํากัด ที่เขารวมประชุม
ตามรายชื่อที่ปรากฏขางตน จากนั้นไดชี้แจงตอที่ประชุมฯ ถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง โดยสรุป
ดังนี้ 
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 การออกเสียงลงคะแนนจะนับ 1 หุนเทากับ 1 เสียง และผูถือหุน 1 รายสามารถออกเสียงในแตละวาระวา 
เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ไดเพียงทางใดทางหนึ่งเทานั้น จะไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนเพ่ือแยกการ
ลงคะแนนเสียงได 
 การลงมติในแตละวาระใหผูถือหุนที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน และ
เจาหนาที่จะเก็บบัตรเพื่อนําคะแนนเสียงดังกลาวมาหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุม สําหรับผูถือหุนที่
เห็นดวย หรือไมลงคะแนนในบัตรลงคะแนน จะถือวาอนุมัติตามที่นําเสนอ ไมตองสงบัตรลงคะแนน แตขอใหสงคืนบัตร
สวนที่เหลือแกเจาหนาที่ภายหลังการประชุมเสร็จส้ิน 
 นอกจากนี้พิธีกรยังไดแจงใหที่ประชุมฯ รับทราบวา จากการที่บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเรื่องที่
เห็นวาสมควรบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุน และเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขารับการแตงตั้งเปนกรรมการ ปรากฎวา
ไมมีผูถือหุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการแตอยางใด 
 ตอจากนั้น ประธานฯ ไดกลาวขอบคุณผูถือหุนที่ไดมาเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 และ
แจงใหที่ประชุมฯ ทราบวา ณ วันที่ 29 เมษายน 2558 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวนทั้งส้ิน 2,230,000,000 บาท และ
ทนุชําระแลวจํานวน 997,794,544 บาท ในการประชุมวันนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง 43 ราย และมอบฉันทะ
ใหผูอ่ืนเขารวมประชุมแทน 44 ราย รวมท้ังส้ินจํานวน 87 ราย นับจํานวนหุนรวมกันได 345,355,506 หุน คิดเปนรอยละ 
34.61 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปดประชุมสามัญผู
ถือหุนประจําป 2558 
 ที่ประชุมฯ ไดประชุมตามระเบียบวาระการประชมุตามที่กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุม ดังมีรายละเอียด
ตอไปนี้ 

 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2558  
 ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมไป
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 โดยมีรายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุมที่บริษัทฯไดจัดสงใหแกผูถือหุนแลวพรอมกับ
หนังสือเชิญประชุมในส่ิงที่สงมาดวย 1 
 ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือมีความเห็นเปนอยางอื่น ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมฯ ออกเสียงลงมติ
รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2558 โดยประธานฯ แจงใหทราบวาในวาระนี้ตองอนุมัติดวยคะแนน
เสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
 มติท่ีประชุมฯ    ที่ประชุมฯ พิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2558 
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
 
 
 
 
วาระที่ 2  รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2557 
 ประธานฯ ขอใหที่ประชุมฯ รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2557 โดยไดมอบหมายให
ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ เปนผูรายงานผลการดําเนินงานใหที่
ประชุมฯ รับทราบ 
 ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล รายงานใหที่ประชุมฯ ทราบวา หลังจากปญหาทางการเมืองเริ่มมีความสงบ
เมื่อไดมีการรัฐประหารในกลางป 2557 ทําใหภาคธุรกิจเริ่มมีการเคลื่อนไหวอยางมีความเชื่อมั่นยิ่งขึ้น ในไตรมาสสุดทาย

เห็นดวย         345,355,506 เสียง คิดเปนรอยละ   100.0000 
ไมเห็นดวย     0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0000 
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ของป 2557 ไมวาจะเปนภาคอุตสาหกรรมที่มีการแสดงดัชนีผลผลิต การสงสินคา และผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม
เพ่ิมขึ้น เชนเดียวกับการลงทุนภาคเอกชนในหมวดกอสรางขยายตัวขึ้นในไตรมาสสุดทายหลังจากที่ซบเซามารวม 9 
เดือน  
 สรุปผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ยอดรายรับโดยรวม
สิบสองเดือนของป 2557 เปนเงิน 431.0 ลานบาท  เมื่อเปรียบเทียบระยะเวลาเดียวกันของป 2556 จํานวน 435.9  ลาน
บาท ลดลง 4.9  ลานบาท หรือรอยละ 1.1  บริษัทฯมีผลกําไรสําหรับป 2557 เปนเงิน 0.09 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ
ป 2556 ซึ่งมีผลกําไร 11.2 ลานบาท เนื่องจากในปนี้มีคาใชจายขาดทุนจากการขายหลักทรัพยเผื่อขายจํานวน 20.1 ลาน
บาท ขาดทุนจากการดอยคาของหลักทรัพยเผื่อขาย 5.5 ลานบาท ตนทุนทางการเงิน 7.7 ลานบาท ในขณะเดียวกันยังมี
คาใชจายของธุรกิจอสังหาริมทรัพยดานโฆษณา สงเสริมการขายของโครงการปจจุบันและโครงการใหมที่ยังไมไดมีการ
รับรูรายได   
 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 2557 เปนเงิน 35.5 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกัน
ของป 2556 เปนเงิน 35.5 ลานบาท ดังนั้นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดป 2557 เทากับป 2556 
 บริษัทฯ มีรายไดคาบริการสําหรับงวดสิบสองเดือนของป 2557 เปนเงิน 251.0 ลานบาท เปรียบเทียบป 
2556 จํานวนเงิน 243.7 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากในเวลาเดียวกันจํานวนเงิน 7.3 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 3.0 
ตนทุนธุรกิจคาบริการคิดเปนรอยละ 66.61 ของรายได เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของป 2556 อยูในอัตรา
รอยละ 66.36 ซึ่งสูงกวาปที่ผานมาเล็กนอย เปนการควบคุมตนทุนอยางมีประสิทธิภาพ 
 บริษัทฯ มีรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยสําหรับงวดสิบสองเดือนของป 2557 เปนเงิน 171.6 ลาน
บาท เมื่อเปรียบเทียบกับรายไดในชวงเวลาเดียวกันของป 2556 ซึ่งมีมูลคา 185.3 ลานบาท รายไดปนี้ลดลงจากปที่ผาน
มา 13.7 ลานบาท หรือรอยละ 7.4  ในขณะที่ตนทุนอสังหาริมทรัพยของป 2557 คิดเปนรอยละ 73.48 ของรายไดเมื่อ
เปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของป 2556 ในอัตรารอยละ 73.36 ซึ่งมีอัตราใกลเคียงกัน 
 บริษัทฯมีรายไดอ่ืน ตามงบการเงินโดยรวมของรายไดเงินปนผลและรายไดอ่ืนๆ เปนเงิน 8.4 ลานบาท 
เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของป 2556 เปนเงิน 6.9 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 1.5 ลานบาท หรือรอยละ 21.2 
 บริษัทฯมีคาใชจายในการขายและบริหารสําหรับงวดสิบสองเดือน ป 2557 เปนเงิน 83.9 ลานบาท หรือ
อัตรารอยละ 19.46 ของรายไดโดยรวม เมื่อเปรียบเทียบกับป 2556 ในระยะเวลาเดียวกันเปนเงินจํานวน 77.7 ลานบาท 
หรือรอยละ 17.82 ของยอดรายไดโดยรวม จะเห็นไดวาป 2557 นี้ คาใชจายในการขายและบริหารเพ่ิมสูงขึ้นจากป 2556 
ประมาณ  6.2 ลานบาท ซึ่งคาใชจายในการบริหารที่เพ่ิมขึ้นจากการเพิ่มพนักงานในหลายหนวยงาน ในขณะเดียวกันเกิด
จากคาใชจายโฆษณาและสงเสริมการขายธุรกิจอสังหาริมทรัพยโดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการใหมที่ยังไมมีการขายและรับรู
รายไดในปนี้ 
 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จํานวนมูลคา 1,464.6 ลานบาทเมื่อเปรียบเทียบ 
กับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จํานวนเงิน 1,163.9 ลานบาท เปนการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย 300.7 ลานบาท หรือรอยละ 
25.84 โดยสินทรัพยรวมของบริษัทฯแบงออกเปน (1) สินทรัพยหมุนเวียน มูลคา 898.1 ลานบาท เปรียบเทียบกับ ณ  
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มูลคา 500.8 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 397.3 ลานบาท หรือรอยละ 79.30  (2) สินทรัพยไมหมุนเวียน 
มูลคา 566.5 ลานบาท เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มูลคา 663.1ลานบาท เปนการลดลงของสินทรัพยไม
หมุนเวียน 96.6 ลานบาท หรือรอยละ 14.57 
 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มูลคา 329.3 ลานบาท เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2556  มูลคา 75.9 ลานบาทเพิ่มขึ้น 243.4 ลานบาท หรือรอยละ 333.86 โดยหนี้สินรวมของบริษัทฯแบง
ออกเปน (1) หนี้สินหมุนเวียน มูลคา 293.9 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มูลคา 37.8 ลานบาท 
เพ่ิมขึ้น 256.1 ลานบาท หรือรอยละ 677.51 และ (2) หนี้สินไมหมุนเวียน มูลคา 35.4 ลานบาท เปรียบเทียบ ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2556 มูลคา 38.1 ลานบาท ลดลง 2.7 ลานบาท หรือรอยละ 7.63 
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 บริษัทฯ มีอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เทากับ 3.1 เทาเมื่อเปรียบเทียบกับ 
13.3 เทา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คิดเปนการลดลอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนจํานวน 10.2 เทาเนื่องจากสินทรัพย
หมุนเวียนเพ่ิมขึ้น 397.3 ลานบาทหรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 79.3 ในขณะที่หนี้สินหมุนเวียนเพ่ิมขึ้น 256.2 ลานบาท หรือรอยละ 
677.5 
 บริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เทากับ 0.29 เทา เมื่อ
เทียบกับ 0.07 เทา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คิดเปนการเพิ่มขึ้นในอัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน จํานวน  
0.2 เทา เนื่องจากหนี้สินรวมเพ่ิมขึ้น 253.4 ลานบาท หรือรอยละ 333.9 ขณะที่สวนของผูถือหุนเพ่ิมขึ้น 47.1 ลานบาท 
หรือรอยละ 4.3 
 ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
 
 มติท่ีประชุมฯ    ที่ประชุมฯ พิจารณาแลวมีมติรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2557 
 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป สิ้นสุด  ณ วันท่ี  
 31 ธันวาคม 2557 
 ประธานฯ ขอใหที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป 
ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผูสอบบัญชี บริษัท บีพีอาร ออดิท แอนด แอดไวเซอรี่ จํากัด ไดตรวจสอบและได 
ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเปนที่เรียบรอยแลว โดยไดมอบหมายใหนายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ กรรมการ 
กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจัดการ เปนผูนําเสนอขอมูล 
 นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ แจงตอที่ประชุมฯวาคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล 
และบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังมีรายละเอียดปรากฏอยูใน
หมวดงบการเงินของรายงานประจําป 2557 ซึง่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว สรุปสาระสําคัญได
ดังนี้   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือมีความเห็นเปนอยางอื่น ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมฯ ออกเสียงลงมติ
อนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยประธานฯ 
แจงใหทราบวาในวาระนี้ตองอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

งบการเงินรวม   
สินทรัพยรวม        1,464,573,247 บาท 
หนี้สินรวม 329,354,812 บาท 
รายไดรวม 431,048,521 บาท 
กําไรสุทธิ    91,671 บาท 

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ   
สินทรัพยรวม        1,367,827,581 บาท 
หนี้สินรวม 220,951,318 บาท 
รายไดรวม 404,131,371 บาท 
กําไรสุทธิ    202,216 บาท 
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 มติท่ีประชุมฯ    ที่ประชุมฯ พิจารณาแลวมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีประจําป ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผูสอบบัญชี บริษัท บีพีอาร ออดิท แอนด แอดไวเซอรี่ จํากัด ได
ตรวจสอบและรับรองแลว ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
 
 
  
 
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายและงดจายเงินปนผล 
 ประธานฯ ไดมอบหมายให ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการ
ผูจัดการ  เปนผูนําเสนอขอมูลตอที่ประชุมฯ  
 ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล กลาววาเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และตาม
ขอบังคับบริษัทฯ ขอ 36 ซึ่งกําหนดวาบริษัทฯ ตองจัดสรรกําไรสุทธิประจาํปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 
ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน  และตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ ซึ่งกําหนดวาบริษัทฯ จะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตรา
ประมาณรอยละ 50 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได หากไมมีเหตุจําเปนอื่นใดและตองไมมี
ผลกระทบตอการดําเนินงานปกติของบริษัทฯ อยางมีสาระสําคัญ     
 สําหรับผลการดําเนินงานป 2557 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทฯหลังหักภาษีเงินได 
นิติบุคคล 202,216 บาท และไมมียอดขาดทุนสะสม คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นวาผลการดําเนินงานป 2557 มีกําไรเพียง
เล็กนอย จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายเปนเงินจํานวน 10,110 บาท  และงด
จายเงินปนผลประจําป 2557 
 ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือมีความเห็นเปนอยางอื่น ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมฯ ออกเสียงลงมติ
อนุมัติจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายและงดจายเงินปนผล โดยประธานฯ แจงใหทราบวาในวาระนี้ตองอนุมัติดวยคะแนน
เสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
 มติท่ีประชุมฯ        ที่ประชุมฯ พิจารณาแลวมีมติอนุมัติจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวน 
10,110 บาท และงดจายเงินปนผลประจําป 2557 ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นดวย           345,345,506 เสียง คิดเปนรอยละ   99.9971 
ไมเห็นดวย        0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0000 
งดออกเสียง 10,000 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0029 

 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 
 ประธานฯ ขอใหที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ โดย
มอบหมายใหนายอังคณี วรทรัพย กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เปนผูนําเสนอขอมูลตอที่ประชุมฯ  
 นายอังคณี วรทรัพย ชี้แจงตอที่ประชุมฯวา เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากดัและตาม
ขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 13 ซึ่งกําหนดวาในการประชุมสามัญประจําปใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสาม  
ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม ในการประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2558 มกีรรมการที่ตองพนตําแหนงตามวาระจํานวน 3 ทานไดแก  
 

เห็นดวย         345,355,506 เสียง คิดเปนรอยละ   100.0000 
ไมเห็นดวย     0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0000 
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 (1) นายเดชพล วิภูศิริ กรรมการ และกรรมการบริหาร 
 (2)   ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ 
 (3)   นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจัดการ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไมรวมกรรมการที่ไดรับการเสนอชื่อ เห็นชอบกับขอเสนอของคณะกรรมการ 
สรรหาและกําหนดคาตอบแทนวา นายเดชพล วิภูศิริ ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล และนายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ มีคุณสมบัติ
ครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มีความรูความสามารถและประสบการณในธุรกิจที่เกี่ยวของกับ 
การดําเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะชวยพัฒนาบริษัทฯได จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติแตงตั้งกรรมการ
ทั้ง 3 ทานดังกลาว ซึ่งตองออกจากตําแหนงตามวาระ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ ตอไปอีกวาระหนึ่ง 
 ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือมีความเห็นเปนอยางอื่น ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมฯ ออกเสียงลงมติ 
และเพ่ือความโปรงใส ประธานฯ ขอใหที่ประชุมฯ ลงมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระเปนรายบุคคล 
 
 มติท่ีประชุมฯ  ที่ประชุมฯ พิจารณาแลวมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการซึ่งตองออกจากตําแหนงตาม
วาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง จํานวน 3 ทาน ไดแก  นายเดชพล วิภูศิริ  ผศ.(พิเศษ)  
รณชัย ตันตระกูล และนายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ดังนี้ 
 (1)   นายเดชพล วิภูศิริ 

เห็นดวย           345,345,506 เสียง คิดเปนรอยละ   99.9971 
ไมเห็นดวย        0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0000 
งดออกเสียง 10,000 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0029 

 (2)   ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล 
เห็นดวย           345,345,506 เสียง คิดเปนรอยละ   99.9971 
ไมเห็นดวย        0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0000 
งดออกเสียง 10,000 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0029 

 (3)   นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ   
เห็นดวย           345,345,506 เสียง คิดเปนรอยละ   99.9971 
ไมเห็นดวย        0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0000 
งดออกเสียง 10,000 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0029 

 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2558 
 ประธานฯ ขอใหที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2558 
โดยไดมอบหมายให นายอังคณี วรทรัพย กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เปนผูนําเสนอขอมูลตอที่ประชุมฯ  
 นายอังคณี วรทรัพย กลาวตอที่ประชุมฯ วาเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่ง
กําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกป   
  สําหรับการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2558 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลว 
เห็นควรใหคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอตอที่ประชุมฯ อนุมัติแตงตั้งนายประวิทย วิวรรณธนานุตร  ผูสอบบัญชีรับอนญุาต
เลขท่ี 4917 หรือนายเทอดทอง เทพมังกร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 หรือนายบรรจง พิชญประสาธน ผูสอบบัญชี 
รับอนุญาตเลขที่ 7147 หรือนายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429 แหงบริษัท พีวี ออดิท จํากัด  
เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย 2 บริษัท ประจําป 2558   
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 เนื่องจากพิจารณาวาผูสอบบัญชีดังกลาวมีคุณสมบัติตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยกําหนด โดยใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอํานาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของ
บริษัทฯ และบริษัทยอยและในกรณีที่ผูสอบบัญชีตามรายนามขางตนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหบริษัท พีวี ออดิท  
จํากัด เปนผูมีอํานาจแตงตั้งผูสอบบัญชีรับอนุญาตทานอื่นของบริษัท พีวี ออดิท  จํากัด เปนผูปฏิบัติหนาที่แทนได โดย
กําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2558 ในอัตราคาสอบบัญชีรวมท้ังส้ิน 1,645,000 บาท 
 ทั้งนี้ผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกลาว ไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัทฯ บริษัทยอย  
ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวในลักษณะที่จะมีผลกระทบตอการปฎิบัติหนาที่อยางเปน 
อิสระแตอยางใด   
 เหตุผลการเปล่ียนแปลงผูสอบบัญชี เนื่องจากนายนริศ เสาวลักษณสกุล ผูสอบบัญชีเดิมจาก บริษัท  
บีพีอาร ออดิท แอนด แอดไวเซอรี่ จํากัด ไดลาออกจากบริษัท ทําใหบริษัท บีพีอาร ออดิท แอนด แอดไวเซอรี่ จํากัด มี 
ผูสอบบัญชีไมเพียงพอ เปนเหตุผลใหบริษัทฯ ตองคัดเลือกผูสอบบัญชีรายใหมในเวลาที่จํากัดเพ่ือใหสามารถนําเสนอตอ 
ที่ประชุมผูถือหุน ในขณะเดียวกันจํานวนของผูสอบบัญชีมีนอยกวาความตองการของบริษัทในตลาดหลักทรัพย บริษัทฯ 
จําเปนตองติดตอกับผูสอบบัญชีในระดับขนาดใหญซึ่งจะสามารถรับลูกคาไดเพ่ิม จึงทําใหคาสอบบัญชีป 2558 แตกตาง
จากป 2557 ประกอบกับปจจุบันบริษัทฯ และบริษัทยอยมีขอบเขตของงานที่ขยายเพิ่มมากขึ้น คาสอบบัญชีรวม 
1,645,000 บาท จึงเปนอัตราที่มีความสมเหตุสมผล คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ
แตงตั้งผูสอบบัญชีตามรายละเอียดขางตน 
 ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือมีความเห็นเปนอยางอื่น ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมฯ ออกเสียงลงมติ
อนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2558 โดยประธานฯ แจงใหทราบวาในวาระนี้ตองอนุมัติดวย
คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
 มติท่ีประชุมฯ    ที่ประชุมฯ พิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงตั้งนายประวิทย วิวรรณธนานุตร  ผูสอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 4917 หรือนายเทอดทอง เทพมังกร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 หรือนายบรรจง พิชญประสาธน  
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 หรือนายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429 แหงบริษัท พีวี 
ออดิท จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย 2 บริษัท ประจําป 2558   ทั้งนี้ใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมี
อํานาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอย  และในกรณีที่ผูสอบบัญชีตาม
รายนามขางตนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหบริษัท พีวี ออดิท  จํากัด เปนผูมอํีานาจแตงตั้งผูสอบบัญชีรับอนุญาตทาน 
อ่ืนของบริษัท พีวี ออดิท จํากัด เปนผูปฏบัิติหนาที่แทนได โดยกําหนดคาสอบบัญชีรวมทั้งส้ิน 1,645,000 บาท ดวย
คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
 
 
 
 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ 
 ประธานฯ ไดมอบหมายใหนายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจัดการ เปน
ผูนําเสนอขอมูลคาตอบแทนกรรมการตอที่ประชุมฯ 
 นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ ชี้แจงตอที่ประชุมฯ วา เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งได
กําหนดวาการพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการใหเปนไปตามมติของที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้คาตอบแทนกรรมการควร
เหมาะสมกับภาระหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการที่เพ่ิมขึ้น 

เห็นดวย         345,355,506 เสียง คิดเปนรอยละ   100.0000 
ไมเห็นดวย     0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0000 
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  สําหรับป 2558 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน พิจารณาแลวเห็นควรใหคณะกรรมการ
บริษัทฯ เสนอตอที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการในรูปของเบี้ยประชุมในอัตรา ดังนี้ 
  (1)    เบ้ียประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  ซึ่งปจจุบันประกอบดวยประธานกรรมการบริษัทฯ 1 ทาน  
และกรรมการบริษัทฯ 9 ทาน กําหนดจายเปนรายเดือนในอัตรา 
   ประธานกรรมการบริษัทฯ  30,000  บาท/เดือน 
   กรรมการบริษัทฯ ทานละ  25,000  บาท/เดือน 
 (2)   เบ้ียประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งปจจุบันประกอบดวยประธานกรรมการตรวจสอบ  
1 ทาน และกรรมการตรวจสอบ 2 ทาน กําหนดจายเปนรายครั้งในอัตรา 
   ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000  บาท/ครั้ง 
   กรรมการตรวจสอบ ทานละ 20,000  บาท/ครั้ง 
  (3)   เบ้ียประชุมคณะกรรมการบริหาร  ซึ่งปจจุบันประกอบดวยประธานกรรมการบริหาร 1 ทาน และ
กรรมการบริหาร 3 ทาน กําหนดจายเปนรายครั้งในอัตรา 
   ประธานกรรมการบริหาร            25,000  บาท/ครั้ง 
   กรรมการบริหาร ทานละ       20,000  บาท/ครั้ง 
 (4)   เบ้ียประชุมที่ปรึกษากรรมการบริษัทฯ  ซึ่งปจจุบันประกอบดวยประธานที่ปรึกษา 1 ทาน และท่ี
ปรึกษา 1 ทาน กําหนดจายเปนรายครั้งในอัตรา 
  ประธานที่ปรึกษากรรมการบริษัทฯ       25,000  บาท/ครั้ง 
  ที่ปรึกษากรรมการบริษัทฯ ทานละ 20,000  บาท/ครั้ง 
 
 ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือมีความเห็นเปนอยางอื่น ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมฯ ออกเสียงลงมติ
อนุมัติคาตอบแทนกรรมการ โดยประธานฯ แจงใหทราบวาในวาระนี้ตองอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม 
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
 มติท่ีประชุมฯ       ที่ประชุมฯ พิจารณาแลวมีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นดวย           342,005,506 เสียง คิดเปนรอยละ   99.0300 
ไมเห็นดวย        3,000,000 เสียง คิดเปนรอยละ   0.8687 
งดออกเสียง 350,000 เสียง คิดเปนรอยละ   0.1013 

 
วาระที่ 8      พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ  
 ประธานฯ ไดสอบถามในที่ประชุมฯ วา จะมีผูถือหุนทานใดเสนอเรื่องอื่นๆ หรือซักถามเพิ่มเติมหรือไม 
 ไมมีผูถือหุนเสนอเรื่องอื่นๆ แตนางสาวรตนวรรณ เรืองกล่ิน ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน สอบถามเกี่ยวกับ
การตอตานคอรรัปชั่นวาบริษัทฯ มีนโยบายอยางไรบาง และไดสอบถามเกี่ยวกับแนวโนมของการกําจัดขยะในอนาคต และ
เกี่ยวกับคาบริการกําจัดของเสียอุตสาหกรรมวาจะสามารถปรับราคาขึ้นไดหรือไม ประมาณกี่เปอรเซนตตอป นอกจากนี้ยัง
ไดสอบถามเกี่ยวกับทรัพยสินที่เปนที่ดินของบริษัทฯ มีนโยบายการพัฒนาอยางไรบาง 
 ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล ผูบริหาร ชี้แจงเกี่ยวกับโครงการตอตานคอรรัปชั่นวาเปนเรื่องที่บริษัทฯ ให
ความสําคัญอยางมากโดยที่ผานมาคณะกรรมการบริษัทฯ ไดอนุมัตินโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นเปนลายลักษณ
อักษร และประกาศใหผูบริหารและพนักงานนําไปปฏิบัติใชแลว  เกี่ยวกับการกําจัดขยะชุมชน บริษัทฯ ไดใหความสนใจใน
แงของการที่จะนําไปพัฒนาใหเปนพลังงานทดแทนในอนาคต สําหรับราคาคากําจัดกากอุตสาหกรรม บริษัทฯไมสามารถ
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แจงได ณ ตอนน้ี เพราะธุรกิจกําจัดกากอุตสาหกรรมการคํานวณอัตราคาบริการตอตันจะตองพิจารณาประเภทของกากที่
นํามาบําบัด โดยขั้นตอนจะตองนําไปวิเคราะหในหองปฎิบัติการวิเคราะห เพ่ือหาวิธีที่จะบําบัดมีสูตรในการคํานวณตนทุน
และคาบริการ ฉะนั้นจึงไมสามารถระบุ ณ ตอนน้ีไดวาราคาคาบําบัดเปนเทาไหร สวนในเรื่องการปรับขึ้นราคาตองคํานึงถึง
การแขงขันในตลาดเปนหลัก เพราะคูแขงสวนใหญมีราคาคาบําบัดคอนขางถูกกวาบริษัทฯ  
 นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ ผูบริหาร ชี้แจงเพ่ิมเติมเกี่ยวกับทรัพยสินของบริษัทฯ วาแบงเปน 2 สวน สวนแรกเปน
ที่ดินภายใตบริษัทยอย (บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด จํากัด)  ปจจุบันมีโครงการที่เริ่มกอสรางอยูคือ โครงการซี-สเปซ บาง
ใหญ และโครงการอพารทเมนท บริเวณถนนแจงวัฒนะ ปจจุบันโครงการกอสรางเสร็จเรียบรอยแลว และโครงการเอเซีย  
อพารทเมนท ลาดหลุมแกว การกอสรางแลวเสร็จไปถึงรอยละ 95 จะพรอมเปดเชาภายใน 1-2 เดือนนี้  สําหรับที่ดินที่อยู
ภายใตบริษัท GENCO ปจจุบันไดนํามาพัฒนาแลวไดแก โครงการบี-ลีฟ ซึ่งเปนคอนโดมิเนียม 79 ยูนิต บริเวณถนน 
ติวานนท และโครงการเอ-ไลฟส ซึ่งเปนที่ดนิในบริเวณเดียวกับโครงการบี-ลีฟ ปจจุบันอยูระหวางการยื่นขออนุญาตรายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) กําลังยื่นขอรอบที่ 2 ภายในเดือนพฤษภาคม 2558 ถาผาน EIA แลวหลังจากนั้น 
45 วันทางบริษัทฯ จะย่ืนขออนุญาตกอสรางได นอกจากนี้ยังมีโครงการซี-สเปซ สามโคก ปจจบัุนแลวเสร็จไปถึงรอยละ 80 
คาดวาจะโอนใหลูกคาและรับรูรายไดภายในป 2558 นี้ 
 นายมานพ วิวัฒนเศรษฐชัย ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน สอบถามความคืบหนาของการเพิ่มทุนแบบ
เฉพาะเจาะจง 1,150 ลานหุน   
 นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ ผูบริหาร ชี้แจงวาปจจุบันในสวนของผูลงทุนพรอมที่จะลงเงินเขามา แตโครงการที่
บริษัทฯ ติดตอกับประเทศญี่ปุน อยูระหวางการทํา Pilot Test ทําใหโครงการตองลาชาออกไป สวนโครงการที่บริษัทฯ ได
เขาไปติดตออยู ซึ่งบริษัทฯ คาดวาจะสามารถเจรจาขอตกลงไดคอนขางจะเร็ว แตมีความลาชาเกิดขึ้น ตอนนี้มีการเจรจากัน 
ไปคอนขางไกลแลว กําลังเขาสูกระบวนการ Due Diligence ในระยะเวลาอันใกลนี้คงจะสามารถเผยแพรความคืบหนาให 
ผูลงทุนไดรับทราบขอมูลไดมากกวานี้ 
 ผูถือหุนสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง ทั้ง 7 รายไดชําระเงินครบหรือยัง และยัง
เปนชุดเดิมที่เคยขออนุมัติไปหรือไม 
 นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ ผูบริหาร กลาววายังไมไดมีการชําระเงิน และปจจุบันยังไมไดมีการเปล่ียนแปลงใดๆ 
 นายดํารง สุตาภิรัตน ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน สอบถามวาปนี้มีการคาดการณรายไดของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยเปนเทาไหร 
 นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ ผูบริหาร ชี้แจงวา ปนี้โครงการบี-ลีฟ ซึ่งเปนคอนโดมิเนียม 7 ชั้น 79 ยูนิตจะแลวเสร็จ 
จะทําใหคาดวาจะมีการรับรูรายไดต้ังแตในไตรมาสที่ 3  มูลคาโครงการประมาณ 90 ลานบาท และในสวนโครงการบี-ลีฟ 
ภายใตบริษัท เอเซียพัฒนา แลนด จํากัด ก็เชนเดียวกันมูลคาโครงการประมาณ 90 ลานบาท แตทั้งนี้การรับรูรายไดจะ
ขึ้นกับยอดขายที่จะเกิดขึ้น สําหรับโครงการซี-สเปซ สามโคก คาดวาจะแลวเสร็จภายในป 2558 นี้ มีมูลคารวมของโครงการ
ประมาณ 240-250 ลานบาท คาดวาจะมีการรับรูรายไดในป 2558 ทั้งหมดเชนกัน  
 ผูถือหุนสอบถามวา โครงการอสังหาริมทรัพยมีกําไรประมาณกี่เปอรเซนต 
 นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ ผูบริหาร กลาววาขึ้นอยูกับลักษณะของโครงการ หากเปนคอนโดมิเนียมบี-ลีฟ 
เนื่องจาก GENCO เปดตัวเปนคอนโดระดับลางถึงระดับกลาง ราคาคอนขางถูกทําให Margin คอนขางต่ําอยูที่ประมาณ 
รอยละ 10 เพ่ือที่บริษัทฯ จะไดสรางแบรนดใหเปนที่รูจัก เพราะทางบริษัทฯ มีเฟสหลังที่เปนโครงการ เอ-ไลฟส ในบริเวณ
เดียวกันซึ่ง Margin จะดีกวา สวนโครงการซี-สเปซ Margin อยูที่ประมาณรอยละ 20 
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 ไมมีผูถือหุนเสนอแนะและสอบถามเพิ่มเติมอีก  ประธานฯ จึงกลาวขอบคุณผูถือหุนและผูเขารวมประชุมฯ  
ทุกทาน และขอปดประชุมฯ 
 
 ปดประชุมฯ เวลา 16.40 น. 
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