19 มีนาคม 2551
เรื่อง

แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเรียกประชุมสามัญฯ
และประกาศจายปนผล

เรียน

กรรมการและผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ดวยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท บีอีซี เวิลด จํากัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อบาย

วันนี้ ไดมีมติทส
ี่ ําคัญๆ ดังนี้
1. มีมติเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2551 พิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลงวด
หลัง สําหรับผลการดําเนินงานป 2550 ใหแกผูถือหุน ในอัตรา 0.55บาทตอหุน โดยเสนอ
ใหจายวันที่ 23 พฤษภาคม 2551
2. มีมติใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2551 ในวันศุกรที่ 25 เมษายน 2551 เวลา
14.30 นาฬิกา ณ หองเรนโบว ชั้น 5 โรงแรม อิมพีเรียล ควีนสปารค เลขที่ 199 ซอย
สุขุมวิท 22 กรุงเทพมหานคร โดยไดแนบหนังสือเชิญประชุมมาดวยพรอมนี้
3. กําหนดใหปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน เพื่อกําหนดสิทธิในการเขารวมประชุมสามัญผู
ถือหุน ประจําป 2551 และกําหนดสิทธิในการรับเงินปนผล ในวันอังคารที่ 8 เมษายน
2551 ตั้งแตเวลา 12.00 นาฬิกา ไปจนกวาการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 จะ
แลวเสร็จ
ทั้งนี้ บริษัทจะเผยแพรหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2551 พรอมดวย
เอกสารแนบ ซึ่งเปนฉบับเดียวกันกับที่จะสงใหผูถือหุนบนเว็บไซตของบริษัท
www.becworld.com ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2551 นี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายฉัตรชัย เทียมทอง)
ผูอํานวยการฝาย ฝายการเงิน

สําเนาเรียน

คุณรัตนา มาลีนนท - บีอีซี เวิลด

- ราง หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
8 เมษายน 2551
เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2551

เรียน

ทานผูถือหุน

สิ่งที่สงมาดวย

1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2550
2. รายงานประจําป 2550
3. ขอมูลบุคคลที่ถูกเสนอชื่อใหตั้งเปนกรรมการ
4. ขอบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน
5. หนังสือมอบฉันทะ
6. เอกสารและหลักฐานที่ผูเขารวมประชุมตองแสดงกอนเขารวมประชุม
7. แผนที่โรงแรมอิมพีเรียล ควีนสปารค
ดวยบริษัท บีอีซี เวิลด จํากัด (มหาชน) จะจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป 2551 ในวันศุกรที่ 25 เมษายน 2551 เวลา 14.30 นาฬิกา ณ หองเรนโบว ชั้น 5
โรงแรม อิมพีเรียลควีนสปารค เลขที่ 199 ซอยสุขุมวิท 22 กรุงเทพฯ 10110 เพื่อพิจารณา
เรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้
วาระที่ 1:

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2550
ขอมูลประกอบการพิจารณา: การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2550 ได
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550 บริษัทไดจัดทํารายงานประชุมฯ และ
นําสงรายงานประชุมฯ นี้ ใหตลาดหลักทรัพยฯ และกระทรวงพาณิชยแลว
ภายใน14วันนับจากประชุมแลวเสร็จ และ บริษัทไดเผยแพรรายงานประชุม
นี้ในเว็บไซตของบริษัทwww.becworld.com

เพื่อใหผูถือหุนและผูที่

เกี่ยวของไดพิจารณาความครบถวนถูกตองในสาระสําคัญดวยถึงปจจุบันยัง
ไมไดรับการทักทวงวารายงานการประชุมฯดังกลาว ไมครบถวนถูกตอง ใน
สาระสําคัญในเรื่องใด รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป2550 ได
แสดงไวเปนเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1
ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาที่ประชุมผูถือ

หุนสมควรรับรองรายงานการประชุมฯ ดังกลาว

วาระที่ 2:

คณะกรรมการเสนอรายงานของคณะกรรมการเพื่อทราบ
ขอมูลประกอบการพิจารณา:

รายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของ

บริษัทฯในรอบป 2550 ไดแสดงไวในรายงานประจําป 2550 และเพื่อความ
สะดวกของผูเขารวมประชุมฯ จึงไดคัดรายงานดังกลาวแสดงไวเปนเอกสาร
ประกอบการประชุมวาระที่ 2
ความเห็นคณะกรรมการ:

เห็นสมควรเสนอรายงานของคณะกรรมการ

เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบป 2550 เพื่อใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญ
ประจําป 2551 รับทราบ
วาระที่ 3:

พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2550
ขอมูลประกอบการพิจารณา:

ขอบังคับของบริษัทไดกําหนดใหคณะกรรม-

การตองดําเนินการจัดทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบ
ปบัญชีของบริษัท

ใหผูสอบบัญชีตรวจสอบ

แสดงความเห็นใหเสร็จสิ้น

กอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําป เพื่อพิจารณา
อนุมัติ โดยงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปบัญชี 2550
รวมทั้งคําอธิบาย และการวิเคราะหของฝายจัดการ ไดแสดงไวในรายงาน
ประจําป 2550 ของบริษัท ซึ่งไดจัดสงใหแกผูถือหุน พรอมกับหนังสือนัด
ประชุมในครั้งนี้
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา

ที่ประชุมผูถือ

หุนสมควรอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2550 ซึ่งผูตรวจสอบบัญชีไดทําการตรวจสอบและแสดงความเห็น
โดยไมมีเงื่อนไขไวแลว
วาระที่ 4:

พิจารณาจัดสรรเงินกําไรสําหรับป 2550 และอนุมัติจายเงินปนผล
ขอมูลประกอบการพิจารณา:

สืบเนื่องจากการปรับเปลี่ยนวิธีการบันทึก

บัญชี เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะของบริษัท
จากวิธีสวนไดเสียมาเปนวิธีราคาทุน และการปรับปรุงยอนหลัง ตามประกาศ
สภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 26/2549 และฉบับที่ 32/2549 มีผลทําใหบัญชี
กําไรสะสมยังไมไดจัดสรรยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 ของบริษัทฯ
แสดงยอดติดลบเปนผลขาดทุนสะสมจํานวน

1,569,774,212.78บาท

(หนึ่งพันหารอยหกสิบเกาลานเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสองรอยสิบสองบาท

เจ็ดสิบแปดสตางค)

แตหลังจากที่ไดดําเนินการโอนสํารองตามกฎหมาย

จํานวน 200,000,000.-บาท (สองรอยลานบาท) และสวนเกินมูลคาหุน
จํานวน 1,369,774,212.78บาท (หนึ่งพันสามรอยหกสิบเกาลานเจ็ดแสน
เจ็ดหมื่นสี่พันสองรอยสิบสองบาทเจ็ดสิบแปดสตางค)

มาชดเชยผล

ขาดทุนสะสมทั้งจํานวนแลว ตามมติทป
ี่ ระชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550
สงผลใหบริษัทสามารถพิจารณาจายเงินปนผลไดตามปกติเมื่อมีกําไร
ในระหวางปคณะกรรมการบริษัทไดมีมติจายเงินปนผลระหวางกาลรวม

2

ครั้ง ครั้งแรกจายตามมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ 3/2550 ประชุมเมื่อวันที่ 8
พฤษภาคม

2550

ซึ่งไดมม
ี ติใหจายเงินปนผลงวดหลังสําหรับผลการ

ดําเนินงานป2549

ในอัตรา0.40บาทตอหุน

เปนจํานวนเงินรวม

800,000,000บาท (แปดรอยลานบาท) โดยไดจายเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม
2550 ครั้งที่ 2 จายตามมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ 4/2550 ประชุมวันที่ 6
สิงหาคม

2550

ดําเนินงานป

ซึ่งไดมีมติใหจา ยเงินปนผลระหวางกาลสําหรับผลการ

2550

ในอัตรา0.50

บาทตอหุนเปนจํานวนเงินรวม

1,000,000,000บาท (หนึ่งพันลานบาท) โดยไดจายเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม
2550 รวมเปนเงินปนผลระหวางกาลที่ไดจายในระหวางป 2550 จํานวนรวม
1,800,000,000บาท (หนึ่งพันแปดรอยลานบาท)
ในป 2550 บริษัทมีกําไรสุทธิ 3,104,911,451บาท (สามพันหนึ่งรอยสี่ลาน
บาทเกาแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่รอยหาสิบเอ็ดบาท) เมื่อหักเงินปนผลที่ได
จายในระหวางป
บาท)

จํานวนรวม 1,800,000,000บาท (หนึ่งพันแปดรอยลาน

คงเหลือเปนเงินกําไรที่ยังไมจัดสรรจํานวน

1,304,911,451บาท

(หนึ่งพันสามรอยสี่ลานบาทเกาแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่รอยหาสิบเอ็ดบาท)
ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลไมต่ํากวารอยละ 90 ของกําไรสุทธิ
ของงบการเงินรวม และมีประเพณีที่จะจายปละสองครั้ง คือ เปนเงินปนผล
จายระหวางกาล เมื่อแจงผลการดําเนินงานครึ่งแรกของป และเปนเงินปน
ผลประจําปที่ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจําป จึงเห็นสมควรเสนอใหที่
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป2551 พิจารณาจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการ
ดําเนินงานป 2550 เปนเงินปนผลงวดหลัง หลังจากการกันกําไรสวนหนึ่ง
กลับเปนสํารองตามกฎหมาย
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ที่ประชุมผูถือ
หุนควรพิจารณา
1.) จัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานป2550
กฎหมายใหครบรอยละ10ของทุนจดทะเบียน
200,000,000.-บาท(สองรอยลานบาท)

เปนสํารองตาม
เปนจํานวนเงินรวม

2.) เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา จายเงินปนผลสําหรับผล
การดําเนินงานป2550 งวดหลังอีก 0.55บาทตอหุน เปนจํานวนเงินรวม
1,100,000,000.-บาท (หนึ่งพันหนึ่งรอยลานบาท) ซึ่งเมื่อรวมกับเงิน
ปนผลจายระหวางกาลสําหรับผลการดําเนินงานป2550 ในอัตรา 0.50
บาทตอหุน

รวมทั้งปจายสําหรับผลการดําเนินงานป2550

1.05บาทตอหุน

หรือคิดเปนจํานวนเงินรวม

(สองพันหนึ่งรอยลานบาท)

ในอัตรา

2,100,000,000.-บาท

เพิ่มเติมจากเงินปนผลระหวางกาลที่จาย

เปนเงินปนผลงวดหลังสําหรับผลการดําเนินงานป2549 จํานวนเงินรวม
800,000,000.-บาท (แปดรอยลานบาท)
3.) คงเหลือเปนเงินกําไรสะสมที่ยังไมจัดสรรอีกจํานวน

4,911,451บาท

(สี่ลานเกาแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่รอยหาสิบเอ็ดลานบาท)
วาระที่ 5 :

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ
ขอมูลประกอบการพิจารณา: ขอบังคับของบริษัท กําหนดให 1 ใน 3 ของ
กรรมการออกจากตําแหนงในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง

และ

กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได
ในปนี้มีกรรมการที่จะตองออกตามวาระรวม 4ทาน ไดแก นายวิชัย มาลี
นนท นายประสาร มาลีนนท นายประวิทย มาลีนนท และนางสาวรัตนา มาลี
นนท

โดยประวัติกรรมการและผลงานในปที่ผานมา

ไดแสดงไวแลวใน

เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 5
ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาที่ประชุมผูถือ

หุนสมควรตั้ง นายวิชัย มาลีนนท นายประสาร มาลีนนท นายประวิทย มาลี
นนท และนางสาวรัตนา มาลีนนท ซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระในปนี้ กลับ
เขาเปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง
วาระที่ 6

พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2551
ขอมูลประกอบการพิจารณา:

ขอบังคับของบริษัท กําหนดใหกรรมการมี

สิทธิไดรับคาตอบแทนในการปฏิบัติหนาที่ ซึ่งคาตอบแทน ไดแก เงินเดือน
เงินบําเหน็จ เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส สวัสดิการ หรือผลประโยชนตอบ
แทนในลักษณะอื่นทํานองเดียวกัน

โดยที่บริษัทฯไดจายคาตอบแทน

กรรมการในรูปเบี้ยประชุม และเงินบําเหน็จ เทานั้น
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแลว เห็นวาที่ประชุมผูถือ
หุนสมควรกําหนดคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2551 ดังนี้

ก. เบี้ยประชุม:

กําหนดเงินเบี้ยประชุมสําหรับการประชุมคณะกรรมการ

บริษัทแตละครั้ง ดังนี้
-

ประธานกรรมการ 15,000.-บาท(หนึ่งหมื่นหาพันบาท) ปรับเพิ่ม
จากเดิมที่เคยจาย8,000.-บาท(แปดพันบาท)อีก7,000.-บาท(เจ็ด
พันบาท) หรือคิดเปน 87.5%

-

กรรมการทานอื่นทานละ 10,000.-บาท(หนึ่งหมื่นบาท) ปรับเพิ่ม
จากเดิมที่เคยจาย4,000.-บาท(สี่พันบาท)อีก6,000.-บาท(หกพัน
บาท) หรือคิดเปน 150%

-

เบี้ยประชุมสําหรับกรรมการทุกทานในคณะอนุกรรมการชุดตางๆ
ดังนี้ ทานละ 10,000.-บาท(หนึ่งหมื่นบาท)
เคยจาย4,000.-บาท(สี่พันบาท)อีก

ปรับเพิ่มจากเดิมที่

6,000.-บาท(หกพันบาท)

หรือคิดเปน 150%
โดยที่เบี้ยประชุมนี้ใหอยูในวงเงินไมเกิน 1,000,000.-บาท (หนึ่ง
ลานบาท) เพิ่มขึ้นจากวงเงินที่เคยกําหนดไวในปกอน 500,000.-บาท
(หาแสนบาท)
ข. เงินบําเหน็จกรรมการ:
หาลานบาท)

เปนจํานวนเงินรวม 15,000,000.-บาท (สิบ

เทากับปกอน

โดยใหคณะกรรมการพิจารณาจัดสรร

กันเองตามความเหมาะสม
วาระที่ 7 :

พิจารณาแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีสําหรับป 2551
ขอมูลประกอบการพิจารณา:

ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหพิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้งและ
เสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของกลุมบริษัทนั้น

ที่ประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบมีความเห็นรวมกันที่จะเสนอชื่อ ดร.วิรัช อภิเมธีธํารง ผูสอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 1378 และ/หรือ นายชัยกรณ อุนปติพงษา ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ อติอนุวรรตน ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 5202 แหงสํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส ใหเปน
ผูสอบบัญชีของกลุมบริษัท สําหรับรอบปบัญชี 2551 เนื่องจากพิจารณา
แลวเห็นวา เปนผูมีความรูความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ และนาเชื่อถือ
ทั้งนี้ นายชัยกรณ อุนปติพงษา เปนผูสอบบัญชีของบริษัทติดตอกันมาแลว
เปนเวลา 2ป
อนึ่ง เนื่องจาก ในระหวางป 2550 บริษัทยอยในกลุมฯ ไดดําเนินการกิจการ
รวมคาที่ควบคุมรวมกันกับ บริษัท ซีเนริโอ จํากัด ในนามของกิจการรวมคา
บีอีซี-เทโร ซีเนริโอ จึงมีคาสอบบัญชีของกิจการรวมคานี้เพิ่มจากจํานวนที่
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนป2550ไดอนุมัติไวอีก60,000.-บาท(หกหมื่นบาท)

คาสอบบัญชีของทั้งกลุมที่จายจริงในป2550

เปนจํานวนเงินรวม

5,303,000.-บาท(หาลานสามแสนสามพันบาท)

จึงขอแจงใหที่ประชุม

ทราบ
สําหรับคาสอบบัญชีป 2551 ของบริษัทและบริษัทยอยในกลุมบีอีซี เวิลด
ทั้งกลุมเปนยอดรวม 5,500,000.-บาท(หาลานหาแสนบาท) ปรับเพิ่มขึ้น
จากคาสอบบัญชีที่เกิดขึ้นจริงปกอน197,000.-บาท (หนึ่งแสนเกาหมื่นเจ็ด
พันบาท)หรือคิดเปนปรับเพิ่ม 3.7%ตามการเติบโตของอัตราเงินเฟอ และ
เวลาที่ผูสอบบัญชีตองใชเพิ่มขึ้นจากการขยายงาน
กลุมบีอีซี

เวิลด

ปรับโครงสรางภายใน

และการปรับเปลี่ยนมาตรฐานและกฎระเบียบตางๆของ

หนวยงานกํากับดูแล

โดยเปนสวนของบริษัท1,220,000.-บาท(หนึ่งลาน

สองแสนสองหมื่นบาท) ปรับเพิ่มขึ้นจากปกอน5.17%
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาที่ประชุมผูถือ
หุน สมควรแตงตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธํารง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378
และ/หรือ นายชัยกรณ อุนปติพงษา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196
และ/หรือ นายอภิรักษ อติอนุวรรตน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202
แหงสํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส เปนผูสอบบัญชีสําหรับรอบป
บัญชี 2551 และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี สําหรับป 2551 โดยเปน
คาสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอยในกลุมบีอีซี
5,500,000.-บาท(หาลานหาแสนบาท)

เวิลด

เปนยอดรวม

โดยเปนสวนของบริษัท

1,220,000.-บาท(หนึ่งลานสองแสนสองหมื่นบาท)

ทั้งนี้การปรับเพิ่มคา

สอบบัญชีนี้เหมาะสมเปนไปตามการเติบโตของธุรกิจ
อนึ่ง บริษัทฯ ไดกําหนดปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน เพื่อสิทธิในการ
เขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2551 ตั้งแตวันอังคารที่ 8 เมษายน 2551 เวลา 12.00
นาฬิกา ไปจนกวาการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 จะแลวเสร็จ
จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนของบริษัท เขารวมประชุมตามวัน เวลา และ
สถานที่ ดังกลาวขางตนโดยพรอมเพรียงกัน สําหรับทานผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุม
บริษัทไดเตรียมหนังสือมอบฉันทะ

–

ตามที่ไดแนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุมฯในครั้งนี,้

เพื่อโปรดพิจารณามอบฉันทะใหผูแทนเขารวมประชุม

และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนแทน

ซึ่งอาจจะมอบฉันทะใหแกกรรมการอิสระของบริษัท

โดยกรอกแบบและลงนามในหนังสือ

มอบฉันทะสงกลับมายังบริษัท

พรอมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบการมอบฉันทะใหครบถวน

ภายในวันที่ 23 เมษายน 2551ดวย จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัย มาลีนนท)
ประธานกรรมการ

