22 มีนาคม 2550
เรื่อง

แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเรียกประชุมสามัญฯ และประกาศจายปนผล

เรียน

กรรมการและผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ดวยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท บีอีซี เวิลด จํากัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อบายวันนี้ ไดมีมติที่สําคัญๆ ดังนี้
1. มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงนโยบายการจายเงินปนผลใหชัดเจนมากขึ้น เปนดังนี้“บริษัท บีอีซี เวิลด จํากัด (มหาชน) มี
นโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมต่ํากวารอยละ 90 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวมในแตละงวดบัญชี
ยกเวนกรณีมีความจําเปนตองลงทุนในโครงการสําคัญ สําหรับการพิจารณาการจายเงินปนผลจากบริษัทยอย ซึ่งสวน
ใหญเปนบริษัทที่บริษัทฯถือหุนในอัตรารอยละ 99.99 ใหแกบริษัทนั้น จะคํานึงถึงความตองการใชเงินสดของบริษัทฯ
และบริษัทยอยเปนสําคัญเพื่อใหบริษัทสามารถจายเงินปนผลไดตามนโยบายนี”้
2. รับทราบการเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชี “เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม” ในงบการเงินเฉพาะบริษัท และ
การปรับปรุงยอนหลังเพื่อใหสอดคลองกับประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ตั้งแตรอบบัญชีที่เริ่มในวันที่ 1 มกราคม 2550เปน
ตนไป และมีมติใหเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2550 พิจารณาอนุมัตกิ ารนําสํารองตามกฎหมาย และ
สวนเกินมูลคาหุนสามัญมาเพื่อชดเชยผลติดลบในบัญชีกําไรสะสม ที่เกิดจากการปรับปรุงดังที่กลาว
3. รับทราบ แผนการจายเงินปนผลงวดหลัง สําหรับผลการดําเนินงานป 2549 ใหแกผูถือหุน ในอัตรา 0.40บาทตอหุนใน
เดือนพฤษภาคม2550 หลังจากไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถ ือหุนใหลางผลติดลบในบัญชีกําไรสะสม ที่เกิดจากการ
ปรับปรุงดังที่กลาวขางตน
4. มีมติขอเพิ่มจํานวนกรรมการอีก 1 คน เพื่อเพิ่มความหลากหลายและเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการโดยรวม
5. มีมติใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2550 ในวันศุกรที่ 27 เมษายน 2550 เวลา 14.30 นาฬิกา ณ หองเรนโบว
ชั้น 5 โรงแรม อิมพีเรียล ควีนสปารค เลขที่ 199 ซอยสุขุมวิท 22 กรุงเทพมหานคร โดยไดแนบหนังสือเชิญประชุมมา
ดวยพรอมนี้
6. กําหนดใหปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน เพื่อกําหนดสิทธิในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2550 ในวัน
จันทรที่ 9 เมษายน 2550 ตั้งแตเวลา 12.00 นาฬิกา ไปจนกวาการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 จะแลวเสร็จ
ทั้งนี้ บริษัทจะเผยแพรหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2550 พรอมเอกสารแนบทั้งหมดซึ่งเปนฉบับ
เดียวกันกับที่จะสงใหแกผูถือหุนโดยจะแสดงไวกอนบนเว็บไซตของบริษัท www.becworld.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายฉัตรชัย เทียมทอง)
ผูอํานวยการฝาย ฝายการเงิน
สําเนาเรียน

คุณรัตนา มาลีนนท - บีอีซี เวิลด

- ราง หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550
9 เมษายน 2550
เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2550

เรียน

ทานผูถือหุน

สิ่งที่สงมาดวย

1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2549
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รายงานประจําป 2549
ขอมูลบุคคลที่ถูกเสนอชื่อใหตั้งเปนกรรมการ
ขอบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน
หนังสือมอบฉันทะ
เอกสารและหลักฐานที่ผูเขารวมประชุมตองแสดงกอนเขารวมประชุม
แผนที่โรงแรมอิมพีเรียล ควีนสปารค

ดวยบริษัท บีอซี ี เวิลด จํากัด (มหาชน) จะจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2550 ในวันศุกรที่
27 เมษายน 2550 เวลา 14.30 นาฬิกา ณ หองเรนโบว ชั้น 5 โรงแรม อิมพีเรียลควีนสปารค เลขที่ 199 ซอย
สุขุมวิท 22 กรุงเทพฯ 10110 เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้
วาระที่ 1:
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2549
ขอมูลประกอบการพิจารณา : การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2549 ไดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26
เมษายน 2549 บริษัทไดจัดทํารายงานประชุมฯ และนําสงรายงานประชุมฯ นี้ ใหตลาด
หลักทรัพยฯ และกระทรวงพาณิชยแลว ภายใน14 วันนับจากประชุมแลวเสร็จ และ บริษัทได
เผยแพรรายงานประชุมนีใ้ นเว็บไซตของบริษัท www.becworld.com เพื่อใหผูถือหุนและผูที่
เกี่ยวของไดพิจารณาความครบถวนถูกตองในสาระสําคัญดวย
ทั้งนี้ ที่ผานมาไมไดรับการ
ทักทวงวารายงานการประชุมฯดังกลาวไมครบถวนถูกตองในสาระสําคัญในเรื่องใด รายงานการ
ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2549 ไดแสดงไวเปนเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาที่ประชุมผูถือหุน สมควรรับรอง
รายงานการประชุมฯ ดังกลาว

วาระที่ 2:

คณะกรรมการเสนอรายงานของคณะกรรมการเพื่อทราบ

ขอมูลประกอบการพิจารณา : รายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯในรอบป 2549
ไดแสดงไวในรายงานประจําป 2549 และเพื่อความสะดวกของผูเขารวมประชุมฯจึงไดคัดรายงาน
ดังกลาวแสดงไวเปนเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 2
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานของคณะกรรมการ เกี่ยวกับกิจการของ
บริษัทฯในรอบป2549 เพื่อใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2550 รับทราบ
วาระที่ 3:

พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
ขอมูลประกอบการพิจารณา : ขอบังคับของบริษัทไดกําหนดใหคณะกรรมการตองดําเนินการ
จัดทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท ใหผูสอบบัญชี
ตรวจสอบ แสดงความเห็นใหเสร็จสิ้น กอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญ
ประจําป เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปบัญชี 2549
รวมทั้งคําอธิบาย และการวิเคราะหของฝายจัดการ ไดแสดงไวในรายงานประจําป 2549 ของ
บริษัท ซึ่งไดจัดสงใหแกผูถือหุน พรอมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติ
งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งผูตรวจสอบบัญชีได
ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยไมมีเงื่อนไขไวแลว

วาระที่ 4:

พิจารณาจัดสรรเงินกําไรสําหรับป 2549
ขอมูลประกอบการพิจารณา : ตลอดป 2549 บริษัทมีผลการดําเนินงานเปนกําไรเทากับ
1,642,734,365บาท (หนึ่งพันหกรอยสี่สิบสองลานเจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันสามรอยหกสิบหาบาท)
ซึ่งเมื่อรวมกับกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรยอดคงเหลือปลายงวดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 จํานวน
993,038,672 บาท (เการอยเกาสิบสามลานสามหมื่นแปดพันหกรอยเจ็ดสิบสองบาท) และการ
จายเงินปนผลในระหวางป ใหแกผูถือหุนสามัญจํานวน 2,000 ลานหุน โดยจายตามมติที่ประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2549 ซึ่งใหจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานป2548งวดหลัง หุนละ
0.30บาท เปนจํานวนเงินรวม 600,000,000บาท(หกรอยลานบาท) จากนั้น ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2549 ประชุมเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2549 ไดมีมติใหจายเงินปนผล
ระหวางกาล สําหรับผลการดําเนินงานหกเดือนแรกของป 2549 ในอัตราหุนละ 0.35 บาท เปน
จํานวนเงินรวม 700,000,000บาท(เจ็ดรอยลานบาท) โดยไดจายไปเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2549
รวมเปนเงินปนผลที่ไดจายไปในป2549 รวม1,300,000,000บาท(หนึ่งพันสามรอยลานบาท)
คงเหลือเปนกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรปลายงวดวันที่ 31 ธันวาคม
2549 จํานวน
1,335,773,037บาท (หนึ่งพันสามรอยสามสิบหาลานเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันสามสิบเจ็ดบาท)
แตเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชี เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในงบ
การเงินเฉพาะของบริษัท จากวิธีสวนไดเสีย มาเปนวิธีราคาทุน และการปรับปรุงยอนหลังเพื่อให
สอดคลองกับประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 26/2549 และฉบับที่ 32/2549 ตั้งแตรอบบัญชีที่

วาระที่ 5 :

เริ่มในวันที่ 1 มกราคม 2550 เปนตนไปนั้น ทําใหบัญชีกําไรสะสมยังไมไดจัดสรร ยกมาตนป
2550 ของบีอีซี เวิลด จะแสดงยอดติดลบ เปนผลขาดทุนสะสมจํานวน 1,569,774,212.78บาท
(หนึ่งพันหารอยหกสิบเกาลานเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสองรอยสิบสองบาทเจ็ดสิบแปดสตางค) บีอี
ซี เวิลดจึงไมอาจจายเงินปนผลไดอีกจนกวาจะสามารถลางผลติดลบในบัญชีกําไรสะสมนี้ได
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุน ไมอาจจะ
พิจารณาจัดสรรเงินกําไรได
พิจารณาอนุมัติการโอนสํารองตามกฎหมายและสวนเกินมูลคาหุนสามัญ มาชดเชยผลขาดทุน
สะสม
ขอมูลประกอบการพิจารณา : เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชี เงินลงทุนในบริษัท
ยอยและบริษัทรวมในงบการเงินของบริษัท จากวิธีสวนไดเสีย มาเปนวิธีราคาทุน ตามประกาศ
สภาวิชาชีพบัญชี มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2550 เปนตนไปนั้น ทําใหบัญชีกําไรสะสม
ยังไมไดจัดสรร ยกมาตนป2550 ของบีอีซี เวิลด จะแสดงยอดติดลบ เปนผลขาดทุนสะสมจํานวน
1,569,774,212.78บาท แตเนื่องจากบริษัทไดจัดสรรเงินกําไรไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายแลว
200ลานบาท และ บริษัทยังมีสวนเกินมูลคาหุนอยูอีก2,536,498,586บาท และ บริษัทอาจโอน
เงินสํารองตามกฎหมายและสวนเกินมูลคาหุนดังที่กลาว มาชดเชยผลขาดทุนสะสม ตามพรบ.
บริษัทมหาชนได
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุน สมควรอนุมัติ
ใหโอนเงินสํารองตามกฎหมายและสวนเกินมูลคาหุนสามัญของบริษัท
มาชดเชยผลขาดทุน
สะสม 1,569,774,212.78 บาท นี้ทั้งจํานวน

วาระที่ 6 :

พิจารณาเพิ่มจํานวนกรรมการอีก 1 คนและเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ
และกําหนดคาตอบกรรมการสําหรับป 2550
ขอมูลประกอบการพิจารณา : ขอบังคับของบริษัท ใหบริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไมนอย
กวา 5 คนและกําหนดให 1 ใน 3 ของกรรมการออกจากตําแหนงในการประชุมสามัญประจําป
ทุกครั้ง โดยใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนงกอน และกรรมการซึ่ง
พนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได นอกจากนี้ไดกําหนดให กรรมการมีสิทธิ
ไดรับคาตอบแทนในการปฏิบัติหนาที่ ซึ่งคาตอบแทน ไดแก เงินเดือน เงินบําเหน็จ เบี้ยประชุม
เบี้ยเลี้ยง โบนัส สวัสดิการ หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่นทํานองเดียวกัน
ปจจุบันบริษัทมีกรรมการ 11 คน ในปนี้ มีกรรมการที่จะตองออกตามวาระรวม 4ทาน ไดแก นาย
อรุณ งามดี นายประธาน รังสิมาภรณ นายมานิต บุญประกอบ และนางรัชนี นิพัทธกุศล โดย
ประวัติกรรมการและผลงานในปที่ผานมา ไดแสดงไวแลวในเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 6

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแลว เห็นวาที่ประชุมผูถือหุนสมควรตั้ง นาย
อรุณ งามดี นายประธาน รังสิมาภรณ นายมานิต บุญประกอบ และนางรัชนี นิพัทธกุศล ซึ่งพน
จากตําแหนงตามวาระในปนี้
กลับเขาเปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง
และสมควรตั้ง
นายแมทธิว กิจโอธาน เปนกรรมการใหมเพิ่มจากเดิมรวมเปน 12 คน เพื่อเพิ่มความหลากหลาย
และเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการโดยรวม และเห็นวาที่ประชุมสมควรกําหนดคาตอบแทน
กรรมการสําหรับป 2550 ดังนี้
ก. เบี้ยประชุม : กําหนดเงินเบี้ยประชุมสําหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทแตละครั้ง ดังนี้
ประธานกรรมการ 8,000.-บาท กรรมการทานอื่นทานละ 4,000.- บาท และกําหนดเงินเบี้ย
ประชุมสําหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ดังนี้
กรรมการทานละ 4,000.-บาท โดยที่เบี้ยประชุมนี้ใหอยูในวงเงินไมเกิน 500,000.-บาท
เทากับปกอน
ข. เงินบําเหน็จกรรมการ: เพิ่มเงินบําเหน็จกรรมการสําหรับรอบปบัญชี 2550 อีก 3ลาน
บาท เปนจํานวนเงินรวม 15 ลานบาท โดยใหคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกันเองตาม
ความเหมาะสม
วาระที่ 7 :

พิจารณาแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีสําหรับป 2550
ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับมอบหมายจาก
ขอมูลประกอบการพิจารณา :
คณะกรรมการบริษัท ใหพิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้งและเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของ
กลุมบริษัทนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นรวมกันที่จะเสนอชื่อนายชัยกรณ
อุนปติพงษา และ/หรือ นายอภิรักษ อติอนุวรรตน แหงสํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส
ผูสอบบัญชีเดิมของกลุมบริษัทในปกอน ใหเปนผูสอบบัญชีของกลุมบริษัท สําหรับรอบปบัญชี
2550 อีกปหนึ่ง เนื่องจาก พิจารณาแลว เห็นวา เปนผูมีความรูความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ
และนาเชื่อถือ ในสวนของคาสอบบัญชีป 2550 ของบริษัทและบริษัทยอยในกลุมบีอีซี เวิลด เปน
ยอดรวม 5,243,000.-บาท ปรับเพิ่มขึ้นจากปกอน 5.3%เปนไปตามการเติบโตของธุรกิจ โดยเปน
สวนของบริษัท 1,160,000.-บาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 7.4%

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาที่ประชุมผูถือหุน สมควรแตงตั้ง
นายชัยกรณ อุนปติพงษา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ อติ
อนุวรรตน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 เปนผูสอบบัญชีสําหรับรอบปบัญชี 2550 และ
กําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี สําหรับป 2550 โดยเปนคาสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย

ในกลุมบีอีซี เวิลด เปนยอดรวม 5,243,000.- บาท โดยเปนสวนของบริษัท1,160,000.- บาท
ทั้งนี้ การปรับเพิ่มคาสอบบัญชีนี้เปนไปตามการเติบโตของธุรกิจ
อนึ่ง บริษัทฯ ไดกําหนดปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน เพื่อสิทธิในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2550 ตั้งแตวันจันทรที่ 9 เมษายน 2550 เวลา 12.00 นาฬิกา ไปจนกวาการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
2550 จะแลวเสร็จ
จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนของบริษัท เขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกลาวขางตน
โดยพรอมเพรียงกัน สําหรับทานผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุม บริษัทไดเตรียมหนังสือมอบฉันทะ – ตามที่ได
แนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุมฯในครั้งนี,้ เพื่อโปรดพิจารณามอบฉันทะใหผูแทนเขารวมประชุม และ ใชสิทธิออก
เสียงลงคะแนนแทน ซึ่งอาจจะมอบฉันทะใหแกกรรมการอิสระของบริษัท โดยกรอกแบบและลงนามในหนังสือมอบ
ฉันทะสงกลับมายังบริษัท พรอมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบการมอบฉันทะใหครบถวน ภายในวันที่ 25 เมษายน
2550ดวย จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัย มาลีนนท)
ประธานกรรมการ

