รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2548
ของ
บริษัท บีอีซี เวิลด จํากัด (มหาชน)
_______________________________________
เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2548 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ หองเรนโบว ชั้น 5 โรงแรม อิมพีเรียลควีนสปารค
เลขที่ 199 ซอยสุขุมวิท 22 กรุงเทพมหานคร โดยมีนายประสาร มาลีนนท รองประธานกรรมการ เปนประธานในที่
ประชุม
ประธานฯ แถลงวา มีผูถือหุนมาเขาประชุมดวยตนเองและโดยผูรับมอบฉันทะจํานวนรวม 309ราย นับจํานวนหุนได
1,675,557,912หุน คิดเปน 83.78% ของหุนที่จําหนายแลว ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทแลว
ประธานไดกลาวแนะนํากรรมการและผูบริหารของบริษัทผูเขารวมประชุม ดังนี้
1.) นายอรุณ งามดี
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2.) นายมานิต บุญประกอบ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3.) นายประวิทย มาลีนนท
กรรมการ และกรรมการบริหาร สายธุรกิจโทรทัศน
4.) นายประชุม มาลีนนท
กรรมการ และกรรมการบริหาร สายธุรกิจสื่อใหม
5.) นางสาวรัตนา มาลีนนท กรรมการ และกรรมการบริหาร สายบัญชีและการเงิน
6.) นางสาวนิภา มาลีนนท
กรรมการ
7.) นางสาวอัมพร มาลีนนท กรรมการ และกรรมการบริหาร สายธุรกิจผลิตรายการ
8.) นางรัชนี นิพัทธกุศล
กรรมการ และกรรมการบริหาร สายการตลาดและการขาย
9.) นายประธาน รังสิมาภรณ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
10.) นายบริสุทธิ์ บูรณะสัมฤทธิ ผูอํานวยการฝาย ฝายงานสนับสนุน
11.) นายปณิธาน ทศไนยธาดา ผูอํานวยการฝาย ฝายโฆษณา
12.) นายนพดล เขมะโยธิน
ผูอํานวยการฝาย ฝายพัฒนาธุรกิจและการลงทุน
13.) นายณพพงศ บุตรขวัญ
ผูอํานวยการฝาย สํานักตรวจสอบภายใน
14.) นายพิษณุ เรืองรจิตปกรณ ผูอํานวยการฝาย ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
15.) นายสมรักษ ณรงควิชัย
ผูอํานวยการฝาย ฝายผลิตรายการ
16.) ดร.อภิญญา กังสนารักษ ผูอํานวยการฝาย ฝายทรัพยากรบุคคล
17.) นายฉัตรชัย เทียมทอง
ผูอํานวยการฝาย ฝายการเงิน และเลขานุการบริษัท
ซึ่งเปนผูชวยในการดําเนินการประชุมในครั้งนี้
หนา 1 จาก 13

โดยในการประชุมครั้งนี้ ไดมีนายชัยกรณ อุนปติพงษา ผูแทนผูสอบบัญชีของบริษัทจาก สํานักงาน ดร.วิรัช
แอนด แอสโซซิเอทส และนายประดิษฐ สหชัยยันต ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายสากล
จํากัด เขารวมประชุมดวย
ประธานฯ ไดกลาวเปดประชุม เมื่อเวลา 14.15 นาฬิกา โดยที่กอนเริ่มเขาวาระการประชุม ประธานฯไดใหเลขา
นุการฯ แจงวิธีการดําเนินการประชุม การสอบถาม การแสดงความเห็น และการออกเสียงลงคะแนนใหที่
ประชุมทราบ วาสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน ไดมีผูถือหุนหลายทานไดสอบถามหรือแสดงความเห็นโดยไม
ไดแจงชื่อ ทําใหรายงานการประชุมไมสมบูรณ จึงขอความรวมมือจากทานผูถือหุนวา หากทานผูถือหุนทานใด
ประสงคจะสอบถามหรือใหคําแนะนําใดๆ กรุณาแนะนําตนตอที่ประชุมดวย และขอความรวมมือในการสอบ
ถามคําถามใหตรงตามวาระการประชุมดวย โดยในสวนของคําถามทุกคําถามที่ผูถือหุนสอบถาม หากไมตรง
ตามวาระการประชุมในครั้งนี้ก็ตาม
บริษัทจะแสดงคําถามคําตอบไวบนเวปไซทของบริษัท
www.becworld.com เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมในครั้งนี้ไดรับทราบทราบโดยทั่ว
กัน ในสวนการนับคะแนนเสียง เพื่อความสะดวกในการสรุปมติ หากทานผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่เขารวม
ประชุมมีความเห็น โดยไมเห็นดวยกับความเห็น/ขอเสนอของคณะกรรมการ หรือประสงคจะงดออกเสียง ขอให
ออกเสียงลงคะแนนบนใบลงคะแนนที่ไดแจกใหตอนลงทะเบียนเขารวมประชุม กรณีที่ผูถือหุนหรือผูรับมอบ
ฉันทะไมไดแสดงวาไมเห็นดวยหรือประสงคจะงดออกเสียง ก็จะถือวาทานผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะทาน
นั้นๆ ออกเสียงเห็นดวยกับความเห็น/ขอเสนอของคณะกรรมการในวาระนั้นๆ
หลังจากที่ไดแจงตกลงเรื่องการดําเนินการประชุมดังที่กลาวขางตนแลว ไดเริ่มพิจารณาเรื่องตางๆตามระเบียบ
วาระตางๆที่ระบุไวในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งไดนําสงใหแกผูถือหุนกอนหนานี้แลว ดังนี้
1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2547
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2547 ซึ่งไดจัดใหมีขึ้นเมื่อ
วันที่ 28 เมษายน 2547 ตามสําเนาที่ไดจัดสงใหแกทานผูถือหุนไปแลวพรอมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ คณะ
กรรมการไดพิจารณารายงานการประชุมดังกลาวแลวเห็นวา ที่ประชุมควรรับรองรายงานการประชุมดังกลาว จึง
ขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
นายสุรินทร ตันติสุวรรณกุล ผูถือหุนรายยอย ไดเสนอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกลาว
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2547 ตามที่
เสนอ ดวยคะแนนเสียง เห็นดวย 1,675,557,912 เสียง หรือคิดเปน 100% ขององคประชุม
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2. คณะกรรมการเสนอรายงานของคณะกรรมการเพื่อทราบ
ประธานฯ เสนอรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯในรอบป 2547 ของคณะกรรมการ ตามที่ไดแสดงไวในราย
งานประจําป 2547 ในหนาที่ 2 และ 3 ซึ่งไดจัดสงใหแกทานผูถือหุนไปแลวพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้
ใหที่ประชุมทราบ
นายสุรินทร ตันติสุวรรณกุล ผูถือหุนรายยอย ไดแสดงความเห็นวา ในป 2547 บีอีซี เวิลด ทํากําไรได 1,601
ลานบาท นายสุรินทร ไดกลาวขอโทษที่ตองกลาวถึงสถานีอื่น ไดแก ชอง 9 ในป 2547 ทํากําไรได 158 ลานบาท
ในขณะที่ไอทีวี ทํากําไรได 204 ลานบาท โดยในป 2545 สื่อโฆษณาเฉพาะทางทีวีทั้งตลาดใชจายประมาณ
37,000ลานบาท ป 2546 ใชจาย 42,000 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2545 ประมาณ 4พันแปดรอยกวาลานบาท
หรือเพิ่ม ขึ้นประมาณ 13%กวา ป 2547 ใชจาย 47,000 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2546 ประมาณ 4พันแปดรอย
กวาลานบาท หรือคิดเปน 11%กวา ถากลาวเฉพาะสื่อโฆษณาทางทีวี ในป 2547 ชอง 3 กําไรได 5,493 ลาน
บาท ป 2546 ทํากําไรได 5,481 ลานบาท เพิ่มขึ้น 12ลานบาท หรือคิดเปน 0.23% ถือวาเพิ่มนอยมาก แตที่ราย
ไดรวมโตขึ้นนั้น จะเห็นไดวาบีอีซี เวิลด เริ่มมีมาจากชองทางอื่นเพิ่มมากขึ้น แตในฐานะผูถือหุนเห็นวารายได
จากสื่อโฆษณาซึ่งเปนรายไดหลักของเราก็ไมควรใหผูอื่นแยงไป ซึ่งเมื่อมองดูจะพบวาชวงเวลาไพรมไทมของ
ชอง 3 มีการเปลี่ยนแปลงอยางมาก ถาดูชอง 7 ชวงเวลาไพรมไทมของเขาเวลา 18.00-24.00 น. มีผูชม 38%
ชอง 3 มีสวนแบงคนดู 23% เมื่อดูคาเฉลี่ยผูชมของชอง 7 จะอยูที่ 35 -38% สูงสุดของชอง 3 คือ 28%คือชวง
18.00-22.00 น. สวนแบงคนดูของชอง 3 ที่หายไปเขาใจวาจะไปอยูที่ชอง 9 และไอทีวี จึงขอฝากฝายบริหารวา
ทําอยางไรจะดึงเอาสวนแบงคนดูกลับมา สังเกตไดวาสวนหนึ่งอาจมีปญหาจากการรับสัญญาณไทยทีวีสีชอง 3
ไมชัด
นายฉัตรชัย เทียมทอง ไดแถลงตอที่ประชุมวา ปญหาเรื่องการรับสัญญาณชอง 3 ไมชัดในกรุงเทพฯและ
ปริมณฑลนั้น ทางสถานีไดแกปญหานี้โดยปจจุบันเราออกอากาศชอง 32 ระบบ UHF ตั้งแตปลายเดือน
มีนาคมที่ผานมา ซึ่งทางบริษัทก็ไดพยายามประชาสัมพันธการออกอากาศโดยคลื่น UHF นี้อยางทั่วถึง เพื่อใหผู
ชมในกรุงเทพฯและปริมณฑลปรับเครื่องรับโทรทัศนรับสัญญาณใหมนี้ ฝายบริหารเชื่อวาการออกอากาศคลื่น
UHF นี้ จะชวยแกปญหาจุดบอดในกรุงเทพและปริมณฑลได
นายศุภกร ชินพงศไพบูลย ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามกรรมการวาการออกอากาศคลื่น UHF เปนระบบ
ดิจิตอลใชหรือไม ครอบคลุมทั่วประเทศหรือไม และการรับสัญญาณคลื่น UHF ผูรับตองติดตั้งอุปกรณใดเพิ่ม
หรือไม นอกจากนี้ ขอแนะนําฝายบริหารวา ในการดําเนินธุรกิจควรพิจารณาการปรับตัวของสถานีอื่นดวย เชน
ชองไอทีวี หลังจากที่คุณไตรภพ เขาเปนผูบริหารและมีการปรับโครงสรางผูถือหุน รวมถึง ไดมีการปรับผังราย
การเปนสถานีบันเทิง โดยยึดถือตามคําวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการ แมคดีจะอยูในชั้นศาลก็ตาม สวนชอง 9 ก็
มีการปรับผังรายการเชนกัน จึงขอฝากใหฝายบริหารพิจารณาการปรับตัวของสถานีอื่นดวย
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นายประสาร มาลีนนท ไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบถึงการออกอากาศคลื่น UHF วา คลื่นUHFที่สถานีออกอากาศ
ณ เวลานี้เปนระบบปกติเหมือนเชนเดียวกับทุกสถานี จะสามารถรับชมไดเฉพาะกรุงเทพฯ และอีกหลายจังหวัด
โดยรอบกรุงเทพฯเทานั้น สวนเรื่องการรับสัญญาณนั้น ผูชมจะตองมีการเปลี่ยนเสารับสัญญาณเปนเสา
สัญญาณคลื่น UHF ชอง 3 ใชระบบออกอากาศคลื่น UHF เดียวกันกับของไอทีวี ดังนั้นหากผูชมใดไดติดตั้งเสา
อากาศของไอทีวีอยูแลว ก็สามารถตั้งเครื่องรับโทรทัศนรับสัญญาณโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 ทางชอง 32 คลื่น
UHF ไดเลย
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบป 2547 ของคณะกรรมการตามที่
เสนอ
3. พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล บัญชีกําไรขาดทุน สําหรับรอบปบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2547 ซึ่งผูสอบบัญชีไดตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยไมมีเงื่อนไข บริษัทไดจัดพิมพไวในรายงาน
ประจําป 2547 ในหนา 21 ถึงหนา 47 ซึ่งไดจัดสงใหทานผูถือหุนแลวพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และ
ไดชี้แจงเพิ่มเติมวา
ผลการดําเนินงาน
กลุมบีอีซี เวิลด สามารถสรางกําไรในป2547 ได1,602ลานบาท ต่ํากวาที่เคยทําไดในปกอน386ลานบาท เทา
กับต่ําลงรอยละ19 จากการที่ตนทุนและคาใชจายในการดําเนินงานที่โตสูงขึ้น จากการลงทุนขยายเวลาชวง
ไพรมไทมและการพัฒนาชวงเวลานอกไพรมไทมใหนาสนใจมากขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตของเม็ดเงินโฆษณาที่
คาดวาจะโตขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจและการแขงขันในตลาดที่ดูวากระเตื้องดีขึ้น ในขณะที่รายไดจากการขาย
โฆษณาไมไดโตขึ้นตามดังที่คาด จึงทําใหอัตรากําไรที่ทําไดลดต่ําลง
ป 2547 กลุมบีอีซี เวิลด มีรายไดรวมเทากับ6,473ลานบาท สูงขึ้นกวาปกอนรอยละ4 มาจากรายไดจากการจัด
การแสดงที่โตขึ้นกวาปกอนรอยละ37 ตามภาวะกําลังซื้อและความพรอมที่จะออกมารื่นเริงที่ดีขึ้นกวาปกอน แต
ในสวนของรายไดจากการขายเวลาโฆษณานั้น แมวากลุมจะประสบผลสําเร็จเปนอยางมากในการพัฒนาราย
ไดในชวงเวลานอกไพรมไทม แตโฆษณาในเวลาชวงไพรมไทมยังทําไดไมเต็มที่ จากการที่เม็ดเงินโฆษณาผาน
สื่อโทรทัศนมีการเติบโตในอัตราที่ถดถอยต่ํากวาที่คาด
ในขณะที่มีการแขงขันแยงเม็ดเงินโฆษณาในหมูผู
ประกอบการโทรทัศนรุนแรงมากขึ้น ทําใหรายไดจากการขายเวลาโฆษณาโดยรวมของกลุมดีขึ้นกวาที่ทําไดในป
กอนในเพียงเล็กนอย สวนแบงกําไรจากบริษัทรวมปรับฟนดีขึ้นมากในปนี้แตรายไดอื่นซึ่งประกอบดวยผลตอบ
แทนของเงินสดที่บริษัทถือครองเปนหลักนั้น กลับลดลงตามภาวะอัตราดอกเบี้ยตอเนื่องจากปกอน
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ตนทุนขายเพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ19 สวนใหญมาจากตนทุนของกิจกรรมของบีอีซี-เทโรฯที่โตขึ้นตามรายได
ในขณะที่ตนทุนรายการโทรทัศนก็โตขึ้น จากการลงทุนขยายเวลาชวงไพรมไทมเพิ่มละครแนวสรางสรรคสําหรับ
ทั้งครอบครัวในชวงครอบครัวตัวละคร และการพัฒนาชวงเวลานอกไพรมไทมใหเปนที่นาสนใจมากขึ้น รวมถึง
การแนะนําชวงละครแกะกลองในชวงบายวันธรรมดา
ที่กลุมดําเนินการเพื่อรองรับการเติบโตของเม็ดเงิน
โฆษณาที่คาดวาจะโตขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจและการแขงขันในตลาดที่กระเตื้องดีขึ้น ในสวนของคาใชจายใน
การขายและการบริหารก็เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ15 สวนหนึ่งเนื่องมาจากคาใชจายการขายและการดําเนิน
งานที่โตตามกิจกรรมที่มีบอยและหลากหลายมากขึ้น และอีกสวนหนึ่งมาจากการยายสํานักงานมาอยู ณ ที่ใหม
ที่มีพื้นที่เชามากขึ้น
ฐานะการเงิน
สําหรับฐานะการเงินของกลุมบีอีซี เวิลด สินทรัพยรวมเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปลายปกอน จากการลงทุน
เพิ่มเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ กลุมมีสินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 เทากับ 7,565ลานบาท
สวนใหญรอยละ 39 ก็ยังอยูในรูปของเงินฝากสถาบันการเงินและเงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้เชนเดิม
แตเนื่องจากความเสี่ยงในการลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้เพิ่มขึ้นจากการปรับแนวโนมของอัตราดอกเบี้ยที่
เริ่มเปนขาขึ้น บีอีซีจึงไดปรับลดน้ําหนักในการลงทุนลงตอเนื่องจากปกอน เหลือเงินลงทุนนอยกวารอยละ10
ของเงินสดที่ถือครอง โดยที่เงินลงทุนนั้นไดเนนในกองทุนที่ถือตราสารอายุสั้นเปนหลัก เพื่อลดความเสี่ยงจาก
การผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ลูกหนี้และสินทรัพยหมุนเวียนอื่นของกลุมยังคงมียอดใกลเคียงกับปกอน กลุมไม
มีปญหาเรื่องคุณภาพของสินทรัพย เนื่องจากคูคาเปนธุรกิจขนาดใหญที่ไมมีปญหาทางการเงิน อีกทั้งกลุมไดมี
การปรับรับรูการดอยคาของสินทรัพยและไดตั้งสํารองคาเผื่อสําหรับความสูญเสียอยางเพียงพอแลว ในสวนของ
ยอดคงเหลือของบัญชีคาเชาภาพยนตร คาผลิตภัณฑภาพยนตร คาละครและคาลิขสิทธิ์ ซึ่งเปนตนทุนคาราย
การรอตัดบัญชี ที่มียอดสูงขึ้นอีกครั้งหลังจากที่ลดลงในปกอน เนื่องจากการเตรียมการรองรับการขยายชวง
เวลาไพรมไทมและการพัฒนาชวงเวลานอกไพรมไทม ในสวนของหนี้สิน หนี้สินโดยรวมมียอดเพิ่มขึ้นจากปกอน
เล็กนอย จากการที่เจาหนี้การคาซึ่งเกิดจากจากการจัดหารายการเพิ่มขึ้น หนี้สินของกลุมมียอดเพียงไมถึงหนึ่ง
ในสามของสินทรัพยหมุนเวียน อีกทั้งการที่สินทรัพยสวนใหญอยูในรูปของเงินฝากสถาบันการเงิน และเงินลง
ทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ซึ่งมีสภาพคลองสูง และกลุมก็ไมไดมีการกูยืม โครงสรางของเงินลงทุนมาจากสวน
ของผูถือหุนเปนหลัก กลุมจึงไมมีปญหาสภาพคลอง ถือไดวากลุมมีโครงสรางเงินทุนที่แข็งแกรง มีสภาพคลองที่
ดีเยี่ยม และไมมีปญหาเรื่องคุณภาพของสินทรัพย
ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับป
สิ้นสุด ณ วันที่ 31ธันวาคม 2547 ซึ่งผูตรวจสอบบัญชีไดทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยไมมีเงื่อนไขไว
แลว จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
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นายสุรินทร ตันติสุวรรณากุล ผูถือหุนรายยอย ไดตั้งขอสังเกตถึงผลการดําเนินงานที่เปลี่ยนแปลงไปในปที่ผาน
มา โดยเริ่มเห็นสัญญาณอันตรายเนื่องจากบริษัทเริ่มมีรายจายเพิ่มสูงกวารายไดคอนขางมาก นอกจากนี้ ขอ
ฝากใหคณะกรรมการและผูบริหารพิจารณาการดําเนินงานของบริษัทดวยวา ทําอยางไรใหสถานีชอง 3 มีการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ทําอยางไรใหสถานีชอง 3 ดูแตกตางไมเหมือนชองอื่น ทําอยางไรใหสถานีชอง 3 ดู
ใหม ทําอยางไรใหผูชมอยากเขามาดูรายการของสถานีชอง 3 และในฐานะนักการตลาดเห็นวา ชอง 3 ควรหา
วิธีอื่นรุกเขาไปสูตลาดใหมากขึ้น ทําอยางไรใหบริษัทมีชองทางหารายไดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจากผลการดําเนินงานที่
ผานมาเริ่มเห็นวาบริษัทมีรายไดอื่นนอกจากการขายสื่อโฆษณาทางโทรทัศนเพิ่มมากขึ้น เชน รายไดจากการ
ขายสื่อโฆษณาทางวิทยุ รายไดจากการจัดแสดงโชวตางๆ รวมถึงรายไดจากการนําภาพยนตรที่ผลิตไวแลวไป
ขายในตางประเทศ โดย บมจ. บีอีซี-เทโร เอ็นเตอรเทนเมนท เปนผูดําเนินงาน โดยสวนตัวเห็นวาเปนเรื่องที่ดี
เปนการสรางรายไดเขาประเทศ ในฐานะผูถือหุนจึงขอสนับสนุน โดยอยากเห็นบริษัทมีการขยายชองทางทํา
ธุรกิจเพิ่มรายไดเชนนี้เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ขอสนับสนุนการตัดสินใจชะลอการสรางภาพยนตรของฝาย
บริหาร เนื่องจากตนทุนการผลิตสูง อยางไรก็ตาม ในฐานะผูถือหุนอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของสถานีชอง 3
อยากเห็นสถานีมีแผนการตลาดใหมๆ มีรายการใหมๆ ซึ่งอาจตองมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มบุคลากรรุนใหม โดย
อาจพิจารณานําโครงการเกษียณอายุมาใช ทั้งนี้ เนื่องจาก ในขณะที่พนักงานของบริษัทมีอายุมากขึ้น ผูชมก็มี
การเปลี่ยนเปนคนรุนใหมแลว ผูซื้อสื่อโฆษณาเองก็มีการปรับตัวเองอยูตลอดเวลาตามผูบริโภคซึ่งเปนผูชมราย
การของทางสถานีที่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไป นอกจากนี้ นายสุรินทร ไดแสดงความกังวลถึงขาวการปรับ
ลดงบโฆษณาของบริษัทผูผลิตสินคาอุปโภคบริโภค ซึ่งจะมีผลกระทบตอรายไดของบริษัทโดยตรง จึงขอฝาก
ความคิดเห็นนี้กับกรรมการและผูบริหารของบริษัทดวย
นายฉัตรชัย เทียมทอง ไดชี้แจงตอที่ประชุมวา ผูบริหารมีการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสถานีอื่นอยาง
สม่ําเสมอ และก็ไดปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานของสถานีชอง 3 อยูตลอด แมวาสวนแบงคนดูเราจะต่ํา
กวาชอง 7 เนื่องจากฐานผูชมตางกัน แตในอุตสาหกรรมนี้ก็ยังยอมรับเราในฐานะผูนําของอุตสาหกรรม ผู
บริหารเองพยายามปรับปรุงภาพลักษณอยางสม่ําเสมอ นอกจากนี้ ในการวางกลยุทธ ฝายบริหารก็ไดพิจารณา
ปดชองวางที่เพรี้ยงพร้ําตอคูแขงอยางสม่ําเสมอ
นายประกิต ตันพิพัฒน ผูถือหุนรายยอย ไดขอใหฝายบริหารชี้แจงเพิ่มเติม เกี่ยวกับขอมูลที่แสดงในสวนของผู
ถือหุนในหนางบดุล เปรียบเทียบกับหนางบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน กรณีที่บริษัททํากําไรไดลด
ลงในป 2547 โดยเหลือกําไรสุทธิตอหุน 0.80 บาท แตกลับจายปนผลสูงกวากําไรตอหุน โดยจายที่อัตรา 0.90
บาท/หุน ซึ่งถาเปนเชนนี้ สวนของผูถือหุนควรลดลง และมูลคาตามบัญชีควรลดลง แตจากการดูงบการเงินสอง
หนาดังกลาว กลับพบวาเมื่อจายเงินปนผลแลวมูลคาตามบัญชีและสวนของผูถือหุนกลับเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ได
สอบถามวา แนวโนมงบการเงินจะดีขึ้นหรือไม เมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา
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นายฉัตรชัย เทียมทอง ตอบคําถามนี้ โดยไดชี้แจงตอที่ประชุมวา เนื่องจาก ชวงปลายป 2546 บริษัทมีการจาย
เงินปนผลพิเศษระหวางกาล ในอัตราหุนละ 1.00 บาท ในเดือนธันวาคม 2546 แตในการจายเงินปนผลระหวาง
กาลงวดหกเดือนแรกของป 2547 ในอัตราหุนละ 0.40 บาท ไดจายไปเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2547 หลังจากการ
จายเงินปนผลบริษัทก็ยังสามารถทํากําไรเพิ่มขึ้นอีก จังหวะการจายเงินปนผลที่ตางกันเปนเหตุผลที่ทําใหมูลคา
หุนตามบัญชีและสวนของผูถือหุนในป 2547 โตขึ้น สวนความกังวลเรื่องตนทุนที่เพิ่มขึ้น และแนวโนมผลการ
ดําเนินงานที่จะแสดงในงบการเงินนั้น เนื่องจากฝายบริหารเชื่อวาเศรษฐกิจกําลังปรับฟนตัวดีขึ้น โดยเห็น
สัญญาณตั้งแตป 2545 ทําใหสถานีปรับตัวดวยการลงทุนเพิ่มทุกสวน เตรียมตัวเพื่อรองรับเม็ดเงินโฆษณาที่
คาดวาจะโตขึ้น โดยการขยายชวงเวลาไพรมไทม พัฒนาชวงนอกเวลาไพรมไทม และจัดกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น แต
การเจริญเติบโตของเม็ดเงินโฆษณาในป 2547 โตในอัตราที่ถดถอยต่ํากวาอัตราการเติบโตในป 2546 จาก
ภาวะการถดถอยของความเชื่อมั่นของผูบริโภค ซึ่งสงผลกระทบใหเกรงวาการจับจายใชสอยของผูบริโภคจะลด
ลง ทําใหเจาของสินคาระมัดระวังในการใชงบโฆษณามากยิ่งขึ้น แตเนื่องจาก บริษัทมีตนทุนที่คงที่ไมวาจะขาย
นาทีโฆษณาไดมากนอยเทาไหรตนทุนก็ยังคงเดิม ดังนั้นบริษัทจึงประสบปญหาความสามารถในการทํากําไร
โดยเฉพาะในชวงเวลาไพรมไทมที่บริษัทไมสามารถขายนาทีโฆษณาทั้งหมดไดอยางเดิม เนื่องจากในป2547
เปนปที่มีการปรับตัวของหลายสถานีโดยมีปรับเปลี่ยนเพิ่มรายการใหมๆมีความหลากหลายมากขึ้น ทําใหอุป
ทานในตลาดเพิ่มมากขึ้น เพิ่มมากกวาอุปสงคของผูซื้อสื่อซึ่งกลับเติบโตในอัตราที่ถดถอยดังที่กลาวขางตน ดัง
นั้น การที่ชอง 3 เองพัฒนาชวงเวลานอกไพรมไทมจึงทําใหมีอุปทานเพิ่มมากขึ้นอีก เนื่องจาก ชวงไพรมไทมมี
อัตราคาโฆษณาสูงกวาชวงเวลานอกไพรมไทมคอนขางมาก ปญหาที่ชอง 3 ประสบนั้น นอกจากเรื่องตนทุนสูง
แลว ยังประสบปญหาการขายเวลาโฆษณาที่ยังทําไดไมเต็มดวย ทําใหบริษัทไมสามารถสรางรายไดและทํา
กําไรไดอยางเต็มที่ แนวโนมภาวะเศรษฐกิจในป 2548 ซึ่งชวงตนปมีแตปจจัยลบ แมวาเมื่อเขาฤดูรอนนี้ไดเริ่ม
เห็นการปรับกระเตื้องดีขึ้นบางแลว ในสวนของชอง3เองก็พบวายอดจองโฆษณาชวงไพรมไทมก็ปรับสูงขึ้นคอน
ขางมาก จึงทําใหเชื่อวาชวงหลังของป 2548โครงการลงทุนของภาครัฐ และการขยายกําลังการผลิตของภาค
เอกชน จะชวยเพิ่มกําลังซื้อของผูบริโภค จะชวยผลักดันใหเม็ดเงินโฆษณาโตสูงขึ้น นี่เปนเหตุผลที่เรายังจายปน
ผลในอัตราที่สูง ดวยเชื่อวาปญหาที่กลาวขางตนจะเปนเพียงปญหาในชวงเวลาสั้นๆ
นายสมชาย ฐิติอัครรุงโรจน ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามเพิ่มเติมประเด็นรายไดที่ลดลงในขณะที่คาใชจายเพิ่ม
มากขึ้นดังที่กลาวขางตน สงผลกระทบกับกิจการ โดยในชวง 2 ปที่ผานมาหลังจากการแตกพาร นักวิเคราะหมี
มุมมองวาธุรกิจเริ่มถึงจุดอิ่มตัว รายไดเริ่มถดถอย คาใชจายเริ่มมากขึ้น จุดตอไปจะเขาสูชวงที่กําไรลดลง นัก
วิเคราะหบางแหงยังมองไมเห็นวาจุดต่ําสุดของราคาหุนของบริษัทวาอยูที่ใด ถามวาฝายบริหารจะแกไขอยางไร
นายฉัตรชัย เทียมทอง ตอบคําถามผูถือหุนวา บริษัท เห็นวาธุรกิจของบริษัทยังไมอยูในสถานการณนั้น ดูจาก
กอนที่เราพยายามขยายชวงเวลาไพรมไทม เราทําธุรกิจ 2 ชั่วโมงชวงวไพรมไทมเดิม เราสรางรายไดรอยละ 50
ของรายไดรวม วิกฤตตมยํากุงทําใหประเทศของเราเติบโตอยางแข็งแรงขึ้น ภายหลังภาวะวิกฤตดังกลาวก็ไดดึง
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ใหนักลงทุนตางชาติเขามาทําธุรกิจในเมืองไทยมากขึ้น มีการแขงขันในกลุมผูโฆษณามากขึ้น เมื่อมีการลงทุนก็
จะทําใหมีการใชจายเม็ดเงินโฆษณามากขึ้น เนื่องจากสื่อโทรทัศนเปนสื่อที่เขาถึงประชากรของประเทศไทยได
สูงสุด แตก็ตองขึ้นอยูกับภาวะการเติบโตของอุตสาหกรรมดวย การปรับฟนของเศรษฐกิจในชวง3-4ปกอน
บริษัทปรับฟนคอนขางมาก รายไดโตขึ้นปละ 10-20% กําไรโตขึ้นรอยละ 18-40 คาพีอีสูง 30กวาเทา โดยเปน
บริษัทที่มีคาพีอีสูงเปนอันดับตนๆ การเติบโตนี้กลับเปนผลรายในปจจุบัน เพราะแมวาปจจุบันตลาดจะดีขึ้น คา
พีอีของทั้งตลาดอยูที่ประมาณ 7-8 เทา พีอีของอุตสาหกรรมบันเทิงอยูที่10-11 เทา ซึ่งคาพีอีนี้ก็เปนตัวชี้วัดประ
สิทธิภาพในการเจริญเติบโตของกําไรของบริษัท ซึ่งแมวาชวงภาวะเศรษฐกิจเกื้อหนุนชวง 2-3 ปที่ผานมา บริษัท
ก็ยังทํากําไรไดไมเต็มที่ นี่ก็เปนตัวพิสูจนวาการดําเนินธุรกิจของบริษัทยังไมถึงจุดอิ่มตัวแนนอน เรายังมีโอกาสที่
จะทํากําไรใหโตขึ้น 30-40% ไดอยางแนนอน แตตองใหภาวะเศรษฐกิจเอื้ออํานวยดวย สวนประเด็นราคาหุน
นั้น ฝายบริหารเองก็รูสึกไมสบายใจที่ราคาหุนลดต่ําลง จึงมีความตั้งใจที่จะจายเงินปนผลคืนกลับไปใหผูถือหุน
ใหมากที่สุด โดยบริษัทพยายามใหมีการเติบโตของเงินปนผล ลาสุดบริษัทไดปรับนโยบายการจายเงินปนผล
เปนรอยละ90ของกําไร ผูถือหุนของบริษัทที่เปนผูถือหุนระยะยาวจะไดคาตอบแทนเปนเงินปนผลสูงกวาการ
ฝากเงินไวกับธนาคารอยางแนนอน และผูถือหุนเองก็อาจจะไดผลประโยชนจากสวนตางของมูลคาหุน ตาม
ภาวะเศรษฐกิจที่มีแนวโนมดีขึ้นดวย แตก็ตองอาศัยเวลาสักเล็กนอยตามวงจรภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งแมปจจุบันจะ
ประสบปญหาความชะงักงันของผูบริโภค แตดวยโครงการลงทุนขนาดใหญของภาครัฐในชวงครึ่งหลังของป เชื่อ
วานาจะเปนตัวฉุดเศรษฐกิจใหกระเตื้องขึ้นในเร็ววัน เพราะการลงทุนจะกระตุนใหมีการแขงขัน ซึ่งก็จะกระตุน
การใชเม็ดเงินโฆษณาเพิ่มมากขึ้นตอเนื่องไป
นายสุรินทร ตันติสุวรรณกุล ผูถือหุนรายยอย ไดใหความเห็นวา ในระหวางป 2546-2547 สถานีอื่นมีการปรับ
รายการ ทําใหรายไดคาโฆษณาโดยเฉพาะชวงเวลาไพรมไทมโตขึ้นมาก โดยบางสถานีตกไป 30กวา% ในขณะ
ที่อีกสองสถานีรายไดโตขึ้นรอยเปอรเซ็นต สวนชอง 3 โตขึ้นเพียง 1% ดังนั้น จึงเห็นวาฝายบริหารควรพิจารณา
ปรับปรุงรายการ ปรับปรุงภาพลักษณของสถานีเพื่อการแขงขันไดแลวหรือยัง นอกจากนี้ ขอสนับสนุนการ
ดําเนินธุรกิจใหมๆ ของบีอีซี-เทโรฯ ดวย
นายฉัตรชัย เทียมทอง ไดใหความเห็นตอประเด็นนี้วา ตามที่คุณสุรินทร ไดยกตัวเลขเปอรเซ็นตการเติบโตของ
รายไดของสถานีอื่นซึ่งดูเหมือนจะสูงมากนั้น แตเมื่อพิจารณาอยางถองแทแลวจะพบวาเปอรเซ็นตเติบโตนั้น
เปนสิ่งที่ไมนากังวลนัก เชน ที่สถานีหนึ่งใหขาววารายไดภาพยนตรซีรี่ตางประเทศโตขึ้น 600% แตเมื่อคํานวณ
เปนเม็ดเงินมีคาประมาณ 12ลานบาท ในขณะที่ภาพยนตรซี่รี่ตางประเทศของชอง 3 ตอเรื่องสรางรายไดที่สูง
เกือบรอยลานบาท ฝายบริหารไดหารือกันแลวเห็นวาบริษัทตองปรับปรุงการสื่อสารใหขอมูลการลงทุนกับนัก
วิเคราะหและนักลงทุนใหละเอียดมากขึ้น มีความถี่มากขึ้น และพยายามใหใกลชิดมากขึ้น โดยในชวง 3-4
เดือนที่ผานมานักลงทุนตางชาติไดกลับมาลงทุนในหุนของบริษัทแลว โดยจะเห็นวาสัดสวนการถือหุนโดยนักลง
ทุนตางชาติสูงขึ้น 3% ปจจุบันสัดสวนผูถือหุนตางประเทศอยูที่ 32% แนวโนมเปนไปในทางที่ดีขึ้น ในสวนของ
นักลงทุนรายยอยชาวไทย บริษัทก็ไมไดละเลย โดยทุกครั้งที่มีการสงงบการเงิน บริษัทจะจัดใหมีการประชุมนัก
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วิเคราะห และนักลงทุนสถาบัน เพื่อชี้แจงผลการดําเนินงาน นอกจากนี้ ไดมีการแถลงผลการดําเนินกับนักขาว
เพื่อใหนักขาวสื่อขาวสารถึงทานนักลงทุน ในสวนของนักลงทุนรายยอย บริษัทเขารวมงาน Opportunity Day
ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพยฯอยางสม่ําเสมอ ทุกไตรมาส เพื่ออธิบายผลการดําเนินงานแกนักลงทุนรายยอย
นายศุภกร ชินพงศไพบูลย ผูถือหุนรายอย ไดใหคําแนะนํากับผูบริหารเรื่องการประชาสัมพันธการปรับผังราย
การอยางทั่วถึงและบอยครั้ง โดยเฉพาะกรณีการงดอออกอากาศรายการเมื่อมีการแทรกรายการพิเศษ เพื่อไมให
ผูชมผิดหวังกรณีการเฝาติดตามชมรายการโปรด โดยเฉพาะรายการที่ออกอากาศสัปดาหละครั้งสองครั้ง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงเห็นดวย 1,678,113,315 เสียง หรือคิดเปน 99.96%ขององค
ประชุม อนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31ธันวาคม 2547 ตามที่เสนอ
โดยมีผูงดออกเสียง 610,000 เสียง หรือคิดเปน 0.04%ขององคประชุม
4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสําหรับป 2547 และอนุมัติจายเงินปนผล
ประธานฯ ไดแถลงใหที่ประชุมทราบวาในป 2547 บริษัทมีผลการดําเนินงานเปนกําไรเทากับ 1,601,870,183
บาท ซึ่งเมื่อรวมกับกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 2546 จํานวน
1,010,032,777 บาท โดยในระหวางป ไดมีการจัดสรรจายเงินปนผลแกผูถือหุนสามัญ ดังนี้ ครั้งที่ 1 จายตาม
มติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2547 ซึ่งไดมีมติใหจายเงินปนผลงวดหลัง ในอัตราหุนละ0.20 บาท สําหรับ
ผลการดําเนินงานป 2546 เพิ่มจากงวดแรกซึ่งเปนปนผลพิเศษระหวางกาลหุนละ 1.00บาท เปนจํานวนเงินรวม
400 ลานบาท โดยไดจายไปเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2547 และครั้งที่ 2 จายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ครั้งที่ 4/2547 ซึ่งไดมีมติใหจายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับผลการดําเนินงานงวดหกเดือนแรกของป 2547 ใน
อัตราหุนละ 0.40 บาท เปนเงิน 800 ลานบาท โดยไดจายไปเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2547 รวมเปนเงินปนผลจาย
ในป 2547 1,200 ลานบาท คงเหลือเปนกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรปลายงวด 31 ธันวาคม 2547 จํานวน
1,411,902,960 บาท
เนื่องจากบริษัทไดจัดสรรเงินกําไรไวเปนทุนสํารองครบตามจํานวนที่กฎหมายระบุไว รอยละ10 ของทุนจด
ทะเบียนเปนที่เรียบรอยแลว ดังนั้น ในการพิจารณาจัดสรรเงินกําไรในครั้งนี้ จึงใครขอเสนอใหคณะกรรมการ
พิจารณาจัดสรรเงินกําไร และเงินปนผล ดังนี้
1. จัดสรรเปนเงินปนผลงวดหลังสําหรับหุนสามัญ 2,000 ลานหุน
ในอัตราหุนละ 0.50 บาท เปนจํานวนเงินรวม
1,000,000,000 บาท
2. ที่เหลือยกไปเปนกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรจํานวน
411,902,960 บาท
คณะกรรมการไดพิจารณาการจัดสรรกําไรดังกลาวแลวเห็นวา ที่ประชุมควรอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรตามที่
เสนอ และควรประกาศจายเงินปนผล ใหแกผูถือหุนที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันพฤหัสบดีที่
7 เมษายน 2548 ตามอัตราที่เสนอ พรอมกันนี้ ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณากําหนดวันจายเงินปนผล
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ดังกลาวดวย โดยไดแจงใหที่ประชุมทราบวา บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนนาย
ทะเบียนของบริษัทฯ ไดขอเวลาอยางนอย 2 สัปดาห ในการจัดทําและนําสงเช็คเงินปนผลใหแกผูถือหุน ดังนั้น
จึงขอเสนอใหกําหนดจายเงินปนผลในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2547 นี้
อนึ่ง ตามที่ไดแถลงตอที่ประชุมในเบื้องตนวา ในระหวางป 2547 คณะกรรมการไดมีมติใหจายเงินปนผล
ระหวางกาลสําหรับผลการดําเนินงานงวดหกเดือนแรกของป 2547 โดยไดจายไปเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2547ที่
ผานมานั้น ซึ่งเมื่อรวมจํานวนเงินปนผลตามที่เสนอขอมติที่ประชุมในครั้งนี้ จะรวมเปนเงินปนผลทั้งสิ้น
1,800,000,000 บาท จึงขอเรียนใหที่ประชุมทราบ
นายสุรินทร ตันติสุวรรณกุล ผูถือหุนรายยอย แจงตอที่ประชุมวา ตามที่คณะกรรมการไดปรับนโยบายการจาย
เงินปนผล ใหจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมต่ํากวารอยละ 90 ของกําไรสุทธิในแตละงวดบัญชี ยกเวน
กรณีมีความจําเปนตองลงทุนในโครงการสําคัญนั้น ในความเห็นของผูถือหุนเห็นวา การจายในอัตราไมต่ํากวา
รอยละ 90 ของกําไรสุทธิถือไดวาจายในอัตราที่สูง ทั้งนี้ ในการพิจารณาจายเงินปนผล บริษัทควรพิจารณา
กระแสเงินสดประกอบดวย ไมควรกูเงินมาเพื่อจายเงินปนผล เพราะจะทําใหมีดอกเบี้ยจาย จึงขอฝากใหคณะ
กรรมการพิจารณาดวย
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดวยคะแนนเสียงเห็นดวย 1,678,896,128 เสียง หรือคิดเปน
100.00% ขององคประชุม อนุมัติใหจัดสรรเงินกําไรสําหรับป 2547 และอนุมัติใหจายเงินปนผล ดังนี้
1. จัดสรรเปนเงินปนผลงวดหลังสําหรับหุนสามัญ 2,000 ลานหุน
ในอัตราหุนละ 0.50 บาท เปนจํานวนเงินรวม
1,000,000,000 บาท
โดยจายจากเงินกําไรของกิจการที่ตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 30 กอน
ใหแกผูถือหุนที่มีรายชื่อปรากฏตามบัญชีรายชื่อผูถือหุน ณ วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2548
โดยใหจายในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2548
2. ที่เหลือยกไปเปนกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรจํานวน
411,902,960 บาท
5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ และกําหนดเงินคาตอบแทนกรรมการ
สําหรับป 2548
ประธานฯ แจงตอที่ประชุมวา ในปนี้มีกรรมการที่จะตองออกตามวาระรวม 4 คน ไดแก นายวิชัย มาลีนนท, นาย
ประสาร มาลีนนท, นายประวิทย มาลีนนท และนางสาวรัตนา มาลีนนท ทั้งนี้ ขอบังคับของบริษัทมิไดหามไมให
เลือกกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระ กลับเขามาดํารงตําแหนงดังเดิม คณะกรรมการไดพิจารณา
แลวเห็นวา ที่ประชุมควรตั้งกรรมการเดิมทั้ง 4 คนกลับเขาเปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง จึงขอใหที่ประชุม
พิจารณา
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นายสุรินทร ตันติสุวรรณกุล ผูถือหุนรายยอย ไดเสนอตอที่ประชุมวากรรมการทั้ง 4 ทานมีความตั้งใจปฏิบัติหนา
ที่เปนอยางดี โดยเขารวมประชุมทุกครั้ง แมแตนายประวิทย มาลีนนท จะมีปญหาดานสุขภาพตองผาตัดในปที่
ผานมา ก็ยังพยายามเขารวมประชุม จึงขอเสนอใหเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ทานกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระ
หนึ่ง
นอกจากนี้ ประธานไดขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณากําหนดเงินคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2548 โดยคณะ
กรรมการพิจารณาแลว เห็นควรเสนอตอที่ประชุมนี้ใหพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการเทากับปกอน ดังนี้
1.) เบี้ยประชุม : - กําหนดเงินเบี้ยประชุมสําหรับการประชุมคณะกรรมการ
ใหประธานกรรมการ ครั้งละ 8,000.-บาท และ
ใหกรรมการทานอื่น ครั้งละ 4,000.- บาท
- กําหนดเงินเบี้ยประชุมสําหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ใหกรรมการตรวจสอบแตละครั้ง ทานละ 4,000.-บาท
โดยที่เบี้ยประชุมนี้อยูในวงเงินไมเกิน 500,000.-บาท
2.) คาตอบแทนกรรมการ: กําหนดเงินคาตอบแทนกรรมการสําหรับรอบปบัญชี 2548 เปนจํานวนเงิน
รวม 12 ลานบาท โดยใหคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกันเองตามความเหมาะสม
จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
นายสุรินทร ตันติสุวรรณากุล ผูถือหุนรายยอย ไดแสดงความเห็นวา คาตอบแทนคณะกรรมการตามที่เสนอถือ
วาไมมากถาเทียบกับรายไดและกําไรของบริษัท
จึงเห็นวาที่ประชุมนี้ควรอนุมัติคาตอบแทนกรรมการตามที่
เสนอ
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติกําหนดเงินคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2548 ดังนี้
1.) เบี้ยประชุม : - กําหนดเงินเบี้ยประชุมสําหรับการประชุมคณะกรรมการ
ใหประธานกรรมการ ครั้งละ 8,000.-บาท และ
ใหกรรมการทานอื่น ครั้งละ 4,000.- บาท
- กําหนดเงินเบี้ยประชุมสําหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ใหกรรมการตรวจสอบแตละครั้ง ทานละ 4,000.-บาท
โดยที่เบี้ยประชุมนี้อยูในวงเงินไมเกิน 500,000.-บาท
2.) คาตอบแทนกรรมการ: กําหนดเงินคาตอบแทนกรรมการสําหรับรอบปบัญชี 2548 เปนจํานวนเงิน
รวม 12 ลานบาท โดยใหคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกันเองตามความเหมาะสม
นอกจากนี้ ที่ประชุมไดมีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คนที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระในปนี้ กลับเขา
ดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่งดวยคะแนนเสียง ดังนี้ เลือกตั้งนายวิชัย มาลีนนท นายประสาร มาลีนนท และนาง
สาวรัตนา มาลีนนท ดวยคะแนนเสียงเห็นดวย 1,628,517,884 เสียง หรือคิดเปน 97.00%ขององคประชุม และ
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งดออกเสียง 50,378,400 เสียง หรือคิดเปน 3.00%ขององคประชุม เลือกตั้งนายประวิทย มาลีนนท ดวยคะแนน
เสียงเห็นดวย 1,623,593,884 เสียง หรือคิดเปน 96.71%ขององคประชุม ออกเสียงไมเห็นดวยจํานวน
4,924,000 เสียง หรือคิดเปน 0.29%ขององคประชุม และงดออกเสียงจํานวน 50,378,400 เสียง หรือคิดเปน
3.00%ขององคประชุม
6. พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี สําหรับป 2547 และกําหนดคาตอบแทน
ประธานฯ แจงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทพิจารณาแลว มีความเห็นรวมกันใหเสนอใหที่
ประชุมผูถือหุน พิจารณาแตงตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธํารง และนายชัยกรณ อุนปติพงษา แหงสํานักงาน ดร.วิรัช
แอนด แอสโซซิเอทส ซึ่งเปนผูสอบบัญชีคนเดิมของกลุมบริษัทตั้งแตป 2538 ใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ
สําหรับป 2548 และเห็นควรกําหนดคาสอบบัญชีของกลุมบริษัทเปนจํานวนเงิน 4,280,000 บาท โดยที่เปนสวน
ของบริษัท 1,060,000 บาท ทั้งนี้ คาสอบบัญชีไดปรับเพิ่มขึ้น เปนการเพิ่มขึ้นตามการเจริญเติบโตและการขยาย
ตัวของธุรกิจใหมที่เพิ่มขึ้น
คณะกรรมการพิจารณาแลว จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธํารง และ/หรือ นายชัยกรณ
อุนปติพงษา เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับรอบปบัญชี 2548 และเห็นควรเสนอใหที่ประชุมกําหนดคา
สอบบัญชีของกลุมบริษัทเปนจํานวนเงิน 4,280,000 บาท โดยที่เปนสวนของบริษัท 1,060,000 บาท จึงขอเรียน
เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
นายสมชาย ฐิติอัครรุงโรจน ผูถือหุนรายยอย ไดยกประเด็นเรื่องขอกําหนดของสํานักงาน กลต. ที่ใหมีการ
เปลี่ยนตัวผูสอบบัญชี โดยไมใหตั้งผูสอบบัญชีรายเดียวตอเนื่องเกินกวา 5 ป โดยมองผลเรื่องการกํากับดูแลกิจ
การที่มีความโปรงใส ตรวจสอบได จึงขอยกประเด็นนี้ใหคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง
ดวยเห็นวาคณะกรรมการไดเสนอตั้งผูสอบบัญชีรายเดิมนี้มากวาสิบปแลว
นายฉัตรชัย เทียมทอง เลขานุการบริษัท ไดแถลงตอที่ประชุมวา ในระหวางการพิจารณาเสนอตั้งผูสอบบัญชีใน
ที่ประชุมคณะกรรมการนั้น ที่ประชุมไดยกประเด็นเรื่องการหมุนเวียนผูสอบบัญชี ตามประกาศฯของสํานักงาน
กลต. ซึ่งใหมีผลบังคับใชสําหรับรอบบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2549 เปนตนไป ประกอบการ
พิจารณาดวย โดยประกาศฯดังกลาวมีเจตนารมณใหบริษัทยกระดับการกํากับดูแลกิจการ ดวยการใหเปลี่ยนผู
รับผิดชอบลงนามในงบการเงิน โดยบริษัทไมควรตั้งผูสอบบัญชีรายเดียวตอเนื่องกันเกินหารอบปบัญชี แต
บริษัทสามารถแตงตั้งผูสอบบัญชีรายใหมที่สังกัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผูสอบบัญชีรายเดิมก็ได ดวย
เหตุนี้ ในการเสนอชื่อผูสอบบัญชี ในครั้งนี้ บริษัทจึงเสนอชื่อผูสอบ 2 คน คือ ดร.วิรัช อภิเมธีธํารง และ/หรือ
นายชัยกรณ อุนปติพงษา โดยที่เปนผูสอบบัญชีจากสํานักงานเดียวกัน การเสนอตั้งผูสอบบัญชีในครั้งนี้ จึงไม
ถือวาขัดตอประกาศฯ สํานักงาน กลต. ฉบับดังกลาว
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นายสุรินทร ตันติสุวรรณกุล ผูถือหุนรายยอย ไดใหความเห็นวา การที่คณะกรรมการเสนอตั้งผูสอบบัญชี 2 ราย
ชื่อ จากสํานักงานเดียวกันในครั้งนี้ ไมถือวาฝาฝนประกาศฯสํานักงาน กลต. ดวยเห็นวาประกาศฯ มีเจตนา
รมณใหเปลี่ยนตัวผูสอบบัญชีที่ลงชื่อในงบการเงิน ซึ่งบริษัทไมควรตั้งผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตอเนื่องกันเกิน
กวา 5 ป โดยไมจําเปนตองเปลี่ยนบริษัทผูสอบบัญชี จึงขอเสนอใหที่ประชุมอนุมัติการตั้งผูสอบบัญชีตามที่
เสนอ
นายศุภกร ชินพงศไพบูลย ผูถือหุนรายอย ไดใหความเห็นไววา การเปลี่ยนตัวผูสอบบัญชีที่ลงชื่อในงบการเงิน
บางเปนเรื่องที่ดี บริษัทไมควรคิดวาการเปลี่ยนตัวผูสอบบัญชีบอยๆจะเปนการสงสัญญาณวาผูสอบบัญชีมี
ความขัดแยงกับฝายบริหาร ในมุมมองของผูถือหุนรายยอยมองวาการที่ผูสอบบัญชีสนิทสนมกับฝายบริหารเกิน
ไปกลับเปนเรื่องไมดี เพราะอาจมองไดวาผูสอบบัญชีชวยปกปดขอมูลที่ควรเปดเผยหรือไม ในฐานะผูถือหุนราย
ยอย ขอฝากใหคณะกรรมการคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาลใหมากๆ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงเห็นดวย 1,675,762,684 เสียง หรือคิดเปน 99.81%ขององค
ประชุม แตงตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธํารง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 และ/หรือ นายชัยกรณ อุนปติพงษา ผู
สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 แหงสํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส เปนผูสอบบัญชีสําหรับรอบป
บัญชี 2548 และมีมติกําหนดคาสอบบัญชีของกลุมบริษัทเปนจํานวนเงิน 4,280,000 บาท โดยที่เปนสวนของ
บริษัท 1,060,000 บาท ดดยมีผูถือหุนออกเสียงไมเห็นดวย 3,133,600เสียง หรือคิดเปน 0.19% ขององค
ประชุม
ประธานฯ ปดประชุมเวลา 15.15 นาฬิกา

ลงชื่อ _______________________________
( นายประสาร มาลีนนท )
ประธานที่ประชุม
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