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หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2564 

บริษัท บีอีซี เวิลด จำกัด (มหาชน) 
วันจันทรที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.  

เปดลงทะเบียนเวลา 12.00 น. 

 

 โปรดศึกษา  คำแนะนำ  วิธ ีการ  และขั ้นตอนการเขารวมประชุมสามัญผู ถ ือหุน              

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  และคำชี้แจงเรื่องเอกสารและหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุน 

หรือผู แทนของของผู ถือหุ นที ่มีสิทธิเขารวมประชุม  เพื ่อลงทะเบียนและออกเสียง

ลงคะแนนในการประชุมผูถือหุนผานส่ืออิเลก็ทรอนิกส  

                                    

 หากมีปญหาในการเขาใชงาน หรือตองการคำแนะนำเพ่ิมเติม กรุณาติดตอ Call Center 

โทร. 092-350-9729 (3 คูสาย)  ใหบริการระหวางวันที่ 19-26 เมษายน 2564 เวลา 

08.30-17.00น. หรือจนกวาจะปดการประชุม  (ใหบริการเฉพาะวันทำการ ไมรวม

วันหยุดราชการ) 

 

 
บริษัท บีอีซี  เวิลด จำกัด (มหาชน) 
เลขทะเบียนบริษัท 0107538000673 
3199 อาคารมาลีนนท ทาวเวอร ชั้น B1, G, 2, 3, 8, 9, 10, 30-34 
ถนนพระรามสี่ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

www.becworld.com 
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2564 
 

               วันที่  2 เมษายน 2564 

เรื่อง   ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2564 

เรียน  ทานผูถือหุน  
   บริษัท บีอีซี เวิลด จำกัด (มหาชน) 

ส่ิงที่สงมาดวย 1. คำแนะนำ วธิีการ และขั้นตอนการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 
   2. คำชี้แจง เรือ่ง เอกสารและหลักฐานแสดงความเปนผูถอืหุน หรือผูแทนของของผูถือหุนที่มีสิทธ ิ  
    เขารวมประชุม เพ่ือลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุนผานส่ืออเิล็กทรอนิกส 
   3. เอกสารประกอบการประชุม 
   4. ขอบังคับบรษิัทเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน และการประชุมผูถือหุนผานส่ืออเิล็กทรอนกิส 
   5. หนังสือมอบฉันทะ 
   6. QR Code รายงานประจำป 2563         

   ดวยบริษัท บีอีซี เวิลด จำกัด (มหาชน)  จะจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2564 ในวนัจันทรที ่
26 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยเปนการจัดประชุมผูถือหุนผานส่ืออเิล็กทรอนิกสเทานัน้ เพ่ือพิจารณาเรื่องตางๆ 
ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี ้

วาระที่ 1: คณะกรรมการเสนอรายงานของคณะกรรมการเพ่ือทราบ 

วัตถุประสงคและเหตุผล:     ขอบังคับของบริษัทฯกำหนดใหทีป่ระชุมสามัญประจำป พิจารณารับทราบ
รายงานประจำปของคณะกรรมการ ที่เสนอตอที่ประชุมเกี่ยวกบัการดำเนินกิจการในรอบปที่ผานมา  - 
รายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับกจิการของบริษัทฯในรอบป 2563 ไดแสดงไวในรายงานประจำป 2563  ซ่ึง
ไดจัดสง QR Code ใหแกผูถอืหุน พรอมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้ และเพ่ือความสะดวกของผูเขารวม
ประชุมฯ จึงไดคัดรายงานฯดังกลาวแสดงไวเปนเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1  

ความเหน็คณะกรรมการ:    เห็นสมควรเสนอรายงานของคณะกรรมการ เกี่ยวกับกิจการของบริษทัฯ ในรอบ
ป 2563 เพ่ือใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจำป 2564 รับทราบ 

วาระนี้เปนการแจงเพ่ือทราบ จึงไมตองมีการลงมติ 

วาระที่ 2: พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรบัปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรับทราบรายงานของผูสอบบัญช ี

วัตถุประสงคและเหตุผล:   ขอบังคับของบริษัทฯ กำหนดใหคณะกรรมการตองดำเนนิการจัดทำงบแสดง
ฐานะการเงินและบญัชีกำไรขาดทุน ณ วันส้ินสุดของรอบปบัญชขีองบริษทัฯ ใหผูสอบบัญชีตรวจสอบ แสดง
ความเหน็ใหเสร็จส้ิน และใหทัง้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมัุติ กอน
นำเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจำป เพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยงบการเงนิสำหรับป
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรายงานของผูสอบบัญชรีับอนุญาต รวมทั้งคำอธบิายและการวิเคราะห
ของฝายจัดการ ไดแสดงไวในรายงานประจำป 2563 ของบรษิัทฯ  ซ่ึงไดจัดสง QR Code ใหแกผูถือหุน 
พรอมกับหนงัสือนัดประชุมในครัง้นี้ และเพ่ือความสะดวกของผูเขารวมประชุมฯ จึงไดคัดหนารายงานผูสอบ
บัญชี งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปบัญชขีองบริษัทฯ พรอมดวย
คำอธบิายและการวิเคราะหของฝายจัดการ  แสดงไวเปนเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 2 

เอกสารการประชุุมสามัญผู้้�ถืือหุุ้�น ประจำำาปี 2564    หุ้น�า 1
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2564 (ตอ) 
 

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเส่ียง:  คณะกรรมการตรวจสอบฯ ไดพิจารณางบ
การเงินประจำปของบริษัทและงบการเงนิรวมของบริษทัและบริษทัยอย สำหรับปส้ินสุดวันที ่ 31 ธันวาคม 
2563 ซ่ึงไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชแีลว  เห็นวา งบการเงินมีเปดเผยขอมูลเพียงพอตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป  เห็นควรเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท เพ่ือพิจารณาเสนอตอที่ประชุมสามัญผู
ถือหุนประจำป 2564 เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป     

ความเหน็คณะกรรมการ:   คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา   ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติงบการเงนิ 
สำหรับปส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงผูสอบบญัชีไดทำการตรวจสอบและแสดงความเหน็โดยไมมี
เงื่อนไขไวแลว และรับทราบรายงายของผูสอบบัญชีดังกลาว 

การลงมติ:  วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 3:  พิจารณาจัดสรรเงินกำไรสุทธิเปนทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติงดจายเงินปนผลสำหรับป 2563  

วัตถุประสงคและเหตุผล:   ขอบังคับของบริษัทฯ กำหนดใหบริษัทตองจัดสรรกำไรสุทธิประจำปสวน
หนึ่งไวเปนทุนสำรองตามกฎหมายไมนอยกวารอยละ 10 ของทนุจดทะเบียน และการจายเงินปนผลใหจาย
จากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู หามมิใหจายเงินปนผล การจายปนผลตองไดรับ
อนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน คณะกรรมการอาจประกาศจายเงนิปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนครัง้
คราว เม่ือคณะกรรมการเห็นวาบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเชนนั้นได เม่ือคณะกรรมการประกาศ
จายเงินปนผลระหวางกาล ใหคณะกรรมการรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป  

บริษัทฯ ได จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 200,000,000 บาท (สองรอยลานบาท) เทากบัรอยละ 10 
ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายและขอบังคับของบริษัทฯ กำหนดไวครบถวนแลว  

สำหรับป 2563 กลุมบีอีชี เวิลด มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธทิี่เปนสวนของผูถือหุนของบอีีซี เวิลด รวม 
205,885,707 บาท (สองรอยหาลานแปดแสนแปดหม่ืนหาพันเจ็ดรอยเจ็ดบาท ) และงบการเงนิรวมแสดง
กำไรสะสมท่ียังไมไดจัดสรรยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 เปนจำนวนเงิน 2,114,789,757 บาท 
(สองพันหนึ่งรอยสิบส่ีลานเจ็ดแสนแปดหม่ืนเกาพันเจ็ดรอยหาสิบเจ็ดบาท) โดยที่งบการเงินเฉพาะของ
บริษัท เปนกำไรจำนวนเงิน 436,553,644 บาท (ส่ีรอยสามสิบหกลานหาแสนหาหม่ืนสามพันหกรอยส่ีสิบส่ี
บาท) และแสดงกำไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 เปนจำนวนเงนิ 
4,326,564,682 บาท (ส่ีพันสามรอยย่ีสิบหกลานหาแสนหกหม่ืนส่ีพันหกรอยแปดสิบสองบาท);  นโยบาย
การจายเงินปนผล และขอมูลประวัติการจายเงินปนผล ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 3  

ความเหน็คณะกรรมการ:    เนื่องจาก ป 2563 กลุมบีอีซี เวลิด มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิที่เปนสวน
ของผูถอืหุนของบีอีซี เวิลด ตามที่แสดงในงบการเงินรวม 205,885,707 บาท (สองรอยหาลานแปดแสนแปด
หม่ืนหาพันเจ็ดรอยเจ็ดบาท)  หรือคิดเปนขาดทุนสุทธิ (0.11) บาทตอหุน (ขาดทุนสุทธิสิบเอ็ดสตางคตอหุน) 
คณะกรรมการพิจารณาแลว เหน็ควรเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2564 พิจารณางดจายเงินปน
ผลสำหรับผลการดำเนินงานป 2563  

การลงมติ:  วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เอกสารการประชุุมสามัญผู้้�ถืือหุุ้�น ประจำำาปี 2564    หุ้น�า 2
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2564 (ตอ) 
 

วาระที่ 4: พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ  

วัตถุประสงคและเหตุผล:        ตามท่ีมาตรา 71 แหงพ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และขอบังคับของบริษัทฯ 
กำหนดใหบริษัทฯ มีคณะกรรมการของบริษัทฯ จำนวนไมนอยกวา 5 คน และกำหนดให 1 ใน 3 ของ
กรรมการออกจากตำแหนงในการประชุมสามัญประจำปทุกครั้ง โดยใหกรรมการที่อยูในตำแหนงนานที่สุด 
เปนผูออกจากตำแหนงกอน และกรรมการซ่ึงพนจากตำแหนงอาจไดรับเลือกเขารบัตำแหนงอีกก็ได 

ปจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการ 13 คน ในป 2564 มีกรรมการทีค่รบกำหนดวาระการดำรงตำแหนง รวม 5คน 
ประกอบดวย กรรมการบริหาร 2คน และกรรมการอิสระ จำนวน 3คน ท่ีครบกำหนดออกตามวาระในปนี ้ 
ไดแก 
(1) นางสาวอัมพร มาลีนนท   -  กรรมการบริหาร, กรรมการผูมีอำนาจลงนาม 
(2) นางรัชนี นิพัทธกศุล   -  กรรมการบริหาร, กรรมการผูมีอำนาจลงนาม,กรรมการกำกับดูแลกิจการ 
(3) นายประธาน รังสิมาภรณ -  กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและกำกบัความเส่ียง 
       และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน  
(4) นายมานิต บุญประกอบ  -   กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและกำกบัความเส่ียง 
       และกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน  
 (5) ดร.ธัชพล โปษยานนท   -  กรรมการอิสระ 

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน ซ่ึงไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสีย พิจารณาตามหลักเกณฑ
การสรรหาแลวเหน็วา กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหนงตามวาระในปนี้ทั้ง 5 คน เปนบุคคลซ่ึงมี
คุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะตองหาม ตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ และไมมีประวัติการกระทำความผิด
ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ อีกทั้งที่ผานมากรรมการเดิมไดปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิด 
ชอบ มีความระมัดระวัง และซ่ือสัตยสุจริต เปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษทั และมติที่
ประชุมผูถือหุน  อีกทัง้เปนผูทรงคุณวุฒิ และมีความรูความเขาใจในธุรกิจเปนอยางดี อันจะยังประโยชนแก
บริษัทเปนอยางย่ิง;  และ เนื่องจากขอบังคับของบริษัท มิไดหามมิใหเลือกกรรมการทีอ่อกจากตำแหนงตาม
วาระกลับเขาดำรงตำแหนงกรรมการตอไปตามเดิม   คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาแลวเหน็ควรเสนอชื่อ 
กรรมการเดิมที่ครบกำหนดตองออกจากตำแหนงตามวาระในปนี้ทัง้ 5 คน ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
เพ่ือพิจารณาเสนอชือ่กรรมการทีค่รบกำหนดออกจากตำแหนงตามวาระในปนี้ ทั้ง 5 คน ตอที่ประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจำป 2564 เพ่ือพิจารณาเลือกต้ังใหบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อ 5 คนนี้ กลับเขาเปนกรรมการ
บริษัทฯตอไปอกีวาระหนึ่ง; 

ขอมูลและประวัติของบคุคลทีไ่ดรับการเสนอชื่อเพ่ือเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัท ปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุมวาระที่ 4      

ความเหน็คณะกรรมการ:      คณะกรรมการซ่ึงไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสีย พิจารณาความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน พิจารณาถึงความเหมาะสม และประโยชนสูงสุดของบริษัท
แลว เหน็วา กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหนงตามวาระในปนี้ ทั้ง 5 คน ดังที่กลาวขางตน มี
คุณสมบัติครบถวน และไมมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมายกำหนด และเปนบคุคลผูทรงคณุวฒิุ มีความรู
ความสามารถ มีวิสัยทัศนที่กวางไกล และมีประสบการณในธุรกิจส่ือ ธุรกิจผลิตและจัดหารายการ และธุรกิจ
อื่นที่เกี่ยวของ เปนประโยชนตอการดำเนินธุรกิจของกลุมบริษัท โดยบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหแตงต้ังเปน
กรรมการอิสระ สามารถใหความเห็นไดอยางเปนอิสระ และเปนไปตามหลักเกณฑที่เกี่ยวของ อีกทั้งบุคคลที ่

เอกสารการประชุุมสามัญผู้้�ถืือหุุ้�น ประจำำาปี 2564    หุ้น�า 3

_21-0300 BEC Thai-2.indd   3_21-0300 BEC Thai-2.indd   3 30/3/2564 BE   11:5930/3/2564 BE   11:59



5 

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2564 (ตอ) 
 

ไดรับการเสนอชื่อในครั้งนี ้ ไดผานกระบวนการพิจารณากล่ันกรอง อยางรอบคอบ และระมัดระวัง ของ
คณะกรรมการบริษัทแลว  จึงเหน็ควรเสนอใหผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติเลือกต้ัง (1) นางสาวอัมพร        
มาลีนนท  (2) นางรัชนี นิพัทธกศุล  (3) นายประธาน รังสิมาภรณ  (4) นายมานิต บุญประกอบ  และ (5) 
ดร.ธัชพล โปษยานนท   กรรมการที่ครบกำหนดตองออกจากตำแหนงตามวาระในปนี้ทัง้ 5 คน กลับเขาดำรง
ตำแหนงเปนกรรมการบริษัทอกีวาระหนึ่ง  

การลงมติ: วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 5: พิจารณากำหนดเงนิคาตอบแทนกรรมการสำหรับป 2564 

วัตถุประสงคและเหตุผล:    ขอบังคบัของบริษัทฯ กำหนดใหกรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนในการปฏิบัติ
หนาที่ ซ่ึงคาตอบแทน ไดแก เงินเดือน เงนิบำเหน็จ เบี้ยประชุม เบี้ยเล้ียง โบนัส สวัสดิการ หรือผลประโยชน
ตอบแทนในลักษณะอื่นทำนองเดียวกัน โดยที่บริษัทฯไดจายคาตอบแทนกรรมการในรูปเบี้ยประชุม และเงนิ
บำเหน็จ    

ความเหน็คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน:  คณะกรรมการสรรหาฯ ไดพิจารณาเสนออัตรา
คาตอบแทน และผลประโยชนของกรรมการบริษัท และกรรมการในคณะกรรมการชุดยอย โดยคำนึงถึง
ความเหมาะสมและสอดคลองกบับทบาท  ภาระหนาที่ และความรับผิดชอบ ปจจัยสภาพเศรษฐกิจ 
เปาหมาย และผลการดำเนินงานของบริษัทโดยรวม  โดยคาตอบแทนและผลประโยชนอืน่ของกรรมการ
บริษัท และกรรมการชุดยอย ตองเหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับ
บริษัทอื่นๆ ที่มีขนาดธุรกิจ สินทรัพย และอยูในอุตสาหกรรมใกลเคียงกัน ซ่ึงที่ผานมา บริษัทฯไดจาย
คาตอบแทนกรรมการในรูปเบี้ยประชุม และเงินบำเหน็จ  

ความเหน็คณะกรรมการ: คณะกรรมการไดพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนด
คาตอบแทน ถงึความเหมาะสมกับหนาที่ และขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบ ความสมเหตุสมผล  และการ
ปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ รวมถึงความเหมาะสมกับประเภทธุรกิจ และการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท 
โดยไดเปรียบเทียบกับคาตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน  หรือที่มีขนาดเทียบ 
เทากันแลว เห็นวาที่ประชุมผูถอืหุนสมควรกำหนดคาตอบแทนกรรมการ สำหรับป 2564 เปนอัตราเดิม
เทากับปกอน ดังนี ้

ก.  เบี้ยประชุม: 
1.) กำหนดเงินเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แตละครั้ง เปนดังนี้  

- ประธานกรรมการ 30,000.-บาท (สามหม่ืนบาท)  
- กรรมการทานอ่ืน ทานละ 20,000.-บาท (สองหม่ืนบาท) 

2.)  กำหนดเงินเบ้ียประชุมสำหรับการประชุมคณะอนุกรรมการชุดตางๆ แตละคร้ัง ดังน้ี 
- ประธานคณะอนุกรรมการทุกชุด 25,000.-บาท (สองหม่ืนหาพันบาท)  
- กรรมการทานอ่ืนในคณะอนุกรรมการทุกชุด ทานละ 20,000.-บาท (สองหม่ืนบาท) 

ข.  เงินบำเหน็จกรรมการ: เปนจำนวนเงินรวม 18,000,000.-บาท (สิบแปดลานบาท) เทากับปกอน โดยขอใหท่ี
ประชุมผูถือหุน มอบใหคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จกรรมการจำนวนดังท่ีกลาวตามความ
เหมาะสม 
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2564 (ตอ) 
 

ท้ังน้ี อัตราเงินคาตอบแทนกรรมการท่ีเสนอสำหรับป 2564 น้ี  เปนอัตราท่ีเสนอจายใหกับกรรมการ ในป 2563 
หรือคิดเปนอัตราการเปล่ียนแปลง 0.00% เม่ือเทียบกับปกอน  

การลงมติ:  วาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซ่ึงมา
ประชุม 

วาระท่ี 6:  พิจารณาแตงต้ังและกำหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีสำหรับป 2564 

วัตถุประสงคและเหตุผล:    เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ซ่ึงกำหนดใหท่ีประชุมสามัญประจำป
แตงต้ังผูสอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกป ท้ังน้ี ในการแตงต้ังผูสอบ
บัญชีน้ันจะแตงต้ังผูสอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเส่ียง:  คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมายใหคณะ 
กรรมการตรวจสอบและกำกับความเส่ียง พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงต้ังหรือเลิกจางผูสอบบัญชี และเสนอ
คาตอบแทนผูสอบบัญชีของกลุมบริษัท  ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ มีความเห็นรวมกันท่ีจะเสนอช่ือ 
ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 1378 และ/หรือนายชัยกรณ อุนปติพงษา ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขท่ี 3196 และ/หรือนายอภิรักษ อติอนุวรรตน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5202 และ/หรือดร.ปรีชา 
สวน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6718 และ/หรือนางสาวกรแกว ดาบแกว ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 8463 
แหงบริษัทสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส จำกัด ใหเปนผูสอบบัญชีของกลุมบริษัท สำหรับรอบปบัญชี 
2564 อีกปหน่ึง; เน่ืองจากพิจารณาแลวเห็นวา ผูสอบบัญชีเปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรูความสามารถ มี
ความชำนาญในวิชาชีพ มีผลการปฏิบัติงานท่ีผานมาเปนท่ียอมรับและนาพอใจ ผูสอบบัญชีมีความเปนอิสระ และ
ไมมีความสัมพันธหรือมีสวนไดสวนเสียกับบริษัทฯ และบริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูท่ีเก่ียวของกับ
บุคคลดังกลาว ตลอดจนไมมีรายการท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ แตอยางใด โดยท่ี 
ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง เปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตท่ีลงลายมือช่ือรับรองงบการเงินของบริษัทฯ เร่ิมต้ังแตป 2561 ถึง
ปจจุบัน รวมเวลา 3 ป 

ท้ังน้ี กอนนำเสนอคาสอบบัญชีป 2564 ขอแจงใหท่ีประชุมรับทราบเก่ียวกับ คาสอบบัญชีท่ีจายจริงสำหรับป 
2563 เปนยอดรวมเทากับ 6,710,000 บาท เทากับท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2563 อนุมัติไว  

สำหรับคาสอบบัญชี ป 2564  ผูสอบบัญชีเสนอคาสอบบัญชีจำนวน 3,667,000 บาท ลดลงจากป 2563 เปน
จำนวน 3,043,000 บาท  หรือลดลง -45.35% เน่ืองจากการปรับโครงสรางธุรกิจของกลุม บีอีซี เวิลด ดังน้ี 
 1. การจำหนายเงินลงทุนในบริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอรเทนเมนท จำกัด (มหาชน)  
 2. ปดบริษัทยอยท่ีไมไดดำเนินงาน หลังการปรับโครงสราง 

 สำหรับป 2564 ป 2563 (+/-) (+/-) 

 (ปท่ีเสนอ)  บาท % 

คาสอบบัญชีประจำป  3,667,000 6,710,000 -3,043,000 -45% 

- คาสอบบัญชีในสวนของบริษัทฯ 1,350,000 1,430,000 -80,000 -6% 

- คาสอบบัญชีบริษัทในเครือ 2,317,000 5,280,000 -2,963,000 -56% 

คณะกรรมการตรวจสอบฯพิจารณาแลวเห็นวา คาตอบแทนผูสอบบัญชีท่ีผูสอบบัญชีเสนอมาในคร้ังน้ีมีความ
เหมาะสมสอดคลองกับปริมาณงานท่ีคาดวาจะลดลงจากการปรับโครงสรางกลุมบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบฯ  

เอกสารการประชุุมสามัญผู้้�ถืือหุุ้�น ประจำำาปี 2564    หุ้น�า 5
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2564 (ตอ) 

 

จึงเห็นควรเสนอคาสอบบัญชีป 2564 ตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาเสนอความเห็นตอท่ีประชุม
สามัญผูถือหุนประจำป 2564 เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

ความเห็นคณะกรรมการ:   คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นตามขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบฯวาท่ี
ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติแตงต้ัง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 1378 และ/หรือ             
นายชัยกรณ อุนปติพงษา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3196 และ/หรือนายอภิรักษ อติอนุวรรตน ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขท่ี 5202 และ/หรือดร.ปรีชา สวน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6718 และ/หรือนางสาวกรแกว            
ดาบแกว ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 8463 แหงบริษัทสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส จำกัด ใหเปน
ผูสอบบัญชีของกลุมบริษัท สำหรับรอบปบัญชี 2564 อีกปหน่ึง;  และท่ีประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติคาสอบบัญชี
ของบริษัทฯและบริษัทยอยในกลุมบีอีซี สำหรับป 2564 จำนวนรวม 3,667,000บาท (สามลานหกแสนหกหม่ืน
เจ็ดพันบาท) แยกเปนคาตอบแทนผูสอบบัญชีเฉพาะสวนของบริษัทฯ จำนวน 1,350,000 บาท (หน่ึงลานสามแสน
หาหม่ืนบาท) โดยคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา คาตอบแทนผูสอบบัญชีท่ีผูสอบบัญชีเสนอมาในคร้ังน้ีมี
ความเหมาะสม สอดคลองกับปริมาณงานท่ีคาดวามีของธุรกิจของกลุมบริษัทฯ 

การลงมติ:   วาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจำนวนเสียงท้ังหมดของ  ผูถือหุนซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

อน่ึง  บริษัทฯ กำหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมสามัญผูถือหุน
ประจำป 2564 (Record Date) ในวันท่ี 2 เมษายน 2564;  

จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนของบริษัทฯ เขารวมประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส ตามวัน เวลาดังกลาวขางตนโดย
พรอมเพรียงกัน สำหรับทานผูถือหุนท่ีไมสามารถเขารวมประชุม บริษัทฯไดเตรียมหนังสือมอบฉันทะ – ตามท่ีได
แนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุมฯในคร้ังน้ี, เพ่ือโปรดพิจารณามอบฉันทะใหผูแทนเขารวมประชุม และใชสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนแทน ซ่ึงอาจจะมอบฉันทะใหแกกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยกรอกแบบและลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะสงกลับมายังบริษัทฯ พรอมท้ังเอกสารหลักฐานประกอบการมอบฉันทะใหครบถวน ภายใน
วันท่ี 23 เมษายน 2564 ดวย จักขอบคุณย่ิง  

                ขอแสดงความนับถือ 

 

                       (นายสมชัย บุญนำศิริ)  
                                ประธานกรรมการ 
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ค าแนะน า วิธีการ และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
โปรดศึกษารายละเอียดก่อนวันประชุม 

 

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น 
  บริษัท บีอีซี เวิลด์ จ ากัด (มหาชน)  

  เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ที่ยังคงแพร่ระบาดอยู่ 
ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของท่านผู้ถือหุ้น  กรรมการ  ผู้บริหาร  และพนักงาน  ตลอดจนผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแล้ว จึงมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564   ในวันจันทร์
ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  เพียงรูปแบบเดียว 
ภายใต้พระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงผู้ถือหุ้นยังคงใช้
สิทธิ์ในฐานะผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วม ลงคะแนนเสียง หรือแสดงความเห็น ในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์       
(E-AGM) ได้เสมือนการประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบเดิมทุกประการ  ซ่ึงบริษัทไม่มีการจัดสถานที่ประชุมหรือการลงทะเบียน
ใดๆ ที่หน้างาน จึงขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์“E-Meeting”เท่านั้น 

  ทั้งนี้  บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ในการจัดการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์“E-Meeting”  โดยระบบของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย)  จ ากัด “INV” ได้ผ่านการ
ตรวจสอบในเรื่องมาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมแล้ว  “ETDA”  โดยท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถด าเนินการได้
ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
1.  ย่ืนแบบขอเข้ารว่มประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่   https://app.inventech.co.th/BEC090705R 
 หรือสแกน OR Code นี้ เพื่อเข้าระบบ 
  
 
 
2.  เม่ือเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ผูถ้ือหุน้กรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง เช่น 

(1)  เลขประจ าตัวประชาชน / เลขทีห่นังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
(2)  เลขทะเบียนผูถ้ือหลกัทรัพย์ (ปรากฎอยู่บนหน้าแรกของแบบแจ้งการประชุม) 
(3)  ชื่อ - นามสกุล 
(4)  จ านวนหุ้น 
(5)  Email 
(6)  เบอร์โทรศัพท ์
(7)  แนบเอกสารเพิ่มเติม 

▫▫ กรณีที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง โปรดแนบส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง โดย
สามารถถ่ายภาพ และ upload เข้าระบบได ้

▫▫ กรณีที่มีการมอบฉันทะ ซึ่งผู้รับมอบฉันทะไม่ใช่กรรมการบริษัท  โปรดแนบหนังสือมอบฉันทะพร้อม
เอกสารประกอบตามที่ก าหนด โดยสามารถถ่ายภาพและ upload เข้าระบบได้ 
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              ค าแนะน า วิธีการ และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ) 
   โปรดศึกษารายละเอียดก่อนวันประชุม 
 

3.   เม่ือกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้เลือกที่ "ข้าพเจ้าได้อ่านและตกลงปฏิบัติตามข้อก าหนดการเข้ารว่มประชุม ข้อก าหนด 
การเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Inventech Connect" โดย Click  ในช่องสี่เหลี่ยมเพื่อยอมรับเงือ่นไขการใช้บรกิาร 

4.  จากนั้นให้เลือก "ส่งแบบค าร้อง" 

5.  หลังจากขั้นตอนในข้อที่ 4. เจ้าหน้าที่จะด าเนินการตรวจสอบข้อมูลแบบค าร้อง เม่ือค าร้องได้รับการอนุมัติ ผู้ถือหุ้นจะ
ได้รับ Email แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุม 4 ส่วน ดังนี้ 
(1)  ลิงค์ส าหรับการลงทะเบียนเข้ารว่มประชุม 
(2)  ข้อมูล Username และ Password ส าหรับการเข้าใชง้าน e-Voting 
(3)  ลิงค์ส าหรับการดาวน์โหลดและตดิต้ัง Application Cisco Webex Meeting 
(4)  ลิงค์ส าหรับคู่มือการใช้งานระบบ โดยสามารถเข้าระบบเพ่ือร่วมประชุมได้ตั้งแต่เวลา 12.00น. ในวันที่ 19 

เมษายน 2564   กรณีค าร้องไม่ถูกอนุมัติ ผู้ถือหุ้นจะได้รับ Email แจ้งถึงสาเหตุ และสามารถด าเนินการยื่น
แบบค าร้องเพ่ิมเติมได้ 

6.  ส าหรับผู้ถือหุน้ที่มอบฉนัทะ และไม่ประสงค์จะเข้ารว่มประชุม ในการมอบฉันทะนัน้ ผู้ถือหุน้สามารถมอบฉันทะให้
บุคคลใดบคุคลหนึ่งตามความประสงค์ หรอืเลือกมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้รบัมอบฉันทะของผู้ถอื
หุ้นกไ็ด้ โดยกรรมการอิสระท่านดังกล่าวจะลงมติในแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นก าหนดไว้ในหนังสอืมอบฉันทะ 

7.  ส าหรับผู้ถือหุน้ที่ประสงค์จะเข้ารว่มประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสด์้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉนัทะที่ไม่ใช่ กรรมการ
บริษัท ระบบลงทะเบียนยื่นแบบค ารอ้งจะเปิดให้ด าเนินการตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 โดยระบบจะปิดรับ
ลงทะเบียนเวลา 17.00 น. ของวันที่ 26 เมษายน 2564 หรอืจนกว่าจะปิดการประชุม 

8. กรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉนัทะให้กรรมการบริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดส่งหนงัสือมอบ
ฉันทะ มาที่  เลขานุการบริษัท  

บมจ. บีอีซี เวิลด์  
เลขที่ 3199 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ช้ัน 30  
ถนนพระรามส่ี แขวงคลองตัน เขตคลองเตย  
กรุงเทพฯ 10110  
ภายในวันที่ 23 เมษายน 2564 
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คำแนะนำ วิธีการ และข้ันตอนการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนผานส่ืออิเล็กทรอนิกส  (ตอ) 

โปรดศึกษารายละเอียดกอนวันประชุม 

 

การเขารวมประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส และการเขาสูระบบ Inventech Connect 

ระบบประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนกิส (Cisco Webex Meeting) และระบบ Inventech Connect รองรับ Web browser, 
PC, iOS และ Android การเขาใชระบบ Cisco Webex Meeting และระบบ Inventech Connect โปรดดำเนินการตาม
ขั้นตอนการติดต้ัง และคูมือการใชงาน ดังนี ้

1.  การใชงานระบบประชุมผานส่ีออิเล็กทรอนิกส (Cisco Webex Meeting) 

 คูมือการติดต้ัง และใชงานระบบ Cisco Webex Meeting สามารถศึกษาวิธีการติดต้ังไดที่ 
 https://qrgo.page.link/Cgv2B หรือสแกน QR Code นี ้    
 
 

1.1 ข้ันตอนการติดตั้งการใชงานระบบ Cisco Webex Meeting ผาน PC / Laptop 

1.)  เขาเว็บไซต https:/www.webex.com/downloads.html หรอืสามารถสแกน QR Code นี ้
2.)  เลือกดาวนโหลด Cisco Webex Meeting โดยกดที่ปุม "Download for Windows" 
3.)  ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล webexapp.msi (สามารถคนหาไดที่ Folder Download) เพ่ือเขาสูหนาการติดต้ัง 
4.) เขาสูหนาการติดต้ัง จากนั้นกดปุม "Next" 
5.)  เลือก "I accept the terms in the license agreement" จากนั้นกดปุม "Next" 
6.)  กดปุม "Install" จากนั้นรอการติดต้ังสักครู แลวกดปุม "Finish" 
7.)  เม่ือทำการติดต้ังเสร็จเรียบรอยแลว จะมีไอคอน "Cisco Webex Meetings" ปรากฎที่หนาจอเดสกท็อป 

 
1.2 ข้ันตอนการติดต้ังการใชงานระบบ Cisco Webex Meeting ผาน Mobile 

ระบบปฏิบัติการ iOS (Version iOS 10.0 ข้ึนไป) ระบบปฏิบัติการ Android (Version Android 6.0 ข้ึนไป) 

1.  เขาที่ Application App Store      

 

1.  เขาที่ Application Play Store 

2.  ไปที่ icon คนหา หรือ สัญลักษณ "แวนขยาย" 
โดยพิมพคนหา "Cisco Webex Meetings"และ
กดปุม "Search" 

2.  ไปที่ชอง Search for apps & games โดยพิมพคนหา"
Cisco Webex Meetings" และกดปุม "Search" 

3. จากนั้นกดที่ปุม "รับ"ดานขวามือ เพ่ือทำ
การติดต้ัง Application Cisco Webex 
Meetings หรือสัญลักษณ ดังภาพ 

3.  จากนั้นกดที่ปุม "Install" ดานขวามือ เพ่ือทำ
การติดต้ัง Application Cisco Webex 
Meetings หรือ สัญลักษณดังภาพ 

4.  ระบุรหัสผาน หรือ Touch ID เพ่ือยืนยันการ
ติดต้ัง Application 

4. กดปุม "Accept" เพ่ือยืนยันการติดต้ัง Application 

 

5.  จากนั้นรอการติดต้ังสักครู 5. จากนั้นรอการติดต้ังสักครู 

6.  เม่ือทำการติดต้ังเสร็จเรียบรอยแลว จะมีไอคอน 
"Webex Meet" ปรากฏที่หนาจอโทรศัพท 

6. เม่ือทำการติดต้ังเสร็จเรียบรอยแลว จะมีไอคอน "Webex 
Meet" ปรากฎที่หนาจอโทรศัพท 

เอกสารการประชุุมสามัญผู้้�ถืือหุุ้�น ประจำำาปี 2564    หุ้น�า 9
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เอกสารการประชุุมสามัญผู้้�ถืือหุุ้�น ประจำำาปี 2564    หุ้น�า 1011 
 

   ค าแนะน า วิธีการ และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  (ต่อ) 
   โปรดศึกษารายละเอียดก่อนวันประชุม 
 

2. การใช้งานระบบ Inventech Connect ส าหรับ e-Voting 

คู่มือการใช้งานระบบส าหรับการใช้งาน  
บน PC / Laptop 

 
 

https://qrgo.page.link/KqnoP 

คู่มือการใช้งานระบบส าหรับการใช้งาน 
บน iOS 

 
 
 

https://qrgo.page.link/pgvit 

คู่มือการใช้งานระบบส าหรับการใช้งาน 
บน Web Browser 

 
 

https://qrgo.page.link/iZ3ka 

คู่มือการใช้งานระบบส าหรับการใช้งาน 
บน Android 

 

https://qrgo.page.link/vZ4rZ 
 
2.1 ขั้นตอนการใช้งานระบบ Inventech Connect ส าหรับ e-Voting ผ่าน PC / Laptop  ดังน้ี 

1.)  ผู้ถือหุ้นท าการ คลิกลิงค์ส าหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  ที่ได้รับจาก Email  แจ้งการอนุมัติแบบค า
ร้องขอส าหรับการใช้งาน Inventech Connect 

2.)  โดยระบบจะแสดงหน้าการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (e-Register) ให้ท าการกรอก Username และ
Password ตามที่ได้รับตาม Email จากนั้นกดปุ่ม Sign in 

3.) เม่ือท าการลงทะเบียนส าเร็จระบบจะแสดงข้อมูลการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น 
 (*ขั้นตอนน้ีจะถือว่าผู้ถือหุ้นท าการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว จะท าให้จ านวนหุ้นของผู้

ถือหุ้น ถูกนับเป็นองค์ประชุม*) จากนั้นให้ท าการกดปุ่ม "ไปยังหน้าลงทะเบียนเพื่อเข้ารับชมถ่ายทอดสด
ผ่าน Application Cisco Webex Meeting" 

4.)  ระบบจะแสดง Event Information ให้ท าการกรอกข้อมูลทางด้านขวาในส่วนของ "Join Event Now" 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
▫ แสดงข้อมูลชื่อของผู้ถือหุ้น หรือชื่อผู้รับมอบฉันทะในช่อง First name  
▫ แสดงข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นในช่อง Last name  
 (กรณีรับมอบฉันทะจะมี * ต่อท้ายเลขทะเบียน) 
▫  ช่อง Email address ให้ท าการกรอก Email เพื่อเข้าใช้งาน 
 (*ซึ่งผู้ถือหุ้นต้องกรอก Email ให้ตรงกับ Email ที่ได้ท าการยื่นแบบค าร้องเข้าระบบ e-Request) 
▫ ในช่อง Event password ระบบท าการตั้งค่ามาตรฐานให้ โดยท่านผู้ถือหุ้นไม่ต้องท าการแก้ไขหรือ 

เปลี่ยนแปลง 
▫ จากนั้นให้กดที่ปุ่ม “Join Now” 

5.) จากนั้นให้คลิกที่ “Run a temporary application” เพี่อเข้าสู่การใช้งานภายใน  Application Cisco 
Webex Meeting 
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คำแนะนำ วิธีการ และข้ันตอนการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนผานส่ืออิเล็กทรอนิกส  (ตอ) 

โปรดศึกษารายละเอียดกอนวันประชุม 

 

 
6.) กดที่ปุม “Join Event” (สีเขียว) เพ่ือเขารวมประชุมผาน Application Cisco Webex Meeting 
7.) ระบบจะปรากฏหนาจอการทำงาน 2 สวน คือ ทางดานซายจะแสดงการถายทอดสดหรือแสดงผลตางๆ 

ภายในงานประชุม และทางดานขวาจะเปนการใชงานในสวนของฟงกชนั Q&A และ Multimedia 
Viewer ซ่ึง แสดงหนา login ของระบบ Inventech Connect สำหรับ e-Voting 

8.) จากนั้นกดที่ปุม “Continue” (สีฟา) ทางดานขวามือในสวนของฟงกชัน Multimedia Viewer ระบบจะ
แสดง หนาจอ Login เขาใชงานระบบ Inventech Connect สวนของ e-Voting ใหทำการกรอก 
Username /Password ทีไดรับจาก Email แจงการอนุมัติแบบคำรองขอสำหรับการใชงาน Inventech 
Connect และทำการกดที่ปุม “Sign in” 

9.) ระบบจะแสดงปุม “เลือกวาระ” ซึงผูถือหุนสามารถทำการตรวจสอบวาระที่สามารถทำการออกเสียง 
ลงคะแนนไดโดย กดที่ปุม “เลือกวาระ” (สีเขียว) ทั้งมุมบนซายมือและดานลาง 

10.) จากนั้นระบบจะแสดงวาระท่ีสามารถออกเสียงลงคะแนนได โดยจะแสดงสถานะ “รอการออกเสียง
ลงคะแนน / Voting Status: Pending” 

11.) เม่ือผูถือหุนตองการลงคะแนนใหเลือกวาระที่ตองการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงปุม
สำหรับ การออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 4 ปุม คือ 

     1.  เห็นดวย       (สีเขียว)   
    2.  ไมเห็นดวย     (สีแดง) 
    3. งดออกเสียง      (สีสม)  และ 
    4.  ไมสงการออกเสียงลงคะแนน  (สีฟา) 
 

 
12.) ผูถือหุนสามารถทำการตรวจสอบคะแนนเสียงรายวาระได เม่ือวาระนั้นปดการสงผลการลงคะแนนแลว 

โดยทำการเลือกวาระที่ตองการตรวจสอบ จากนั้นระบบจะแสดงกราฟและตารางแสดงขอมูลการ
ลงคะแนนเสียง ในวาระที่ทำการเลือก 

13.) กรณีผูถือหุนมีการรับมอบฉันทะหลาย Account สามารถเลือกที่ “ไอคอนผูใชงาน” และกดทีปุ่ม “สลับ
บัญชี” เพ่ือเขาใชงาน Account อื่นๆ ได โดยที่คะแนนเสียงและองคประชุมจะไมถูกนำออกจากการ
ประชุม  

*14.) กรณีผูถือหุนตองการออกจากการประชุม สามารถเลือกที่ "ไอคอนผูใชงาน" และกดที่ปุม "ออกจากการ
ประชุม”      

 

* หากทำำาการเลืือก “ไม่่ส่่งการออกเสี่ยงลืงคะแนน” หรือ ไม่่ออกเสี่ยงลืงคะแนน บริษััทำจะนำาคะแนน 
เส่ียงไปยังคะแนนทำี�การประชุุม่กำาหนด แลืะการออกเส่ียงลืงคะแนนส่าม่ารถทำำาการเปลืี�ยนแปลืงได้ 
จนกว่่าว่าระนั�นจะปิดการส่่งผลืการลืงคะแนน

*ขั้ั�นตอนนี�หากผ้้ถือหุ้นทำำาการออกจากการประชุุม่ระหว่่างการประชุุม่ระบบจะนำาคะแนน เส่ียงขั้อง 
ผ้้ถือหุ้นออกจากการประชุุม่ในว่าระทีำ�ยังไม่่ถ้กดำาเนินการ

เอกสารการประชุุมสามัญผู้้�ถืือหุุ้�น ประจำำาปี 2564    หุ้น�า 11
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เอกสารการประชุุมสามัญผู้้�ถืือหุุ้�น ประจำำาปี 2564    หุ้น�า 1213 
 

   ค าแนะน า วิธีการ และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  (ต่อ) 
   โปรดศึกษารายละเอียดก่อนวันประชุม 
 

2.2 ขั้นตอนการใช้งานระบบ Inventech Connect ส าหรับ e-Voting ผ่าน Mobile 
>> หน้าจอที่ 1  ส่วนการรับชมถ่ายทอดสดของทางบริษัท 
1.  ผู้ถือหุ้นท าการ คลิกลิงค์ส าหรับลงทะเบยีนเข้าร่วมประชุม ที่ได้รับจาก Email แจ้งการอนุมัติแบบค าร้องขอ 

ส าหรับการใช้งาน Inventech Connect 
2. โดยระบบจะแสดงหน้าการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (e-Register)  ให้ท าการกรอก Username และ 

Password ตามที่ได้รับตาม Email จากนั้นกดปุ่ม Sign in 
*3.   เม่ือท าการลงทะเบียนส าเร็จระบบจะแสดงข้อมูลการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น 
 (* ข้ันตอนน้ีจะถือว่าผู้ถือหุ้นท าการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว จะท าให้จ านวนหุ้นของผู้

ถือหุ้นนับเป็นองค์ประชุม*)  จากนั้นให้ท าการกดปุ่ม "ไปยังหน้าลงทะเบียนเพื่อเข้ารับชมถ่ายทอดสดผ่าน 
Application Cisco Webex Meeting" 

  4.   ระบบจะแสดง Event Information จากนั้นกดปุ่ม "Join" 
  5.  ให้ท าการกรอกข้อมูลที่ช่อง Display Name และ Email address จากกดที่ปุ่ม "OK" 
  6. กดที่ปุ่ม “Join” (สีเขียว) เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่าน Application Cisco Webex Meeting 

 ** หากผู้ถือหุ้นที่ใช้งานผ่าน Mobile ต้องการใช้งานในส่วนของ e-Voting ให้สลับ Browser เพื่อใช้
งานหน้าจอส่วนที่ 2 สามารถด าเนินการได้ ดังน้ี 

>> หน้าจอที่ 2  ส่วนการใช้งานระบบ Inventech Connect 
1. ผู้ถือหุ้นท าการ คลิกลิงค์ส าหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์จะรับชม

ถ่ายทอดสด) ที่ได้รับจาก Email แจ้งการอนุมัติแบบค าร้องขอส าหรับการใช้งาน Inventech Connect 
หรือ URL ส าหรับการใช้งาน e-Voting ที่เจ้าหน้าที่ท าการส่งให้ทางช่อง Chat ภายใน  Application 
Cisco Webex Meeting 

2. กรอก Username และPassword ที่ได้รับจาก Email แจ้งการอนุมัติแบบค าร้อง จากนั้นกดปุ่ม“Sign in” 
3. ระบบจะแสดงปุ่ม “เลือกวาระ” ซ่ึงผู้ถือหุ้นสามารถท าการตรวจสอบวาระที่สามารถท าการออกเสียง 

ลงคะแนนได้โดยกดที่ปุ่ม “เลือกวาระ” (สีเขียว) ทั้งมุมบนซ้ายมือและด้านล่าง 
4. จากนั้นระบบจะแสดงวาระที่สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ โดยจะแสดงสถานะ “รอการออกเสียง

ลงคะแนน / Voting Status : Pending” 
5.  เม่ือผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนให้เลือกว่าระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน  จากนั้นระบบจะแสดงปุ่ม

ส าหรับการออกเสี่ยงลงคะแนน ทั้งหมด 4 ปุ่ม คือ 
    1.  เห็นด้วย       (สีเขียว)   
    2.  ไม่เห็นด้วย     (สีแดง) 
    3. งดออกเสียง      (สีส้ม)  และ 
    4.  ไม่ส่งการออกเสียงลงคะแนน  (สีฟ้า) 
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เอกสารการประชุุมสามัญผู้้�ถืือหุุ้�น ประจำำาปี 2564    หุ้น�า 1314 
 

ค าแนะน า วิธีการ และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  (ต่อ) 
โปรดศึกษารายละเอียดก่อนวันประชุม 

 

 
*หากท าการเลือก "ไม่ต้องการออกเสียงลงคะแนน" หรือ ไม่ออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะน าคะแนนเสียง
ไปยังคะแนนที่การประชุมก าหนด และการออกเสียงลงคะแนนสามารถท าการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่า
วาระนั้นจะปิดการส่งผลการลงคะแนน 

6.  ผู้ถือหุ้นสามารถท าการตรวจสอบคะแนนเสียงรายวาระได้  เม่ือวาระนั้นปิดการส่งผลการลงคะแนนแลว้ 
โดยท าการเลือกวาระที่ต้องการตรวจสอบ จากนั้นระบบจะแสดงกราฟและตารางแสดงขอ้มูลการลงคะแนน
เสียงในวาระที่ท าการเลอืก 

7 .  กรณีผู้ถือหุ้นมีการรับมอบฉันทะหลาย Account สามารถเลือกที่ "ไอคอนผู้ใช้งาน" และกดที่ปุม่ "สลับ
บัญชี" เพื่อเข้าใช้งาน Account อื่นๆได้ โดยที่คะแนนเสียงและองค์ประชุมจะไม่ถูกน าออกจากการประชุม 

8.  กรณีผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม สามารถเลือกที่ "ไอคอนผู้ใช้งาน" และกดที่ปุ่ม "ออกจากการ
ประชุม"  
*ขั้นตอนน้ีหากผู้ถือหุ้นท าการออกจากการประชุมระหว่างการประชุม  ระบบจะน าคะแนนเสียงของ   
ผู้ถือหุ้น ออกจากการประชุมในวาระที่ยังไม่ถูกด าเนินการ 

 
3.  ระบบประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนกิส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 26 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 12.00น. (ก่อนเปิด

ประชุม 2 ชั่วโมง) 
 โดยผู้ถือหุ้น หรอืผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับ และปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ 
 
4. การท างานของระบบระบบประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meeting) และระบบ Inventech 

Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเตอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ ์และ/หรือโปรแกรม
ของอุปกรณ ์

 กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ 
▫▫  โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็ปเล็ต ระบบปฏิบัติการ Android รองรับ Android 6.0 ขึ้นไป หรือ  
  ระบบปฏิบัติการ IOS รองรับ IOS 10.0 ข้ึนไป 
▫▫  เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ระบบปฏิบัติการ Windows รองรับ Windows 7 ขึ้นไป 

หรือ Mac รองรับ OS X 10.13 ขึ้นไป 
▫▫  อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Firefox หรือ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะน า) หรือ Safari 
 
วิธีการตรวจสอบ Version ของระบบปฏิบัติการ 
▫ Android: เลือก การตั้งค่า หรอืการต้ังค่าเพิ่มเติม>เกี่ยวกับโทรศัพท์>ข้อมูลซอฟต์แวร์ หรือเวอร์ชั่น Android 
▫ iOS: เลือก การตั้งค่า>ทั่วไป>เกี่ยวกับ>เวอรช์ั่น 
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   ค าแนะน า วิธีการ และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  (ต่อ) 
   โปรดศึกษารายละเอียดก่อนวันประชุม 
 

 
หมายเหตุ:   

1. ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ผ่านสื่อสาธิตการใช้งาน (วีดีโอ) 
ดังนี้ 

 1)   การแนะน าการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

    https://www.youtube.com/watch?v=e_z2EluOiBs 

 2)   วิธีการยื่นแบบค าร้องทั้งมาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ 

    https://youtu.be/U0EehsmJQlo 

 3)   วิธีการเตรียมตัวก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 

    https://youtu.be/yXEE_yIqYCc 

 4)   วิธีการลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Conference Webex 

    https://www.youtube.com/watch?v=gxMN7e5csDc 

 5)   ขั้นตอนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผ่านระบบ e-Voting 

    https://www.youtube.com/watch?v=bwzWFK6waHE 

 

2.  ผู้ถือหุ้นต้องน า Username และ Password ที่ได้รับจาก Email มากรอกเพื่อท าการลงทะเบียน ระบบจะท าการ
ลงทะเบียนและนับเป็นองค์ประชุมให้ที่ขั้นตอนนี้ (หากผู้ถือหุ้นไม่ท าการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม ระบบจะไม่
นับเป็นองค์ประชุม และไม่สามารถโหวตคะแนนได้ รวมถึงจะไม่สามารถรับชมการถ่ายทอดการประชุมได้) หากผู้ถือหุ้น
ท าการกดปุ่ม "ออกจากการประชุม" ระหว่างการประชุม ระบบจะท าการตัดคะแนนเสียงออกจากองค์ประชุม) 

3.  ผู้ถือหุ้นต้องเตรียม Email ส าหรับยื่นแบบค าร้องเพื่อรบั     1. ลิงค์ส าหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  และ 2. 
 Username และ Password ส าหรับเข้าประชุม 
4. ข้อมูลที่กรอกในระบบต้องตรงกันกับข้อมูล ณ วัน Record Date จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  (ประเทศไทย) 
 จ ากัด (TSD) 

 
พบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อได้ที่ 
โทร. 092-350-9729 (3 คู่สาย) 
ให้บริการระหว่างวันที่ 19-26 เมษายน 2564 เวลา 08.30 - 17.00 น. หรือจนกว่าจะปิดการประชุม 
(ให้บริการเฉพาะวันท าการ ไม่รวมวันหยุดราชการ) 
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คำชี้แจง 

เร่ือง เอกสาร และหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุม 

เพ่ือลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุนผานสื่ออิเลก็ทรอนิกส 

 

 

เนื่องดวย บริษัทไดจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2564 ในวันจันทรที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 14.00น. โดย
เปนการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส บริษัทจึงขอชี้แจงหลักเกณฑและเอกสารหลักฐานที่ใชประกอบการลงทะเบียนและ
ออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผูถือหุน เพ่ือใหการประชุมผูถอืหุนของบริษัทเปนไปดวยความเรียบรอย โปรงใส ชอบ
ธรรม และเปนประโยชนตอผูถอืหุน ดังนี ้

1.  หนังสือมอบฉันทะ 

บริษัทไดจัดเตรียมหนังสือมอบฉนัทะ ตาม ประกาศ เรื่อง กำหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบับที ่5) กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา กระทรวงพาณิชย พ.ศ. 2550 รวม 2 แบบ คือ แบบ ข และแบบ ค  ใหแก ผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุม
ไดดวยตนเอง สามารถมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุมแทน หรือมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทเปนผูออก
เสียงลงคะแนนแทน ซ่ึงบริษทัไดแนบมาพรอมหนงัสือเชญิประชุม ดังนี้ 
ㆍ แบบ ข เปนแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการตางๆ ที่ตองการมอบฉนัทะไวชัดเจนและตายตัว 
ㆍ แบบ ค เปนแบบหนังสือมอบฉนัทะที่ใชเฉพาะกรณีผูถอืหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังให Custodianใน
 ประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน 

ทั้งนี้ ในกรณีตองการหนังสือมอบฉันทะเพ่ิมเติม ผูถือหุนสามารถ download แบบหนังสือมอบฉันทะดังกลาวไดที ่
www.becworld.com 

2.  วิธีมอบฉันทะ 

กรณีผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมผูถือหุนของบริษัทไดดวยตนเอง  สามารถมอบฉันทะเพ่ือเขาประชุมผานส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ไดโดยดำเนินการ ดังนี้ 
1)  เลือกใชหนังสือมอบฉันทะขางตนแบบใดแบบหนึง่เพียงแบบเดียวเทานั้น ดังนี ้

1.1 ผูถือหุนทัว่ไปใหเลือกใชหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
1.2 ผูถือหุนที่ปรากฎชื่อตามสมุดทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังให Custodian ในประเทศไทยเปน

ผูรับฝากและดูแลหุน ใหใชเฉพาะหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เทานั้น 
2) มอบฉันทะใหบคุคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงคของผูถือหุน หรือเลือกมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของ

บริษัท  
3)  ปดอากรแสตมป จำนวน 20 บาท พรอมทั้งขีดฆาลงวนัที่ ณ วันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกลาว เพ่ือใหถกูตอง

และมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทไดอำนวยความสะดวกในการปดอากรแสตมปใหแกผูถอืหุนดวย 

ทั้งนี้ ผูถอืหุนไมสามารถแบงแยกจำนวนหุนโดยมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแบงแยกการลงคะแนน
เสียงได และผูถอืหุนจะตองมอบฉันทะเทากับจำนวนหุนที่ตนถอือยู  โดยไมสามารถจะมอบฉันทะเพียงบางสวนซ่ึง
นอยกวาจำนวนที่ตนถืออยูได เวนแตเปน Custodian ที่ผูถือหุนซ่ึงเปนผูลงทนุตางประเทศและถกูแตงต้ังใหเปนผูรบั
ฝากและดูแลหุนตามหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค  

 

 

เอกสารการประชุุมสามัญผู้้�ถืือหุุ้�น ประจำำาปี 2564    หุ้น�า 15
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คำชีแ้จง  

เร่ือง เอกสาร และหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุม 

เพ่ือลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุนผานสื่ออิเลก็ทรอนิกส (ตอ) 

 

 

3.  เอกสารที่ผูเขารวมประชุมตองแสดงกอนเขารวมประชุมผานส่ีออิเล็กทรอนิกส 

กรณีบุคคลธรรมดา 

1.) กรณีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง ใหแนบเอกสารที่สวนราชการออกใหซ่ึงแสดงตัวตนที่ยังไมหมดอายุ เชน
บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวขาราชการ หรือใบขับขี ่ และหากมีการเปล่ียน ชื่อ-นามสกุล ใหแนบ
หลักฐานประกอบตามขั้นตอนการเขารวมประชุมผานส่ืออเิล็กทรอนิกส 

2.)  กรณีมอบฉนัทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมผานส่ืออเิล็กทรอนิกส 
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข  ซ่ึงไดกรอกขอความถูกตองครบถวน และลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะ และผูรับมอบ

ฉันทะ  
- สำเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหซ่ึงแสดงตัวตนของผูมอบฉันทะ และผูมอบฉันทะไดลงชื่อรับรองสำเนา

ถูกตอง 
 - สำเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรบัมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะไดลงชื่อรับรองสำเนาถูกตอง 

 กรณีนิติบุคคล 

1.)  กรณีผูแทนของผูถือหุน (กรรมการ) เขารวมประชุมผานส่ืออเิล็กทรอนิกสดวยตนเอง 
 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ซ่ึงไดกรอกขอความถูกตองครบถวน และลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะ และผูรับมอบ

ฉันทะ 
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ซ่ึงรับรองสำเนาถูกตองโดยผูแทนนิติบุคคล

(กรรมการ) พรอมประทับตราบริษัท (ถามี) และมีขอความแสดงใหเหน็วา ผูแทนนิติบคุคลซ่ึงลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบคุคลซ่ึงเปนผูถอืหุน 

 - สำเนาเอกสารที่สวนราชการออกให ซ่ึงแสดงตัวตนของผูแทนนิติบคุคลนั้น พรอมรับรองสำเนาถูกตอง โดย
ผูแทนนิติบุคคล 

2)  กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 
 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ข  ซ่ึงไดกรอกขอความถูกตองครบถวนและลงลายมือชื่อของผูแทนนิติบุคคล 

(กรรมการ) ซ่ึงเปนผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ 
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ซ่ึงรับรองสำเนาถูกตองโดยผูแทนนิติบุคคล

(กรรมการ) พรอมประทับตราบริษัท (ถามี) และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบคุคลซ่ึงลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบคุคลซ่ึงเปนผูถอืหุน 

 - สำเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหซ่ึงแสดงตัวตนของผูแทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซ่ึงเปนผูมอบฉนัทะ และ
ลงชื่อรับรองสำเนาถูกตอง 

 - สำเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหซ่ึงแสดงตัวตนของผูรับมอบฉนัทะและผูรับมอบฉนัทะไดลงชือ่รับรอง 
  สำเนาถูกตอง 
3)  กรณีผูถือหุนทีเ่ปนผูลงทนุตางประเทศ และแตงต้ังให Custodian ในประเทศไทยเปนผูรบัฝากและดูแลหุน  
 3.1  ใหเตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเชนเดียวกบักรณีนิติบุคคล ขอ 1 หรือ 2 โดยใชหนงัสือมอบฉนัทะ    
  แบบ ค เทานั้น 
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ค าชี้แจง  
เร่ือง เอกสาร และหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 

เพ่ือลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุน้ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (ต่อ) 
 

 

  3.2  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน  
   ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม 
   - หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ด าเนินการลงนามใน 
    หนังสือมอบฉันทะแทน 
   - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian 

  ทั้งนี้ เอกสารที่ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดท าค าแปลภาษาไทยแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือ 
  ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของค าแปล 

4.  การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบค าร้องจะเปิดให้ด าเนินการต้ังแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 และบริษัทจะเริ่มรับ
ลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ก่อนเริ่มการประชุม 2 ชั่วโมง หรือ
ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ของวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 
 

5.  หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นวาระทั่วไป 
1)  การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยการนับคะแนนเสียงจากหนังสือมอบฉันทะเม่ือลงทะเบียน และ/

หรือ จากการลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซ่ึงผู้
ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออก
เสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ (Custodian) ซ่ึงแต่งตั้ง
จากผู้ลงทุนต่างประเทศตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค 

2)  ในกรณีมอบฉันทะ 
2.1  ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลง 

คะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใด ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ในกรณีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น 
บริษัทจะท าการลงคะแนนเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อความสะดวกแก่ผู้รับมอบ
ฉันทะ 

2.2  หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค ์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใด  ไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ห รื อ
ระบุไว้ไม่ขัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร 
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คำชี้แจง 

เร่ือง เอกสาร และหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุม 

เพ่ือลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุนผานสื่ออิเลก็ทรอนิกส (ตอ) 

 

6.  การนับคะแนนเสียงและแจงการนับคะแนน 
ประธานที่ประชุมหรอืเจาหนาทีข่องบริษทั จะชี้แจงวธิีการนบัคะแนนเสียงใหที่ประชุมทราบกอนเริ่มวาระการประชมุ 
โดยเจาหนาที่ของบริษัทจะนับคะแนนเสียงแตละวาระจากคะแนนเสียงในหนงัสือมอบฉันทะ เม่ือลงทะเบียนเขารวม
ประชุมผูถือหุนผานส่ืออิเล็กทรอนิกส และ/หรือจากคะแนนในบัตรลงคะแนนที่มาจากผูถือหุนในที่ประชุมผูถือหุน
ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส และจะแจงผลการนับคะแนนใหทีป่ระชุมทราบทุกวาระกอนเสร็จส้ินวาระนั้นๆ ทั้งนี้ จำนวนผู
ถือหุนในแตละวาระอาจไมเทากนัได  เนื่องจาก อาจมีผูถือหุนบางทานเขามาประชุมเพ่ิมเติมหรือออกจากระบบการ
ประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส  ทัง้นี้ บริษัทไดจัดใหมี Inspector ซ่ึงเปนผูสอบบัญชี เพ่ือทำหนาที่ดูแล และตรวจสอบ
การนับคะแนนเสียงในการประชมุผูถือหุน เพ่ือใหการประชุมผูถอืหุนเปนไปอยางโปรงใส ถกูตองตามกฎหมายและ
ขอบังคับของบริษัท 
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เอกสารประกอบการประชุม วาระท่ี 1 

คณะกรรมการเสนอรายงานของคณะกรรมการเพ่ือทราบ 
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รายงานคณะกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

 บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำากัด (มหาชน) 

ปี พ.ศ. 2563 นับเป็นอีกปีหนึ่งที่กลุ ่มบริษัท  

บีอีซี เวิลด์ ต้องเผชิญกับปัจจัยความท้าทายต่างๆ 

หลายประการสำาหรับอุตสาหกรรมโทรทัศน ์  

ทัง้ภายในและภายนอกองค์กรทีม่กีารเปล่ียนแปลง

ไปจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID - 19) ซึ่งทำาให้เศรษฐกิจ

ประเทศต่างๆ ทั่วโลกถดถอยลงอย่างรุนแรง และ

ส่งผลกระทบต่อเนื่องมายังเศรษฐกิจประเทศไทย 

พฤติกรรมผู ้บริโภค รวมถึงการดำาเนินธุรกิจท่ี

องค์กรต้องปรับตัวเพ่ือรองรับสถานการณ์ต่างๆ 

ภายใต้สภาวการณ์ที่ไม่เอื้อต่อการดำาเนินธุรกิจ 

ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และ

พนกังานทกุคนของกลุ่มบรษิัท บอีซี ีเวิลด์ ได้ร่วมแรง

ร่วมใจ ใช้ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และ

ประสบการณ์ พยายามบรหิารจดัการธุรกจิในเชงิรกุ โดยอาศยัความยืดหยุ่น

และความคล่องตัวในการปรับแผนการดำาเนินงานให้เกิดประโยชน์และ

ประสิทธิภาพสูงสุดอย่างเต็มกำาลังความสามารถ รวมถึงการดำาเนินการ

มาตรการเชงิรกุป้องกันการแพร่กระจายของโรคในกลุ่มบคุลากรและจดัทำา

แผนบริหารความต่อเนื่องในการดำาเนินธุรกิจ (Business Continuity Plan) 

ซึง่ผลของการปฏิบตัติามมาตรการต่างๆ ทีว่างไว้อย่างเคร่งครดัก็ได้ผลลัพธ์

เป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีผลดำาเนินการที่ดีขึ้น จากขาดทุน

ในไตรมาสที่ 1/2563 และ ไตรมาสที่ 2/2563 เป็น กำาไรในไตรมาสที่ 

3/2563 และ ไตรมาสที่ 4/2563 จากรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการขายโฆษณา 

การขายลิขสิทธิ์ละครไปต่างประเทศ และ ดิจิทัล แพลตฟอร์ม และต้นทุน

ที่ลดลงจากต้นทุนดำาเนินงานและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

โดยรายได้ค่าโฆษณาของกลุ่มบริษัท บีอีซี เวิลด์ ในปี พ.ศ. 2563 อยู่ที่ 

4,758 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 29 จากปี พ.ศ. 2562 ที่มีรายได้ 6,743  

ล้านบาท รายได้ที่ไม่ได้มาจากโฆษณาลดลงร้อยละ 30 มาอยู่ที่ 1,103  

ล้านบาท จากรายได้จากการจัดคอนเสิร์ตและแสดงโชว์ในปี พ.ศ.2563  

ทีห่ายไปจากผลกระทบโดยตรงจากการล็อคดาวน์เนือ่งจากการแพร่ระบาด

ของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยคอนเสิร์ต การแสดงโชว์ และงานกิจกรรม

ต่างๆถูกเลื่อนหรือยกเลิกไป ทั้งนี้ ในธันวาคม 2563 บริษัท บีอีซี เวิลด์ 

จำากัด (มหาชน) (“กลุ่มบริษัท บีอีซี เวิลด์”, “บริษัทฯ”) ได้มีการขาย 

เงินลงทุนในบริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำากัด (มหาชน) โดย

เป็นการขายเงนิลงทนุในบรษิัทย่อยตามแผนการบรหิารการลงทนุของบรษิัท 

และทำาให้กลุ่มบริษัท บีอีซี เวิลด์ ยุติการนำางบกำาไรขาดทุนของกลุ่มเทโรฯ 

มาจัดทำางบการเงินรวมตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป แต่อย่างไร

ก็ตาม ธุรกิจที่เกี่ยวกับลิขสิทธิ์และบริการอื่น ๆ ซึ่งอยู่ภายใต้รายได้ที่ไม่ได้

มาจากโฆษณา เพ่ิมขึ้นร้อยละ 11 โดยส่วนใหญ่มาจากรายได้ของธุรกิจ 

การขายลิขสทิธ์ิละครไปต่างประเทศ และ ดจิทิลั แพลตฟอร์ม ที่ได้เติบโตขึน้

จนมีรายได้รวม มากกว่า 800 ล้านบาท

ถึงแม้ว่ารายได้รวมจะลดลง แต่จากแผนงานอย่างต่อเนือ่งทำาให้กลุม่บรษิัท 

บีอีซี เวิลด์กลับมาทำากำาไรนั้น บริษัทฯ ได้มีการลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง  

ซึ่งรวมถึงการลดขนาดองค์กรเนื่องจากการยุติการออกอากาศช่อง 3  

ในระบบอนาลอ็กหลังสิน้สดุสญัญาสัมปทาน และผลจากโครงการลดขนาด

องค์กรอื่นๆ ที่ได้มีการดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการลดต้นทุน 

การผลิตรายการและใช้ละครรีรันมากขึ้น รวมถึงผลจากค่าใบอนุญาต ิ

ตัดจ่ายที่ลดลงตามมาตรา 44 ในปีก่อน

นายสมชัย	บุญน�าศิริ
(ประธานกรรมการ)
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จึงส่งผลให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิลดลงจากปี พ.ศ. 2562 ที่ขาดทุน 397 

ล้านบาท มาอยู่ที่ 214 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2563 หรีอขาดทุนลดลงร้อยละ 

46 ถึงแม้จะมีผลขาดทุนแต่สถานะทางการเงินของกลุ่มบริษัท บีอีซี เวิลด์ 

ถือว่ามีความมั่นคง เพราะมีกระแสเงินสดสุทธิจากการด�าเนินงานอยู่ที่  

2,295 ล้านบาท ในปีพ.ศ. 2563 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

บรษิัทฯ มเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดอยู่ที ่2,565 ล้านบาท 

แม้ว่าสถานการณ์ทางธุรกิจจะไม่สดใสเท่าใดนักในต้นปี พ.ศ. 2564 จาก

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ซึ่งอาจมีแรงกดดัน 

ต่อการขยายตวัทางเศรษฐกจิรวมถงึความเส่ียงด้านการเมอืงและการท่องเทีย่ว

ซึ่งสร้างรายได้หลักให้กับประเทศไทยยังคงได้รับผลกระทบสูงจาก

สถานการณ์ และอาจจะส่งผลให้มีการชะลอการใช้เม็ดเงินโฆษณาในกลุ่ม

อุตสาหกรรมสื่อในช่วงต้นปี พ.ศ. 2564 

อย่างไรกต็าม ปี พ.ศ. 2564 บริษัทฯ ยังคงมกีารด�าเนนิการตาม กลยุทธ์ใหม่

ของกลุ่มบริษัท บีอีซี เวิลด์ที่มุ่งเน้นไปที่ลูกค้าและการขับเคล่ือนไปหา 

รายได้และก�าไรจากธุรกิจใหม่ๆ ตามวิสัยทัศน์ใหม่ “ผู้น�าด้านคอนเทนต ์

และธุรกิจบันเทิงของประเทศไทย” และตระหนักว่ากลุ่มบริษัท บีอีซี เวิลด์ 

ไม่ได้เป็นเพียงแค่สถานีโทรทัศน์ไทยอีกต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ 

ทีมผู้บริหาร และพนักงาน มุ่งมั่นที่จะสร้างกลุ่มบริษัท บีอีซี เวิลด์ ให้เป็น

องค์กรที่มีความคล่องตัว (Lean Organization) และใช้ประโยชน์จาก 

ความคิดสร้างสรรค์ของช่อง 3 เพื่อส่งมอบเนื้อหาที่มีความสดใหม่ส�าหรับ 

ผู ้ใช้ในปัจจุบันและการใช้เทคโนโลยีเพ่ือส่งมอบนวัตกรรมและส่ือที่มี

ประสิทธิภาพในทั่วทุกหน้าจอ นอกเหนือจากแค่ในประเทศไทย โดยม ี

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ได้แก่

1. การรักษาสัดส่วนทางการตลาด และขยายฐานผู้ชมใหม่

2. การสร้างและการกระจายรายได้ใหม่ (Single content, multiple  

 platforms)

3. สร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน

นอกจากนั้นในปี พ.ศ. 2564 เรามุ่งมั่นที่จะเพิ่มรายได้ค่าโฆษณาของกลุ่ม

บรษิัท บอีซี ีเวิลด์ รายได้จากการขายลิขสิทธ์ิไปยังต่างประเทศ และรายได้

ธุรกิจดิจิทัล แพลตฟอร์ม และท�าการลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง ตามแผนงาน

เพ่ือจะท�าให้บริษัทฯมีก�าไรอย่างย่ังยืน และเพ่ือให้มั่นใจว่า กลุ่มบริษัท  

บีอีซี เวิลด์ จะสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจอย่างย่ังยืนและสมดุล  

คณะกรรมการบริษัทฯ จงึได้ก�าหนดวิสัยทัศน์ ด้านความยัง่ยืน ซึง่ครอบคลมุ

ทั้งมิติด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล 

(Environmental, Social and Governance) และ

ขับเคลื่อนการด�าเนินงานในมิติต่างๆ 

ในนามของคณะกรรมการ เราขอแสดงความขอบคณุ

ท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า เอเยนซี่ พันธมิตรทางธุรกิจ  

นักแสดง คณะกรรมการบริหาร และพนักงาน  

ที่ให้การสนับสนุนเรามาโดยตลอด เราขอยืนยันที่

จะปฏิบัติหน้าที่อย ่างเต็มก�าลังความสามารถ  

เพ่ือเสริมสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นและ 

ผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุ่มอย่าง เป็นธรรม ควบคูไ่ปกับ

ดูแลสิ่งแวดล้อม สังคมและชุมชนให้เติบโต  

เคียงข้างกันอย่างยั่งยืน และจะท�าให้กลุ่มบริษัท  

บีอีซี เวิลด์ เติบโตดังวิสัยทัศน์ใหม่ของเรา ที่จะ 

เป็นผู ้น�าด้านคอนเทนต์และธุรกิจบันเทิงของ

ประเทศไทย เพื่อสร้างรากฐานทีม่ัน่คง ให้บรษิัทฯ 

สามารถแสวงหาแหล่งรายได้และก�าไรใหม่ ๆ  

  

นายสุรินทร์	กฤตยาพงศ์พันธุ์
(กรรมการผู้อ�านวยการ สายธุรกิจโทรทัศน์)
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รายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับความรับผิดชอบในการจัดท�ารายงานทางการเงิน

       รายงานทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำาปี ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำาไรขาดทุน งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน จัดทำาขึ้นโดยฝ่ายบริหาร ตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสมำ่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการ 

ที่ดีที่สุดในการจัดทำา รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอ

 คณะกรรมการได้จัดให้มีและดำารงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพ่ือให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูล 

ทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ที่จะดูแลรักษาสินทรัพย์ และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำาเนินการที่ผิดปกติ 

อย่างมีสาระสำาคัญ 

 คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นอิสระจากการบริหารงาน เป็นผู้ดูแลและ 

สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสมและ 

มีประสิทธิภาพ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบฯ เกี่ยวกับเรื่องนี้ ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ซึ่งแสดงไว้ใน

รายงานประจำาปีนี้แล้ว 

 บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำากัด (มหาชน) ได้จัดให้มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทำาการตรวจสอบรายงานทางการเงินดังกล่าว ตามมาตรฐาน

การสอบบัญชี เพ่ือรายงานให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระถึงความถูกต้องตามที่ควรของฐานะการเงิน และผลการดำาเนินงานที่ได้แสดงไว้ใน

รายงานทางการเงินดังกล่าว รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แสดงไว้แล้วพร้อมกันนี้

  (นายสมชัย	บุญน�าศิริ)
  ประธานกรรมการ

  ในนามของคณะกรรมการ

เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ

รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท บีอีซี เวิลด์ จ�ำกัด (มหำชน) 

ความเห็น
 ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษัท บีอีซี เวิลด์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐำนะ 

กำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 งบก�ำไรขำดทุนรวม งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 

และงบกระแสเงินสดรวม ส�ำหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม รวมถึงสรุปนโยบำยกำรบัญชีที่ส�ำคัญ และได้

ตรวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท บีอีซี เวิลด์ จ�ำกัด (มหำชน) เช่นเดียวกัน 

 ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ งบกำรเงินข้ำงต้นนี้แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ผลกำรด�ำเนินงำน และกระแสเงินสด ส�ำหรับ 

ปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท บีอีซี เวิลด์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย และเฉพำะของบริษัท บีอีซี เวิลด์ จ�ำกัด (มหำชน) โดยถูกต้อง

ตำมที่ควรในสำระส�ำคัญ ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
 ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในวรรคควำมรับผิดชอบ 

ของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็นอิสระจำกกลุ่มบริษัทตำมข้อก�ำหนดจรรยำบรรณ 

ของผู้ประกอบวิชำชีพบัญชีที่ก�ำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงิน และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติตำม 

ควำมรับผิดชอบด้ำนจรรยำบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตำมข้อก�ำหนดเหล่ำนี้ ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ข้ำพเจ้ำได้รับเพียงพอ 

และเหมำะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ
 เร่ืองส�ำคัญในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำงๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุดตำมดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำ ในกำรตรวจสอบงบ

กำรเงินส�ำหรับงวดปัจจุบัน ข้ำพเจ้ำได้น�ำเรื่องเหล่ำนี้มำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบงบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็น

ของข้ำพเจ้ำ ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส�ำหรับเรื่องเหล่ำนี้

 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 งบกำรเงินรวมของบริษัทมีสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี จ�ำนวน 1,007.26 ล้ำนบำท ซึ่งถือว่ำเป็น

สินทรัพย์ที่มีนัยส�ำคัญต่องบแสดงฐำนะกำรเงินในงบกำรเงินรวม ทั้งนี้กลุ่มบริษัทได้เปิดเผยนโยบำยกำรบัญชีและรำยละเอียดเกี่ยวกับภำษี

เงินได้รอกำรตัดบัญชีไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 4.18 และข้อ 33 ตำมล�ำดับ โดยสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะสำมำรถ

รับรู้รำยกำรได้เมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำกลุ่มบริษัทจะมีก�ำไรทำงภำษีเพียงพอที่จะน�ำสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีมำใช้

ประโยชน์ในอนำคตได้ ซึ่งในกำรพิจำรณำว่ำบริษัทจะมีก�ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะน�ำผลขำดทุนทำงภำษีมำใช้ประโยชน์ได้นั้น  

ต้องอำศัยดุลยพินิจของฝ่ำยบริหำรอย่ำงมำกในกำรจัดท�ำแผนธุรกิจและประมำณกำรก�ำไรทำงภำษีในอนำคตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นตำมแผน

ธุรกิจที่ได้อนุมัติ ดังนั้นจึงมีควำมเสี่ยงเกี่ยวกับมูลคำ่สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

 ข้ำพเจ้ำได้ประเมินประมำณกำรก�ำไรทำงภำษีในอนำคตของผู้บริหำร ด้วยกำรตรวจสอบข้อมูลที่จ�ำเป็นและข้อสมมติฐำนทำงด้ำน

เศรษฐกิจที่ส�ำคัญที่ใช้ในกำรจัดท�ำประมำณกำรดังกล่ำว โดยกำรเปรียบเทียบกับแหล่งข้อมูลทั้งภำยนอกและภำยในของบริษัท ข้ำพเจ้ำได้ให้

ควำมส�ำคัญกับข้อมูลและข้อสมมติฐำนที่มีผลกระทบกับอัตรำกำรเติบโตของรำยได้และอัตรำก�ำไรขั้นต้นโดยตรง นอกจำกนี้ข้ำพเจ้ำได้

เปรียบเทียบประมำณกำรก�ำไรทำงภำษีในอดีตกับก�ำไรทำงภำษีที่เกิดข้ึนจริง เพ่ือประเมินกำรใช้ดุลยพินิจของฝ่ำยบริหำรในกำรประมำณ

กำรก�ำไรทำงภำษีดังกล่ำว ตลอดจนทดสอบกำรค�ำนวณประมำณกำรก�ำไรทำงภำษีในอนำคตตำมข้อมูลและข้อสมมติฐำนดังกล่ำวข้ำงต้น

 จำกผลกำรทดสอบข้ำงต้นให้ผลเป็นที่น่ำพอใจ และข้ำพเจ้ำเห็นว่ำสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีแสดงในมูลค่ำที่เหมำะสมแล้ว

เอกสารการประชุุมสามัญผู้้�ถืือหุุ้�น ประจำำาปี 2564    หุ้น�า 23
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ข้อมูลอื่น
 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ

รายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจ�าปีนั้น ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้ 

 ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น 

 ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระส�าคัญ

กับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ

หรือไม่

 เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าต้อง

สื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลด�าเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงิน
 ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็น เพ่ือให้สามารถจัดท�างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

 ในการจัดท�างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่

เกี่ยวกับการด�าเนินงานต่อเนื่อง และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความต้ังใจที่จะเลิกบริษัทหรือ

หยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

 ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการก�ากับดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
 การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูล 

ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็น

ของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน

การสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริต

หรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกัน 

จะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหลา่นี้

 ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ

ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

 • ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต

หรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบ

บัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเส่ียงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง 

อันเป็นสาระส�าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับ 

การสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง 

หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 • ท�าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ 

แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

 • ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผย

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร 
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 ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น 

 ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระส�าคัญ

กับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ

หรือไม่

 เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าต้อง

สื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลด�าเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงิน
 ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็น เพ่ือให้สามารถจัดท�างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

 ในการจัดท�างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่

เกี่ยวกับการด�าเนินงานต่อเนื่อง และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความต้ังใจที่จะเลิกบริษัทหรือ

หยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

 ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการก�ากับดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
 การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูล 

ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็น

ของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน

การสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริต

หรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกัน 

จะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหลา่นี้

 ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ

ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

 • ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต

หรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบ

บัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเส่ียงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง 

อันเป็นสาระส�าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับ 

การสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง 

หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 • ท�าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ 

แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

 • ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผย

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร 
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 • สรุปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีส�ำหรับกำรด�ำเนินงำนต่อเนื่องของผู้บริหำร และจำกหลักฐำนกำรสอบ

บัญชีที่ได้รับ สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระส�ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ที่อำจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่ำงมี

นัยส�ำคัญต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษัทในกำรด�ำเนินงำนต่อเนื่องหรือไม่ ถ้ำข้ำพเจ้ำได้ข้อสรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระ

ส�ำคัญ ข้ำพเจ้ำต้องกล่ำวไว้ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีของข้ำพเจ้ำโดยให้ข้อสังเกตถึงกำรเปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงินที่เกี่ยวข้อง 

หรือถ้ำกำรเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวไม่เพียงพอ ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำจะเปล่ียนแปลงไป ข้อสรุปของข้ำพเจ้ำข้ึนอยู่กับหลักฐำน 

กำรสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีของข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคต 

อำจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดกำรด�ำเนินงำนต่อเนื่อง 

 • ประเมินกำรน�ำเสนอ โครงสร้ำงและเนื้อหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลว่ำงบกำรเงินแสดงรำยกำรและ

เหตุกำรณ์ในรูปแบบที่ท�ำให้มีกำรน�ำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตำมที่ควรหรือไม่

 • ได้รับหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทำงกำรเงินของกิจกำรภำยในกลุ่มหรือกิจกรรมทำงธุรกิจ

ภำยในกลุ่มบริษัทเพ่ือแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ข้ำพเจ้ำรับผิดชอบต่อกำรก�ำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำร

ปฏิบัติงำนตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ

 ข้ำพเจ้ำได้ส่ือสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลในเรื่องต่ำงๆ ที่ส�ำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมที่ได้

วำงแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�ำคัญท่ีพบจำกกำรตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญในระบบกำรควบคุมภำยในหำกข้ำพเจ้ำได้พบ 

ในระหว่ำงกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ

  

 ข้ำพเจ้ำได้ให้ค�ำรับรองแก่ผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลว่ำ ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดจรรยำบรรณที่เกี่ยวข้องกับควำมเป็นอิสระ 

และได้ส่ือสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ท้ังหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำมีเหตุผลที่บุคคลภำยนอก 

อำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอิสระของข้ำพเจ้ำ และมำตรกำรที่ข้ำพเจ้ำใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้ำพเจ้ำขำดควำมเป็นอิสระ

  

 จำกเรื่องที่สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแล ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุดในกำรตรวจสอบงบกำรเงินในงวด

ปัจจุบัน และก�ำหนดเป็นเรื่องส�ำคัญในกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้อธิบำยเรื่องเหล่ำนี้ในรำยงำนของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมำยหรือข้อบังคับ

ไม่ให้เปิดเผยต่อสำธำรณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำว หรือในสถำนกำรณ์ที่ยำกที่จะเกิดขึ้น ข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำไม่ควรส่ือสำรเรื่องดังกล่ำวใน

รำยงำนของข้ำพเจ้ำ เพรำะกำรกระท�ำดังกล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ต่อ

ส่วนได้เสียสำธำรณะจำกกำรสื่อสำรดังกล่ำว

 (ดร.วิรัช อภิเมธีธ�ารง)
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 1378

 24 กุมภำพันธ์ 2564
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รายงานประจ�าปี 2563
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จ�ากัด (มหาชน)
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท

	 	 	 	 	 	 	 	 งบการเงินรวม	 	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 	 	 	 	 หมายเหตุ	 2563  2562 2563  2562

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน       
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4.2 และ 5 2,565,310,976  2,665,338,915  1,436,498,391   331,514,223 
 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 4.3 และ 6  1,116,975,276   1,458,865,991   3,116,800,089   2,168,124,286 
 ลูกหนี้จากการจ�าหน่ายเงินลงทุนส่วนที่ถึงก�าหนด      
  รับช�าระภายในหนึ่งปี 4.5 และ 12  -   68,292   -   - 
 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 7  -   481,416   4,646,835,976   5,600,367,684 
 สินค้าคงเหลือ   4.6 และ 8  2,477,327   4,445,251   2,237,561   3,310,327 
 สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน   141,915,164   337,380,674   29,224,395   95,893,370 
 สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น/
  เงินลงทุนชั่วคราว       
  เงินลงทุนในตราสารทุน
   ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด      
   /เงินลงทุนในบริษัทอื่น 4.3 และ 12  32,976,214   149,942,000   32,976,214   - 
  เงินลงทุนในใบส�าคัญแสดงสิทธิ
   ที่จะซื้อหุ้นสามัญ 4.3 และ 10  -   757,250   -   757,250 
 รวมสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น/
  เงินลงทุนชั่วคราว    32,976,214   150,699,250   32,976,214   757,250 
 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  9  29,173,075   77,986,979   8,447,609   49,097,711 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน    3,888,828,032   4,695,266,768   9,273,020,235   8,249,064,851 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       
 สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น-เงินลงทุน
  ในตราสารทุน ในความต้องการของตลาด/
  เงินลงทุนเผื่อขาย  4.3 และ 11  35,532,500   84,462,500   35,532,500   84,462,500 
 สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น-เงินลงทุน
  ในตราสารทุน ที่ไม่อยู่ในความต้องการ
  ของตลาด/เงินลงทุนระยะยาวอื่น 4.3  3,000,000   3,000,000   -   - 
 เงินฝากธนาคารติดภาระค�้าประกัน    10,000,000   11,744,500   -   - 
 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 4.8 และ 12  -   29,228,581   -   - 
 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 4.8 และ 12  -   -   892,978,580   1,045,104,728 
 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 4.9 และ 13  5,800,000   5,800,000   600,000   600,000 
 อาคารและอุปกรณ์  4.10 และ 14  267,918,242   348,106,943   52,738,955   35,965,900 
 สินทรัพย์สิทธิการใช้  4.11 และ 15  94,822,321   -   42,687,921   - 
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  4.12 และ 16  56,323,488   89,404,162   22,644,939   2,825,230 
 สิทธิการใช้ทรัพย์สินรอตัดจ�าหน่าย 4.13 และ 17  -   33,897,691   -   - 
 สิทธิการใช้คลื่นความถี่รอตัดจ�าหน่าย 4.14 และ 18  1,144,179,659   1,281,828,168   -   - 
 ผลประโยชน์จ่ายเพิ่มรอตัดบัญชี 4.15 และ 19  -   10,893,987   -   - 
 ค่าเช่าภาพยนตร์ ค่าผลิตภัณฑ์ภาพยนตร์ ค่าละคร       
  และลิขสิทธิ์รอตัดจ�าหน่าย 4.16 และ 20  2,377,899,773   2,461,011,629   429,834,518   1,366,620,774 
 เงินมัดจ�าค่าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์   89,330,977   176,291,161   51,563,247   151,655,641 
 ค่าผลิตละครจ่ายล่วงหน้า   85,297,676   248,092,000   -   248,092,000 
 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 4.18 และ 33  1,007,261,666   1,124,492,201   133,870,852   54,368,021 
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 21  452,671,761   750,958,372   112,122,165   11,708,795 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   5,630,038,063   6,659,211,895   1,774,573,677   3,001,403,589 
รวมสินทรัพย์     9,518,866,095   11,354,478,663   11,047,593,912   11,250,468,440 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้      
 

รายงานประจ�าปี 2563
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จ�ากัด (มหาชน)
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท

	 	 	 	 	 	 	 	 งบการเงินรวม	 	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 	 	 	 	 หมายเหตุ	 2563  2562 2563  2562

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน       
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4.2 และ 5 2,565,310,976  2,665,338,915  1,436,498,391   331,514,223 
 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 4.3 และ 6  1,116,975,276   1,458,865,991   3,116,800,089   2,168,124,286 
 ลูกหนี้จากการจ�าหน่ายเงินลงทุนส่วนที่ถึงก�าหนด      
  รับช�าระภายในหนึ่งปี 4.5 และ 12  -   68,292   -   - 
 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 7  -   481,416   4,646,835,976   5,600,367,684 
 สินค้าคงเหลือ   4.6 และ 8  2,477,327   4,445,251   2,237,561   3,310,327 
 สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน   141,915,164   337,380,674   29,224,395   95,893,370 
 สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น/
  เงินลงทุนชั่วคราว       
  เงินลงทุนในตราสารทุน
   ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด      
   /เงินลงทุนในบริษัทอื่น 4.3 และ 12  32,976,214   149,942,000   32,976,214   - 
  เงินลงทุนในใบส�าคัญแสดงสิทธิ
   ที่จะซื้อหุ้นสามัญ 4.3 และ 10  -   757,250   -   757,250 
 รวมสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น/
  เงินลงทุนชั่วคราว    32,976,214   150,699,250   32,976,214   757,250 
 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  9  29,173,075   77,986,979   8,447,609   49,097,711 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน    3,888,828,032   4,695,266,768   9,273,020,235   8,249,064,851 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       
 สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น-เงินลงทุน
  ในตราสารทุน ในความต้องการของตลาด/
  เงินลงทุนเผื่อขาย  4.3 และ 11  35,532,500   84,462,500   35,532,500   84,462,500 
 สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น-เงินลงทุน
  ในตราสารทุน ที่ไม่อยู่ในความต้องการ
  ของตลาด/เงินลงทุนระยะยาวอื่น 4.3  3,000,000   3,000,000   -   - 
 เงินฝากธนาคารติดภาระค�้าประกัน    10,000,000   11,744,500   -   - 
 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 4.8 และ 12  -   29,228,581   -   - 
 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 4.8 และ 12  -   -   892,978,580   1,045,104,728 
 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 4.9 และ 13  5,800,000   5,800,000   600,000   600,000 
 อาคารและอุปกรณ์  4.10 และ 14  267,918,242   348,106,943   52,738,955   35,965,900 
 สินทรัพย์สิทธิการใช้  4.11 และ 15  94,822,321   -   42,687,921   - 
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  4.12 และ 16  56,323,488   89,404,162   22,644,939   2,825,230 
 สิทธิการใช้ทรัพย์สินรอตัดจ�าหน่าย 4.13 และ 17  -   33,897,691   -   - 
 สิทธิการใช้คลื่นความถี่รอตัดจ�าหน่าย 4.14 และ 18  1,144,179,659   1,281,828,168   -   - 
 ผลประโยชน์จ่ายเพิ่มรอตัดบัญชี 4.15 และ 19  -   10,893,987   -   - 
 ค่าเช่าภาพยนตร์ ค่าผลิตภัณฑ์ภาพยนตร์ ค่าละคร       
  และลิขสิทธิ์รอตัดจ�าหน่าย 4.16 และ 20  2,377,899,773   2,461,011,629   429,834,518   1,366,620,774 
 เงินมัดจ�าค่าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์   89,330,977   176,291,161   51,563,247   151,655,641 
 ค่าผลิตละครจ่ายล่วงหน้า   85,297,676   248,092,000   -   248,092,000 
 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 4.18 และ 33  1,007,261,666   1,124,492,201   133,870,852   54,368,021 
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 21  452,671,761   750,958,372   112,122,165   11,708,795 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   5,630,038,063   6,659,211,895   1,774,573,677   3,001,403,589 
รวมสินทรัพย์     9,518,866,095   11,354,478,663   11,047,593,912   11,250,468,440 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้      
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64

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

หน่วย : บำท

	 	 	 	 	 	 	 	 งบการเงินรวม	 	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 	 	 	 	 หมายเหตุ	 2563  2562 2563  2562

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น      

หนี้สินหมุนเวียน        

 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น

  จำกสถำบันกำรเงิน 22  -   330,329,361   -   - 

 เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น 23  474,020,911   818,334,050   44,899,297   622,058,437 

 ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย    221,323,010   309,870,970   67,135,692   47,468,095 

 หนี้สินที่เกิดจำกสัญญำ-หมุนเวียน   -   482,858,318   -   - 

 ส่วนของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำที่ถึงก�ำหนดช�ำระ

  ภำยในหนึ่งปี   4.11 และ 25  76,703,924   684,241   35,013,164   - 

 เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 24  -   -   -   202,000,000 

 ภำษีเงินได้นิติบุคคลค้ำงจ่ำย   15,049,174   13,952,330   -   - 

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น    30,620,350   48,105,021   119,387,585   119,551,797 

รวมหนี้สินหมุนเวียน    817,717,369   2,004,134,291   266,435,738   991,078,329 

หนี้สินไม่หมุนเวียน       

 หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ  4.11 และ 25  21,296,261   -   9,722,267   - 

 หุ้นกู้     4.17 และ 27  2,999,016,372   2,998,322,046   2,999,016,372   2,998,322,046 

 ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 4.23 และ 28  271,826,398   629,749,003   122,563,043   100,335,314 

 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น    -   3,838,579   -   - 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน    3,292,139,031   3,631,909,628   3,131,301,682   3,098,657,360 

รวมหนี้สิน      4,109,856,400   5,636,043,919   3,397,737,420   4,089,735,689 

ส่วนของผู้ถือหุ้น        

 ทุนเรือนหุ้น        

  ทุนจดทะเบียน       

   หุ้นสำมัญ 2,000,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท   2,000,000,000   2,000,000,000   2,000,000,000   2,000,000,000 

  ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว      

   หุ้นสำมัญ 2,000,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท   2,000,000,000   2,000,000,000   2,000,000,000   2,000,000,000 

 ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ    1,166,724,373   1,166,724,373   1,166,724,373   1,166,724,373 

 ส่วนต�่ำจำกกำรเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุน

  ในบริษัทย่อย  12   (29,091,455)  (29,091,455)  -   - 

 ก�ำไรสะสม        

  จัดสรรแล้ว       

   ทุนส�ำรองตำมกฎหมำย 31   200,000,000   200,000,000   200,000,000   200,000,000 

  ยังไม่ได้จัดสรร    2,114,789,757   2,294,256,261   4,326,564,682   3,798,296,941 

 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น   (43,432,563)  (8,556,991)  (43,432,563)  (4,288,563)

รวมส่วนของบริษัทใหญ่    5,408,990,112   5,623,332,188   7,649,856,492   7,160,732,751 

 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุม   19,583   95,102,556   -   - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น    5,409,009,695   5,718,434,744   7,649,856,492   7,160,732,751 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น   9,518,866,095   11,354,478,663   11,047,593,912   11,250,468,440 

           

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้     
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งบก�าไรขาดทุน
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

หน่วย : บำท

	 	 	 	 	 	 	 	 งบการเงินรวม	 	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 	 	 	 	 หมายเหตุ	 2563  2562 2563  2562

รำยงำนประจ�ำปี 2563
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จ�ำกัด (มหำชน)

65

รำยได้           
 รำยได้จำกกำรขำยเวลำโฆษณำ   4,757,747,207   6,743,487,183   544,860,000   1,531,974,000 
 รำยได้จำกกำรให้ใช้ลิขสิทธิ์และบริกำรอื่น   1,053,370,878   953,257,295   507,002,409   1,560,798,996 
 รำยได้จำกกำรจัดคอนเสิร์ตและแสดงโชว์   9,437,952   557,002,485   -   - 
 รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ   40,367,303   56,427,358   1,372,155   3,802,424 
 รำยได้เงินปันผล   12   -   -   812,371,711   579,981,867 
 รำยได้อื่น        
  ก�ำไรจำกกำรจ�ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย-สุทธิ 12   37,576,420   -   -   - 
  รำยได้สุทธิจำกกำรคืนใบอนุญำตกำรใช้คลื่นควำมถี่ 18   -   344,256,170   -   - 
  อื่นๆ      38,824,817   77,122,581   57,776,698   32,758,903  
รวมรำยได้อื่น     76,401,237   421,378,751   57,776,698   32,758,903 
รวมรำยได้      5,937,324,577   8,731,553,072   1,923,382,973   3,709,316,190 
            
ค่ำใช้จ่ำย          
 ต้นทุนขำยและต้นทุนกำรให้บริกำร   4,572,498,458   7,055,299,427   984,528,714   2,829,269,624 
 ต้นทุนกำรจัดคอนเสิร์ตและแสดงโชว์   10,299,912   480,566,119   -   - 
 ต้นทุนในกำรจัดจ�ำหน่ำย   209,717,976   193,270,136   44,141,846   28,561,904 
 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร   1,198,916,627   1,265,750,183   410,474,089   299,860,552 
 ขำดทุนจำกกำรจ�ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย 12   -   -   107,116,158   - 
 หนี้สงสัยจะสูญจำกกำรเลิกสัญญำกำรร่วมทุนในบริษัทร่วม 12   -   145,621,160   -   - 
 ค่ำตอบแทนกรรมกำร  29   22,650,000   23,305,000   22,650,000   23,305,000 
 ผลก�ำไรจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนในตรำสำรทุน      
  ที่ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำด   -   -   (2,966,224)  - 
รวมค่ำใช้จ่ำย   32   6,014,082,973   9,163,812,025   1,565,944,583   3,180,997,080 

ก�ำไร(ขำดทุน)จำกกิจกรรมด�ำเนินงำน   (76,758,396)  (432,258,953)  357,438,390   528,319,110 
รำยได้ทำงกำรเงิน    8,475,077   20,063,048   181,979,990   190,251,597 
ต้นทุนทำงกำรเงิน  30   116,540,770   126,934,494   100,095,199   108,296,600 
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำซึ่งเป็นไปตำมมำตรฐำน
 กำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9   (18,747,483)  -   (2,769,537)  -
ส่วนแบ่งก�ำไร(ขำดทุน)จำกเงินลงทุน      
 ในบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย   (2,314,135)  28,024,161   -   - 
ก�ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได้   (205,885,707)  (511,106,238)  436,553,644   610,274,107 
ค่ำใช้จ่ำย(รำยได้)ภำษีเงินได้ 4.19 และ 33  98,106,537   (61,826,832)  (70,821,242)  2,388,492 
ก�ำไร(ขำดทุน)ส�ำหรับปี    (303,992,244)  (449,279,406)  507,374,886   607,885,615 
กำรแบ่งปันก�ำไร(ขำดทุน)      
 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่   (214,253,645)  (397,166,175)  507,374,886   607,885,615 
 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุม   (89,738,599)  (52,113,231)  -   - 
         (303,992,244)  (449,279,406)  507,374,886   607,885,615 
ก�ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่       
 ก�ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 4.20   (0.11)  (0.20)  0.25   0.30 
  จ�ำนวนหุ้นสำมัญที่ออกและช�ำระแล้ว 2,000,000,000 หุ้น     
           
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้      
    

งบก�าไรขาดทุน
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

หน่วย : บำท

	 	 	 	 	 	 	 	 งบการเงินรวม	 	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 	 	 	 	 หมายเหตุ	 2563  2562 2563  2562

รำยงำนประจ�ำปี 2563
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จ�ำกัด (มหำชน)
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รำยได้           
 รำยได้จำกกำรขำยเวลำโฆษณำ   4,757,747,207   6,743,487,183   544,860,000   1,531,974,000 
 รำยได้จำกกำรให้ใช้ลิขสิทธิ์และบริกำรอื่น   1,053,370,878   953,257,295   507,002,409   1,560,798,996 
 รำยได้จำกกำรจัดคอนเสิร์ตและแสดงโชว์   9,437,952   557,002,485   -   - 
 รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ   40,367,303   56,427,358   1,372,155   3,802,424 
 รำยได้เงินปันผล   12   -   -   812,371,711   579,981,867 
 รำยได้อื่น        
  ก�ำไรจำกกำรจ�ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย-สุทธิ 12   37,576,420   -   -   - 
  รำยได้สุทธิจำกกำรคืนใบอนุญำตกำรใช้คลื่นควำมถี่ 18   -   344,256,170   -   - 
  อื่นๆ      38,824,817   77,122,581   57,776,698   32,758,903  
รวมรำยได้อื่น     76,401,237   421,378,751   57,776,698   32,758,903 
รวมรำยได้      5,937,324,577   8,731,553,072   1,923,382,973   3,709,316,190 
            
ค่ำใช้จ่ำย          
 ต้นทุนขำยและต้นทุนกำรให้บริกำร   4,572,498,458   7,055,299,427   984,528,714   2,829,269,624 
 ต้นทุนกำรจัดคอนเสิร์ตและแสดงโชว์   10,299,912   480,566,119   -   - 
 ต้นทุนในกำรจัดจ�ำหน่ำย   209,717,976   193,270,136   44,141,846   28,561,904 
 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร   1,198,916,627   1,265,750,183   410,474,089   299,860,552 
 ขำดทุนจำกกำรจ�ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย 12   -   -   107,116,158   - 
 หนี้สงสัยจะสูญจำกกำรเลิกสัญญำกำรร่วมทุนในบริษัทร่วม 12   -   145,621,160   -   - 
 ค่ำตอบแทนกรรมกำร  29   22,650,000   23,305,000   22,650,000   23,305,000 
 ผลก�ำไรจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนในตรำสำรทุน      
  ที่ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำด   -   -   (2,966,224)  - 
รวมค่ำใช้จ่ำย   32   6,014,082,973   9,163,812,025   1,565,944,583   3,180,997,080 

ก�ำไร(ขำดทุน)จำกกิจกรรมด�ำเนินงำน   (76,758,396)  (432,258,953)  357,438,390   528,319,110 
รำยได้ทำงกำรเงิน    8,475,077   20,063,048   181,979,990   190,251,597 
ต้นทุนทำงกำรเงิน  30   116,540,770   126,934,494   100,095,199   108,296,600 
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำซึ่งเป็นไปตำมมำตรฐำน
 กำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9   (18,747,483)  -   (2,769,537)  -
ส่วนแบ่งก�ำไร(ขำดทุน)จำกเงินลงทุน      
 ในบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย   (2,314,135)  28,024,161   -   - 
ก�ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได้   (205,885,707)  (511,106,238)  436,553,644   610,274,107 
ค่ำใช้จ่ำย(รำยได้)ภำษีเงินได้ 4.19 และ 33  98,106,537   (61,826,832)  (70,821,242)  2,388,492 
ก�ำไร(ขำดทุน)ส�ำหรับปี    (303,992,244)  (449,279,406)  507,374,886   607,885,615 
กำรแบ่งปันก�ำไร(ขำดทุน)      
 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่   (214,253,645)  (397,166,175)  507,374,886   607,885,615 
 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุม   (89,738,599)  (52,113,231)  -   - 
         (303,992,244)  (449,279,406)  507,374,886   607,885,615 
ก�ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่       
 ก�ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 4.20   (0.11)  (0.20)  0.25   0.30 
  จ�ำนวนหุ้นสำมัญที่ออกและช�ำระแล้ว 2,000,000,000 หุ้น     
           
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้      
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งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

หน่วย : บำท

	 	 	 	 	 	 	 	 งบการเงินรวม	 	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 	 	 	 	 หมายเหตุ	 2563  2562 2563  2562
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ก�ำไร(ขำดทุน)ส�ำหรับปี    (303,992,244)  (449,279,406)  507,374,886   607,885,615 

ก�ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น :-      

รำยกำรที่อำจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก�ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง :     

 ผลต่ำงของอัตรำแลกเปลี่ยนจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน   121,219   (10,218,878)  -   - 

 กลับรำยกำรผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินจำกกำรจ�ำหน่ำยเงินลงทุน  4,195,697   -   -   - 

 ผลต่ำงของอัตรำแลกเปลี่ยนจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน-สุทธิ  4,316,916   (10,218,878)  -   - 

 ผลขำดทุนจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนเผื่อขำย   -   (35,532,500)  -   (35,532,500)

 องค์ประกอบของภำษีเงินได้   -   7,106,500   -   7,106,500 

 ผลขำดทุนจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนเผื่อขำย-สุทธิจำกภำษี  -   (28,426,000)  -   (28,426,000)

รำยกำรที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก�ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง :     

 ผลขำดทุนจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนในตรำสำรทุน      

  ในควำมต้องกำรของตลำด   (48,930,000)  -   (48,930,000)  - 

 องค์ประกอบของภำษีเงินได้   9,786,000   -   9,786,000   - 

 ผลขำดทุนจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนในตรำสำรทุน      

  ในควำมต้องกำรของตลำด-สุทธิจำกภำษี   (39,144,000)  -   (39,144,000)  - 

 ผลก�ำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย     

  ส�ำหรับโครงกำรผลประโยชน์ของพนักงำน 28   39,363,852   -   21,997,266   - 

 องค์ประกอบของภำษีเงินได้   (4,576,673)  -   (1,104,411)  - 

 ผลก�ำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย     

  ส�ำหรับโครงกำรผลประโยชน์ของพนักงำน-สุทธิจำกภำษี  34,787,179   -   20,892,855   - 

ขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี-สุทธิจำกภำษี   (39,905)  (38,644,878)  (18,251,145)  (28,426,000)

ก�ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี   (304,032,149)  (487,924,284)  489,123,741   579,459,615 

           

กำรแบ่งปันก�ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวม      

 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่   (214,342,076)  (431,723,500)  489,123,741   579,459,615 

 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุม   (89,690,073)  (56,200,784)  -   - 

         (304,032,149)  (487,924,284)  489,123,741   579,459,615 

            

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้     
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งบกระแสเงินสด (1/7)
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

หน่วย : บำท

	 	 	 	 	 	 	 	 งบการเงินรวม	 	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

       2563  2562 2563  2562

รำยงำนประจ�ำปี 2563
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จ�ำกัด (มหำชน)
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กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน     
 ก�ำไร(ขำดทุน)ส�ำหรับปี  (303,992,244)  (449,279,406)  507,374,886   607,885,615 
 ปรับกระทบก�ำไร(ขำดทุน)ส�ำหรับปีเป็นเงินสดรับ(จ่ำย)
  จำกกำรด�ำเนินงำน     
  ค่ำใช้จ่ำย(รำยได้)ภำษีเงินได้  98,106,537   (61,826,832)  (70,821,242)  2,388,492 
  ค่ำเสื่อมรำคำ   135,291,440   171,915,619   10,977,953   9,884,579 
  ค่ำเสื่อมรำคำสินทรัพย์สิทธิกำรใช้  57,663,424   -   26,986,266   - 
  ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรแลกเปลี่ยนโฆษณำจำกกำรจ�ำหน่ำยเงินลงทุน  -   5,588,610   -   - 
  ค่ำตัดจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  30,228,609   35,617,443   1,399,008   340,698 
  ค่ำตัดจ�ำหน่ำยสิทธิกำรใช้ทรัพย์สิน  33,897,691   132,191,327   -   - 
  ค่ำตัดจ�ำหน่ำยสิทธิกำรใช้คลื่นควำมถี่  137,648,509   244,715,761   -   - 
  ค่ำตัดจ�ำหน่ำยผลประโยชน์จ่ำยเพิ่ม  10,893,987   46,780,063   -   - 
  ค่ำตัดจ�ำหน่ำยค่ำเช่ำภำพยนตร์ ค่ำละคร 
   ค่ำผลิตภัณฑ์ภำพยนตร์ และลิขสิทธิ์  1,754,319,969   2,423,236,761   700,452,478   1,967,485,748 
  ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำตัดจ่ำย  -   3,285,000   -   3,285,000 
  ค่ำผลิตละครจ่ำยล่วงหน้ำตัดจ่ำย  -   10,951,679   -   10,951,679 
  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นตัดจ�ำหน่ำยและตัดจ่ำย  8,105,030   1,811,309   -   - 
  ภำษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ำยตัดจ่ำย  21,688,305   1,466,797   -   - 
  ค่ำเผื่อกำรรับคืนสินค้ำลดลง  -  (984,404)  -   - 
  หนี้สูญ  - ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น  4,187   10,197,065   -   - 
    - ดอกเบี้ยค้ำงรับ  29,239   -   2,312,771   - 
        - เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน  56,793   -   210,388   - 
  หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น - ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น  3,632,272   143,184,060   -   - 
   - ลูกหนี้จำกกำรจ�ำหน่ำยเงินลงทุน  -   10,000,000   -   - 
   - เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน  -   20,992   2,769,537   4,238,739 
  ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำเพิ่มขึ้น  8,281,647   -   -   - 
  ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสินค้ำลดลง  -   (2,366,596)  -   - 
  ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น  3,604,237   -   3,604,237   - 
  ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของละครเพิ่มขึ้น  51,155,189   -   -   - 
  ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเงินมัดจ�ำค่ำลิขสิทธิ์ภำพยนตร์เพิ่มขึ้น  32,438,125   -   32,438,125   - 
  ขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกเงินลงทุนในใบส�ำคัญแสดงสิทธิ     
   ที่จะซื้อหุ้นสำมัญ -   1,106,750   -  1,106,750 
  ขำดทุนจำกกำรจ�ำหน่ำย/เลิกใช้อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  1,044,890   2,075,459   12,401   2,253 
  ก�ำไรจำกกำรขำยละคร  -   -   (51,100,000)  - 
  ก�ำไรจำกกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ  (307,898)  -   -   - 
  ขำดทุนจำกกำรท�ำลำยสินค้ำคงเหลือ  -   2,998,416   -   - 
  ขำดทุนจำกสินค้ำเสื่อมสภำพ  4,319   -   4,319   - 
  ขำดทุนจำกกำรตัดจ�ำหน่ำยสินค้ำ  1,220   -   -   - 
  ขำดทุนจำกกำรเลิกใช้ละคร  187   -   -   - 
  ขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกอัตรำแลกเปลี่ยน  4,173,112   6,239,303   1,981,180   - 
          
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้     
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   - เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน  -   20,992   2,769,537   4,238,739 
  ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำเพิ่มขึ้น  8,281,647   -   -   - 
  ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสินค้ำลดลง  -   (2,366,596)  -   - 
  ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น  3,604,237   -   3,604,237   - 
  ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของละครเพิ่มขึ้น  51,155,189   -   -   - 
  ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเงินมัดจ�ำค่ำลิขสิทธิ์ภำพยนตร์เพิ่มขึ้น  32,438,125   -   32,438,125   - 
  ขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกเงินลงทุนในใบส�ำคัญแสดงสิทธิ     
   ที่จะซื้อหุ้นสำมัญ -   1,106,750   -  1,106,750 
  ขำดทุนจำกกำรจ�ำหน่ำย/เลิกใช้อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  1,044,890   2,075,459   12,401   2,253 
  ก�ำไรจำกกำรขำยละคร  -   -   (51,100,000)  - 
  ก�ำไรจำกกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ  (307,898)  -   -   - 
  ขำดทุนจำกกำรท�ำลำยสินค้ำคงเหลือ  -   2,998,416   -   - 
  ขำดทุนจำกสินค้ำเสื่อมสภำพ  4,319   -   4,319   - 
  ขำดทุนจำกกำรตัดจ�ำหน่ำยสินค้ำ  1,220   -   -   - 
  ขำดทุนจำกกำรเลิกใช้ละคร  187   -   -   - 
  ขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกอัตรำแลกเปลี่ยน  4,173,112   6,239,303   1,981,180   - 
          
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้     
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งบกระแสเงินสด (2/7)
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

หน่วย : บำท

	 	 	 	 	 	 	 	 งบการเงินรวม	 	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

       2563  2562 2563  2562

70

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน(ต่อ)     
 ปรับกระทบก�ำไร(ขำดทุน)ส�ำหรับปีเป็นเงินสดรับ(จ่ำย)จำกกำรด�ำเนินงำน (ต่อ)     
  รำยได้เงินปันผล   -   -   (812,371,711)  (579,981,867)
  รำยได้สุทธิจำกกำรคืนใบอนุญำตกำรใช้คลื่นควำมถี่  -   (344,256,170)  -   - 
  (ก�ำไร)ขำดทุนจำกกำรจ�ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย  (41,772,117)  -   107,116,158   - 
  กลบัรำยกำรผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิจำกกำรจ�ำหน่ำยเงนิลงทนุ  4,195,697   -   -   - 
  ก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม  -   -   (2,966,224)  - 
  รำยได้ทำงกำรเงิน  (8,475,077)  (20,063,048)  (181,979,990)  (190,251,597)
  ต้นทุนทำงกำรเงิน  116,540,770   126,934,494   100,095,199   108,296,600 
  ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน  14,808,004   60,911,545   5,527,740   9,641,373 
  ส่วนแบ่งก�ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย  -   (28,024,161)  -   - 
  ส่วนแบ่งขำดทุนของบริษัทย่อยที่จ�ำหน่ำย  112,302,107   -   -   - 
  ส่วนแบ่งขำดทุนของบริษัทย่อยที่เลิกกิจกำร  6,511,372   -   -   - 
  ส่วนแบ่งขำดทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุม
   ของบริษัทย่อยที่จ�ำหน่ำย  89,748,395   -   -   - 
  ส่วนแบ่งขำดทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุม
   ของบริษัทย่อยที่เลิกกิจกำร  248   -   -   - 
  ขำดทุนจำกกำรโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นบริษัทอื่น  -   7,181,238   -   - 
  ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริษัทย่อยลดลง  -   -   -   (44,513,000)
 ก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงในส่วน     
  ประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงำน  2,381,828,175   2,541,609,074   384,023,479   1,910,761,062 
 กำรเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์ด�ำเนินงำน(เพิ่มขึ้น)ลดลง     
  เงินลงทุนในกองทุนเปิด  -   50,006,721   -   - 
  ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น  (28,122,785)  (68,774,987)  (25,125,166)  (36,907,093)
  สินค้ำคงเหลือ   1,371,086   139,876   1,068,447   (424,745)
  เงินลงทุนในใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญ  757,250   -   757,250   - 
  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  (4,388,371)  41,890,988   37,045,865   525,677 
  เงินมัดจ�ำค่ำลิขสิทธิ์ภำพยนตร์  (16,172,341)  166,273,441   454,269   190,908,961 
  ค่ำผลิตละครจ่ำยล่วงหน้ำ  162,794,324   273,465,000   37,540,000   273,465,000 
  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  (1,472,818)  (3,265,883)  (4,520,000)  (1,134,428)
 กำรเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของหนี้สินด�ำเนินงำนเพิ่มขึ้น(ลดลง)     
  เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น  (42,426,706)  (79,951,916)  (578,999,140)  283,086,408 
  ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย  (37,027,337)  (104,401,813)  24,943,674   2,972,559 
  หนี้สินที่เกิดจำกสัญญำ-หมุนเวียน  5,229,000   (7,402,705)  -   - 
  หนี้สินหมุนเวียนอื่น  3,611,529   (14,939,245)  (164,212)  37,567 
  ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน  (187,979,112)  (47,371,731)  38,697,255   35,481,610 
  หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  (1,854,000)  2,739,952   -   - 
 เงินสดรับ(จ่ำย)จำกกำรด�ำเนินงำน  2,236,147,894   2,750,016,772   (84,278,279)  2,658,772,578 
  จ่ำยดอกเบี้ย   (116,820,910)  (120,566,901)  (99,424,483)  (116,004,657)
  จ่ำยภำษีเงินได้   (210,573,574)  (484,759,466)  (29,224,395)  (106,707,097)
  เงินสดรับจำกกำรขอคืนภำษี  386,097,609   297,686,304   -   - 
  ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน  -   (620,390)  -   - 
เงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด�ำเนินงำน  2,294,851,019   2,441,756,319   (212,927,157)  2,436,060,824 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้     
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รายงานประจ�าปี 2563
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จ�ากัด (มหาชน)

71

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน     

  เงินฝากธนาคารติดภาระค�้าประกันลดลง  -   160,500   -   - 

  รับดอกเบี้ย   7,101,852   28,270,061   66,598,342   30,030,881 

  เงินสดรับจากเงินปันผล  25,383,899   -   812,371,711   579,981,867 

  เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง  (2,556,906)  25,827,840   1,083,511,517   (635,700,560)

  เงินสดรับจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย  15,000,000   -   15,000,000   - 

  ซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น  (99,983,355)  (31,462,027)  (27,999,390)  (9,484,362)

  เงินสดรับจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์  23,910,304   8,558,379   235,981   1,097 

  เงินสดรับจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  10,926,551   -   -   - 

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น  (32,973,087)  (6,174,428)  (19,378,717)  (656,250)

  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นรอตัดจ�าหน่ายเพิ่มขึ้น  -   (761,494)  -   - 

  ค่าเช่าภาพยนตร์ ค่าผลิตภัณฑ์ภาพยนตร์ ค่าละคร     

   และค่าลิขสิทธิ์เพิ่มขึ้น  (1,639,759,863)  (2,438,953,990)  (641,127,896)  (2,355,762,133)

  เงินสดรับจากการขายละคร  -   -   260,891,000   372,168,000 

  เงินสดรับจากการคืนใบอนุญาตการใช้คลื่นความถี่  -   1,129,494,533   -   - 

  เงินสดจ่ายสิทธิการใช้คลื่นความถี่  -   (545,600,000)  -   - 

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน  (1,692,950,605)  (1,830,640,626)  1,550,102,548   (2,019,421,460)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    

  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง  -   (27,901,494)  -   - 

  เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง  (52,000,000)  -   (205,712,500)  (738,000,000)

  ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม  -   (100)  -   - 

  เงินปันผลที่บริษัทย่อยจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม  (12,259)  (30,018,208)  -   - 

  จ่ายช�าระหนี้สินตามสัญญาเช่า  (56,958,498)  (4,226,153)  (26,478,723)  - 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน  (108,970,757)  (62,145,955)  (232,191,223)  (738,000,000)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ  492,929,657   548,969,738   1,104,984,168   (321,360,636)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม  2,665,338,915   2,116,369,177   331,514,223   652,874,859 

หัก  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่โอนออก    

  จากการจ�าหน่ายเงินลงทุนบริษัทย่อย (งบประกอบ 5)  (587,363,382)  -   -   - 

หัก  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่โอนออก     

  จากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย (งบประกอบ 1-4)  (5,594,214)  -   -   - 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2,565,310,976   2,665,338,915   1,436,498,391   331,514,223 

         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้     

งบกระแสเงินสด (3/7)
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท

	 	 	 	 	 	 	 	 งบการเงินรวม	 	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

       2563  2562 2563  2562

รายงานประจ�าปี 2563
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จ�ากัด (มหาชน)
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน     

  เงินฝากธนาคารติดภาระค�้าประกันลดลง  -   160,500   -   - 

  รับดอกเบี้ย   7,101,852   28,270,061   66,598,342   30,030,881 

  เงินสดรับจากเงินปันผล  25,383,899   -   812,371,711   579,981,867 

  เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง  (2,556,906)  25,827,840   1,083,511,517   (635,700,560)

  เงินสดรับจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย  15,000,000   -   15,000,000   - 

  ซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น  (99,983,355)  (31,462,027)  (27,999,390)  (9,484,362)

  เงินสดรับจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์  23,910,304   8,558,379   235,981   1,097 

  เงินสดรับจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  10,926,551   -   -   - 

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น  (32,973,087)  (6,174,428)  (19,378,717)  (656,250)

  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นรอตัดจ�าหน่ายเพิ่มขึ้น  -   (761,494)  -   - 

  ค่าเช่าภาพยนตร์ ค่าผลิตภัณฑ์ภาพยนตร์ ค่าละคร     

   และค่าลิขสิทธิ์เพิ่มขึ้น  (1,639,759,863)  (2,438,953,990)  (641,127,896)  (2,355,762,133)

  เงินสดรับจากการขายละคร  -   -   260,891,000   372,168,000 

  เงินสดรับจากการคืนใบอนุญาตการใช้คลื่นความถี่  -   1,129,494,533   -   - 

  เงินสดจ่ายสิทธิการใช้คลื่นความถี่  -   (545,600,000)  -   - 

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน  (1,692,950,605)  (1,830,640,626)  1,550,102,548   (2,019,421,460)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    

  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง  -   (27,901,494)  -   - 

  เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง  (52,000,000)  -   (205,712,500)  (738,000,000)

  ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม  -   (100)  -   - 

  เงินปันผลที่บริษัทย่อยจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม  (12,259)  (30,018,208)  -   - 

  จ่ายช�าระหนี้สินตามสัญญาเช่า  (56,958,498)  (4,226,153)  (26,478,723)  - 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน  (108,970,757)  (62,145,955)  (232,191,223)  (738,000,000)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ  492,929,657   548,969,738   1,104,984,168   (321,360,636)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม  2,665,338,915   2,116,369,177   331,514,223   652,874,859 

หัก  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่โอนออก    

  จากการจ�าหน่ายเงินลงทุนบริษัทย่อย (งบประกอบ 5)  (587,363,382)  -   -   - 

หัก  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่โอนออก     

  จากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย (งบประกอบ 1-4)  (5,594,214)  -   -   - 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2,565,310,976   2,665,338,915   1,436,498,391   331,514,223 

         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้     

งบกระแสเงินสด (3/7)
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท

	 	 	 	 	 	 	 	 งบการเงินรวม	 	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

       2563  2562 2563  2562
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ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด     
 รำยกำรที่ไม่ใช่เงินสดประกอบด้วย     
  ลูกหนี้จำกกำรขำยละคร  -   -   945,422,674   - 
  ลูกหนี้จำกกำรขำยอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  3,811,434   -   -   - 
  โอนดอกเบีย้ค้ำงรบัเป็นเงนิให้กูยื้มระยะส้ันแก่กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั  -   -   132,959,734   146,380,208 
  โอนภำษเีงนิได้ถกูหกั ณ ทีจ่่ำยเกนิหน่ึงปีเป็นสนิทรัพย์ไม่หมนุเวยีน  298,569,769   302,443,082   95,893,370   - 
  โอนสินทรพัย์หมนุเวียนอืน่เป็นค่ำเช่ำภำพยนตร์ ค่ำผลิตภัณฑ์ภำพยนตร์     
   ค่ำละคร และค่ำลิขสิทธิ์ -   3,360,000   -   - 
  โอนเงินมัดจ�ำค่ำลิขสิทธิ์ภำพยนตร์เป็นค่ำเช่ำภำพยนตร์ 
   ค่ำผลิตภัณฑ์ภำพยนตร์ 
   ค่ำละคร และลิขสิทธิ์รอตัดจ�ำหน่ำย  70,694,400   -   67,200,000   - 
  โอนค่ำผลิตละครจ่ำยล่วงหน้ำเป็นค่ำเช่ำภำพยนตร์ ค่ำผลิตภัณฑ์ภำพยนตร์      
   ค่ำละคร และลิขสิทธิ์รอตัดจ�ำหน่ำย  -   -   210,552,000   - 
  โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  292,770   -   -   - 
  อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจำกเจ้ำหนี้ทรัพย์สิน  2,196,219   13,998,540   -   209,980 
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นจำกเจ้ำหนี้ทรัพย์สิน  3,137,374   1,967,321   1,840,000   1,531,250 
  ค่ำเช่ำภำพยนตร์ ค่ำผลิตภัณฑ์ภำพยนตร์ ค่ำละคร      
   และลิขสิทธิ์รอตัดจ�ำหน่ำยเพิ่มขึ้นจำกเจ้ำหนี้ทรัพย์สิน  27,300,000   -   -   - 
  เงินลงทุนในตรำสำรทุนในควำมต้องกำรของตลำด/เงินลงทุนเผื่อขำย     
   - ผลขำดทุนที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น  (48,930,000)  (35,532,500)  (48,930,000)  (35,532,500)
  โอนดอกเบี้ยค้ำงจ่ำยเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกบริษัทย่อย  -   -   3,712,500   - 
  เงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลงจำกผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน  -   (9,598,488)  -   - 
  โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นบริษัทอื่น  -   149,942,000   -   - 
  ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุมเพิ่มขึ้นจำกส่วนต�่ำจำกกำรเปลี่ยนแปลง     
   สัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย  -   29,091,455   -   - 
  ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุมเพิ่มขึ้น(ลดลง)จำกผลต่ำง
   จำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน  48,488   (4,087,553)  -   - 
  โอนเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่เลิกกิจกำรเป็นเงินลงทุน     
   ในตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำด 32,976,214   -   30,009,990   - 
  ผลกระทบจำกกำรตัดเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่เลิกกิจกำร     
   - เงินให้กู้ยมืระยะส้ันและดอกเบีย้ค้ำงรบัลดลงจำกกำรตัดหนีสู้ญ  (122,722,127)  -   (120,284,999)  - 
   - ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลดลงจำกกำรตัดหนี้สูญ  -   -   120,284,999   - 
   - ก�ำไรจำกกำรโอนผลขำดทุนเกินกว่ำเงินลงทุน
    ในบริษัทย่อยที่เลิกกิจกำร  122,722,127   -   -   - 
  ผลกระทบจำกกำรปรับปรุงประมำณกำรผลประโยชน์ของพนักงำน     
   - สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีลดลง  4,576,673   -   1,104,411   - 
   - ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนลดลง  (39,363,852)  -   (21,997,266)  - 
   - ก�ำไรสะสมเพิ่มขึ้น  34,787,141   -   20,892,855   - 
   - ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุมเพิ่มขึ้น  38   -   -   - 
  รับโอนส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนที่ยังไม่รับช�ำระ
   เป็นลูกหนี้หมุนเวียนอื่น  -   -   -   2,535,585 
  สินทรัพย์สิทธิกำรใช้เพิ่มขึ้นจำกหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ  163,046,997   -   72,071,991   - 
  ค่ำเช่ำค้ำงจ่ำยลดลงจำกหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ  (2,096,593)  -   (1,539,967)  - 
  สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ลดลงจำกกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ  (6,789,581)  -   -   - 
  หนี้สินตำมสัญญำเช่ำลดลงจำกกำรลดค่ำเช่ำ  (1,982,976)  -   (857,837)  - 
  ปรับปรุงสิทธิกำรใช้คลื่นควำมถี่จำกกำรได้รับยกเว้นค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต     
   - รำคำทุนสิทธิกำรใช้คลื่นควำมถี่รอตัดจ�ำหน่ำยลดลง  -   (1,655,993,630)  -   - 
   - มูลค่ำอนำคตของจ�ำนวนเงินที่ต้องจ่ำยลดลง  -   (1,776,400,000)  -   - 
   - ดอกเบี้ยจ่ำยรอตัดบัญชีลดลง  -   120,406,370   -   - 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้     

งบกระแสเงินสด (4/7)
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

หน่วย : บำท

	 	 	 	 	 	 	 	 งบการเงินรวม	 	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

       2563  2562 2563  2562
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รายงานประจ�าปี 2563
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จ�ากัด (มหาชน)

73

 งบประกอบ 1      

  การเลิกกิจการของบริษัทย่อย     

   เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 บริษัท แซทเทิลไลท์ ทีวี บรอดคาสติ้ง จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้หยุดด�าเนินงานและจดทะเบียนเลิก 

  บริษัทจึงได้โอนสินทรัพย์และหนี้สินที่คงเหลืออยู่ออกจากงบการเงินรวม ดังนี้     

         หน่วย : บาท

   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด     101,941  

   ดอกเบี้ยค้างรับ     6  

   ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย     (16,000) 

   ดอกเบี้ยค้างจ่าย     (2,869) 

   เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน     (206,794) 

   ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม     9  

   เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันต้นปี     (123,707) 

   ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทย่อยที่เลิกกิจการ     (29,889) 

   เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่เลิกกิจการ     (153,596) 

   โอนเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่เลิกกิจการเป็นเงินลงทุนในตราสารทุน     

    ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด-บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน    0  

   โอนผลขาดทุนเกินกว่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่เลิกกิจการไปลดยอดหนี้สูญเงินให้กู้ยืม    153,596  

   เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่เลิกกิจการ     -  

 

 งบประกอบ 2      

  การเลิกกิจการของบริษัทย่อย     

   เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 บริษัท บีอีซี สตูดิโอ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้หยุดด�าเนินงานและจดทะเบียนเลิกบริษัทจึงได้ 

  โอนสินทรัพย์และหนี้สินที่คงเหลืออยู่ออกจากงบการเงินรวม ดังนี้

         หน่วย : บาท

   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด     1,070,162

   เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทใหญ่     8,000,000  

   ดอกเบี้ยค้างรับ     149,995  

   ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย     (16,000) 

   ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม     (129) 

   เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันต้นปี     9,204,028  

   ส่วนแบ่งก�าไรของบริษัทย่อยที่เลิกกิจการ     14,973  

   เงินปันผลจ่าย     (3,734,933) 

   เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่เลิกกิจการ     5,484,068  

   โอนเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่เลิกกิจการเป็นเงินลงทุนในตราสารทุน     

    ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด-บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน     (5,484,068) 

   เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่เลิกกิจการ     -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้     

       

งบกระแสเงินสด (5/7)
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายงานประจ�าปี 2563
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จ�ากัด (มหาชน)

73

 งบประกอบ 1      

  การเลิกกิจการของบริษัทย่อย     

   เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 บริษัท แซทเทิลไลท์ ทีวี บรอดคาสติ้ง จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้หยุดด�าเนินงานและจดทะเบียนเลิก 

  บริษัทจึงได้โอนสินทรัพย์และหนี้สินที่คงเหลืออยู่ออกจากงบการเงินรวม ดังนี้     

         หน่วย : บาท

   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด     101,941  

   ดอกเบี้ยค้างรับ     6  

   ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย     (16,000) 

   ดอกเบี้ยค้างจ่าย     (2,869) 

   เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน     (206,794) 

   ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม     9  

   เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันต้นปี     (123,707) 

   ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทย่อยที่เลิกกิจการ     (29,889) 

   เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่เลิกกิจการ     (153,596) 

   โอนเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่เลิกกิจการเป็นเงินลงทุนในตราสารทุน     

    ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด-บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน    0  

   โอนผลขาดทุนเกินกว่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่เลิกกิจการไปลดยอดหนี้สูญเงินให้กู้ยืม    153,596  

   เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่เลิกกิจการ     -  

 

 งบประกอบ 2      

  การเลิกกิจการของบริษัทย่อย     

   เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 บริษัท บีอีซี สตูดิโอ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้หยุดด�าเนินงานและจดทะเบียนเลิกบริษัทจึงได้ 

  โอนสินทรัพย์และหนี้สินที่คงเหลืออยู่ออกจากงบการเงินรวม ดังนี้

         หน่วย : บาท

   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด     1,070,162

   เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทใหญ่     8,000,000  

   ดอกเบี้ยค้างรับ     149,995  

   ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย     (16,000) 

   ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม     (129) 

   เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันต้นปี     9,204,028  

   ส่วนแบ่งก�าไรของบริษัทย่อยที่เลิกกิจการ     14,973  

   เงินปันผลจ่าย     (3,734,933) 

   เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่เลิกกิจการ     5,484,068  

   โอนเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่เลิกกิจการเป็นเงินลงทุนในตราสารทุน     

    ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด-บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน     (5,484,068) 

   เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่เลิกกิจการ     -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้     

       

งบกระแสเงินสด (5/7)
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
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งบกระแสเงินสด (6/7)
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

 งบประกอบ 3      

  กำรเลิกกิจกำรของบริษัทย่อย

   เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกำยน 2563 บริษัท บำงกอกแซทเทิลไลท์ แอนด์ เทเลคอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้หยุด 

  ด�ำเนินงำนและจดทะเบียนเลิกบริษัทจึงได้โอนสินทรัพย์และหนี้สินที่คงเหลืออยู่ออกจำกงบกำรเงินรวม ดังนี้   

         หน่วย : บำท

   เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด     4,267,020  

   เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทใหญ่     44,000,000  

   ดอกเบี้ยค้ำงรับ     824,811  

   ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย     (16,000) 

   ภำษีเงินได้นิติบุคคลค้ำงจ่ำย     (133,165) 

   ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุม     (137) 

   เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันต้นปี     48,942,529  

   ส่วนแบ่งก�ำไรของบริษัทย่อยที่เลิกกิจกำร     198,583  

   เงินปันผลจ่ำย     (21,648,966) 

   เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่เลิกกิจกำร     27,492,146  

   โอนเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่เลิกกิจกำรเป็นเงินลงทุนในตรำสำรทุน     

    ที่ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำด-บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน     (27,492,146) 

   เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่เลิกกิจกำร     -  

 

 งบประกอบ 4      

  กำรเลิกกิจกำรของบริษัทย่อย    

   เมื่อวันที่ 14 ธันวำคม 2563 บริษัท ยู แอนด์ ไอ คอร์โปเรชั่น จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้หยุดด�ำเนินงำนและจดทะเบียน 

  เลิกบริษัท จึงได้โอนสินทรัพย์และหนี้สินที่คงเหลืออยู่ออกจำกงบกำรเงินรวม ดังนี ้    

         หน่วย : บำท

   เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด     155,091  

   สินทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน     7  

   อุปกรณ์      3  

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น     2,865,966  

   เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น     (22,383) 

   ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย     (15,000) 

   ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย     (1,051,168) 

   เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน     (117,731,687) 

   หนี้สินหมุนเวียนอื่น     (76,638) 

   ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุม     2,317  

   เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันต้นปี     (115,873,492) 

   ส่วนแบ่งขำดทุนของบริษัทย่อยที่เลิกกิจกำร     (6,695,039) 

   เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่เลิกกิจกำร     (122,568,531) 

   โอนเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่เลิกกิจกำรเป็นเงินลงทุนในตรำสำรทุน     

    ที่ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำด-บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน    0  

   โอนผลขำดทุนเกินกว่ำเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่เลิกกิจกำรไปลดยอดหนี้สูญเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้ำงรับ   122,568,531  

   เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่เลิกกิจกำร     -  
 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้     
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รายงานประจ�าปี 2563
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จ�ากัด (มหาชน)

75

งบกระแสเงินสด (7/7)
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

 งบประกอบ 5      

  การจ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย    

    เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 บริษัทได้จ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัท เทโร เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท บีอีซี-เทโร  

  เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทได้โอนสินทรัพย์และหนี้สินที่คงเหลืออยู่ออกจากงบการเงินรวม ดังนี้  

         หน่วย : บาท

   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด     587,363,382  

   ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น     357,836,967  

   ดอกเบี้ยค้างรับ     10,895  

   ลูกหนี้จากการจ�าหน่ายเงินลงทุนส่วนที่ถึงก�าหนดรับช�าระภายในหนึ่งปี     68,292  

   เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     481,416  

   สินค้าคงเหลือ     591,299  

   สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน     38,810,898  

   สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น/เงินลงทุนชั่วคราว     149,942,000  

   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น     49,598,038  

   เงินฝากธนาคารติดภาระค�้าประกัน      1,744,500  

   เงินลงทุนในบริษัทร่วม     29,228,581  

   อุปกรณ์      18,667,754  

   สินทรัพย์ไม่มีตัวตน     27,678,425  

   ค่าเช่าภาพยนตร์ ค่าผลิตภัณฑ์ภาพยนตร์ ค่าละคร และลิขสิทธิ์รอตัดจ�าหน่าย    15,390,774  

   สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     95,752,675  

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น     184,224,803  

   เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน     (330,329,361) 

   เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น     (334,440,034) 

   ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย     (49,418,639) 

   หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน     (488,087,318) 

   ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย     (6,183,446) 

   หนี้สินหมุนเวียนอื่น     (21,019,562) 

   ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน     (145,387,645) 

   หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น     (1,984,579) 

   ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม     (95,082,856) 

   เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันต้นปี     85,457,259  

   ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทย่อยที่จ�าหน่าย     (112,302,107) 

   ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อยที่จ�าหน่าย     72,731  

   เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่จ�าหน่าย     (26,772,117) 

   หัก เงินสดรับจากการจ�าหน่ายเงินลงทุน     (15,000,000) 

   ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย     41,772,117  

   รับรู้ขาดทุนสะสมของผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน     (4,195,697) 

          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจ�าปี 2563
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จ�ากัด (มหาชน)

75

งบกระแสเงินสด (7/7)
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

 งบประกอบ 5      

  การจ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย    

    เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 บริษัทได้จ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัท เทโร เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท บีอีซี-เทโร  

  เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทได้โอนสินทรัพย์และหนี้สินที่คงเหลืออยู่ออกจากงบการเงินรวม ดังนี้  

         หน่วย : บาท

   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด     587,363,382  

   ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น     357,836,967  

   ดอกเบี้ยค้างรับ     10,895  

   ลูกหนี้จากการจ�าหน่ายเงินลงทุนส่วนที่ถึงก�าหนดรับช�าระภายในหนึ่งปี     68,292  

   เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     481,416  

   สินค้าคงเหลือ     591,299  

   สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน     38,810,898  

   สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น/เงินลงทุนชั่วคราว     149,942,000  

   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น     49,598,038  

   เงินฝากธนาคารติดภาระค�้าประกัน      1,744,500  

   เงินลงทุนในบริษัทร่วม     29,228,581  

   อุปกรณ์      18,667,754  

   สินทรัพย์ไม่มีตัวตน     27,678,425  

   ค่าเช่าภาพยนตร์ ค่าผลิตภัณฑ์ภาพยนตร์ ค่าละคร และลิขสิทธิ์รอตัดจ�าหน่าย    15,390,774  

   สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     95,752,675  

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น     184,224,803  

   เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน     (330,329,361) 

   เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น     (334,440,034) 

   ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย     (49,418,639) 

   หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน     (488,087,318) 

   ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย     (6,183,446) 

   หนี้สินหมุนเวียนอื่น     (21,019,562) 

   ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน     (145,387,645) 

   หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น     (1,984,579) 

   ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม     (95,082,856) 

   เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันต้นปี     85,457,259  

   ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทย่อยที่จ�าหน่าย     (112,302,107) 

   ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อยที่จ�าหน่าย     72,731  

   เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่จ�าหน่าย     (26,772,117) 

   หัก เงินสดรับจากการจ�าหน่ายเงินลงทุน     (15,000,000) 

   ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย     41,772,117  

   รับรู้ขาดทุนสะสมของผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน     (4,195,697) 

          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

เอกสารการประชุุมสามัญผู้้�ถืือหุุ้�น ประจำำาปี 2564    หุ้น�า 38
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ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่าย
จัดการประจ�าปี 2563

ภาพรวมธุรกิจปี	2563

• บริษัทมผีลขาดทนุสุทธิลดลงจากปี พ.ศ. 2562 ทีข่าดทนุ 

397 ล้านบาท มาอยู่ 214 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2563 หรอื

ขาดทุนลดลง 46% โดยอัตรากำาไรข้ันต้นเพ่ิมขึ้นเป็น 

21.8% ในปี 2563 จากปี 2562ที่ 9.3%

• รายได้จากการขายเวลาโฆษณาของบริษัท บีอีซี เวิลด์ 

จำากัด (มหาชน) (“กลุ่ม BEC”, “บริษัทฯ”) ในปี 2563 

ลดลงจากนาทขีายโฆษณาทีล่ดลงและจากภาวะเศรษฐกจิ

ไทยที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 

COVID-19 ทำาให้บริษัทต่างๆ ชะลอการใช้เม็ดเงิน

โฆษณาลงเพื่อรอดูสถานการณ์ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ 

ได้มีการบริหารลดต้นทุนเพ่ือให้สอดคล้องกับรายได้ที ่

ลดลงโดยการลดต้นทนุรายการ รวมถึงการใช้ละครรรีนั

เพ่ิมขึ้น และลดค่าใช้จายในการขายและบริหาร ทำาให ้

ผลประกอบการดีขึ้นต่อเนื่องในช่วงไตรมาสที่ 3/2563 
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โดย นีลเส็น มีเดีย รีเสริช (“Nielsen”) เปิดเผยมูลค่าประมาณการเม็ดเงินโฆษณา (“AdEx”) ปี 2563 อยู่ที่ประมาณ 

106,255 ล้านบาท ปรับตัวลดลง 17,408 ล้านบาท หรือลดลง 14.1% เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่ 123,663 ล้านบาท โดยสื่อ

ที่ลดลงมากคือ สื่อโรงภาพยนต์ (Cinema) ที่ลดลง 51.2% สื่อในห้างสรรพสินค้า (In Store) ลดลง 35.2% ทั้งนี้มูลค่า

การใช้จ่ายของกลุ่มโทรทัศน์ (“TV”) รวม (TV+Cable/Satellite TV) อยู่ที่ 63,178 ล้านบาท ลดลง 7,132 ล้านบาท  

หรือลดลง 10.1% เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่ 70,310 ล้านบาท ในขณะที่สื่อ Internet/Digital อยู่ที่ 19,610 ล้านบาท  

เพิ่มขึ้น 55 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 0.3% โดยกลุ่มโทรทัศน์ยังคงเป็นสื่อ โฆษณาหลักและมีส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดถึง

ประมาณ 59.4%

ในขณะที่ตัวเลขมูลค่าประมาณการเม็ดเงินโฆษณา (AdEx) ไตรมาสที่ 4/2563 อยู่ที่ 29,662 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.9%  

เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3/2563 ที่ 25,378 ล้านบาท และลดลง 10.1% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4/2562 ภายหลัง 

การ Lockdown เม็ดเงินโฆษณาในหลายสื่อได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยสื่อที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงสุด ได้แก่ สื่อในห้างสรรพสินค้า 

(In Store) อยู่ที่ 218 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 48.3%เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3/2563 แต่ลดลง 11.1% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 

4/2562 และสื่อโรงภาพยนต์ (Cinema) อยู่ที่ 1,531 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37.7% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3/2563 แต่ลดลง 

43.4% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4/2562 โดยช่องรายการโทรทัศน์ในระบบดาวเทียมและสายเคเบิล (Cable/Satellite)  

อยูท่ี่ 347 ล้านบาท ลดลง 10.8% เมือ่เทยีบกบัไตรมาสที ่3/2563 ท่ี 389 ล้านบาท และลดลง 28.0% เมือ่เทยีบกับ ไตรมาสที่ 

4/2562 ที่ 482 ล้านบาท ในขณะที่เม็ดเงินโฆษณาของกลุ่มโทรทัศน์รวม (TV+Cable/Satellite) อยู่ที่ 17,766 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น 9.5% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3/2563 ที่ 16,219 ล้านบาท แต่ลดลง 3.7% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4/2562  

ที่ 18,454 ล้านบาท

โดยการใช้เม็ดเงินโฆษณาในกลุ่มอุตสาหกรรมหลักทั้ง 4 กลุ่มในปี 2563 นั้นลดลงเมื่อเทียบกับปี 2562 โดยกลุ่มอาหาร

และเครื่องดื่ม (Food & Beverage) ลดลง 8% กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคลและเครื่องส�าอางค์ (Personal Care & 

Cosmetic) เพิ่มขึ้น 6% กลุ่ม Media & Marketing ลดลง 7% และ กลุ่มยานยนต์ (Automotive) ลดลงมากถึง 33%

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของเชือ้ไวรสั COVID-19 ทีม่กีารลุกลามอย่างรวดตัง้แต่ช่วงปลายเดอืนธันวาคม 

2563 คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อทิศทางอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาในช่วงปี 2564 ที่อาจมีการปรับตัวตามระดับความรุนแรง

ของการระบาดรอบใหม่เป็นส�าคัญ 
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พัฒนาการทางธุรกิจที่ส�าคัญ

ปี 2563 ถือเป็นปีที่ท้าทายของกลุ่ม BEC ที่ต้องดำาเนินธุรกิจท่ามกลางปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่ม ี

การเปล่ียนแปลงไป โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส COVID-19 ทีส่่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ พฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

รวมถึงการดำาเนินธุรกิจที่องค์กรต้องปรับตัวเพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆ โดยในปี 2563 บริษัทมีพัฒนาการทางธุรกิจที่

สำาคัญดังต่อไปนี้

• บริษัทฯ ได้มีผลดำาเนินการที่ดีข้ึน จากขาดทุนในไตรมาสที่ 1/2563 และไตรมาสที่ 

2/2563 เป็น กำาไรในไตรมาสที ่3/2563 และ ไตรมาสที ่4/2563 จากรายได้ทีเ่พ่ิมขึน้ 

จากการขายโฆษณา การขายลิขสิทธิ์ละครไปต่างประเทศ และ ดิจิทัล แพลตฟอร์ม 

และต้นทุนที่ลดลง รวมถึงต้นทุนดำาเนินงานและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

• ในปี 2563 บริษัท ได้ลดจำานวนพนักงานประมาณ 55% จากการปรับโครงสร้าง 

และจากการขายหุ้นบริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำากัด
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• บรษิัทฯ แจ้งต่อตลาดหลักทรพัย์ เรือ่งรายงานการขายเงนิลงทนุใน บรษิัท บอีซี-ีเทโร 
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ร้อยละ 59.99 ของทุนจดทะเบียน) ให้กับนายไบรอัน ลินด์เซ มาร์การ์ ในราคา 
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ของสัญญาฯ 

• นายประชมุ มาลีนนท์ ลาออกจากตำาแหน่ง รองประธานกรรมการ, ประธานกรรมการ

บริหาร และกรรมการผู้มีอำานาจลงนาม มีผลตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป 

และ นายอริยะ พนมยงค์ ลาออกจากตำาแหน่ง กรรมการผู้อำานวยการ และกรรมการ
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• นายสุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์ เข้ารับตำาแหน่ง กรรมการบริษัทฯใหม่แทนกรรมการที่

ครบกำาหนดวาระในปีนี้ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 10 สิงหาคม 2563
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รายงานประจ�าปี 2563 
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จ�ำกัด (มหำชน)
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หมายเหตุ : ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได้ถอดงบของบริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทน เม้นท์ จ�ากัด(มหาชน) จากงบการเงินรวม

	 งบก�าไรขาดทุน	 ปี	2562	 ปี	2563	 YoY	

	 	 ล้านบาท	 %	 ล้านบาท	 %	 (+	/	-)	 %

รายได้รวม  8,310.2  100% 5,860.9  100% (2,443.3) -29.5%

 รายได้จากการขายเวลาโฆษณา 6,743.5 81.1% 4,757.7 81.2% (1,985.7) -29.4%

 รายได้จากการให้ใช้ลิขสิทธิ์และบริการอื่น  953.3 11.5% 1,053.4  18.0% 100.1 10.5%

 รายได้จากการจัดคอนเสิร์ตและแสดงโชว์ 557.0 6.7% 9.4 0.2% (547.6) -98.3% 

 รายได้จากการขายสินค้า 56.4 0.7% 40.4 0.7% (16.1) -28.5%

ค่าใช้จ่ายรวม (7,535.9)  -90.7% (4,582.8) -78.2% (2,482.8) -35.2%

 ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ (7,055.3) -84.9% (4,572.5) -78.0% (2,482.8) -35,2%

 ต้นทุนการจัดคอนเสิร์ตและแสดงโชว์ (480.6) -5.8% (10.3) -0.2% (470.3) -97.9%

ก�าไรขั้นต้น 774.3 9.3% 1,278.1 21.8% 503.8 65.1%

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  (1,482.3) -17.8% (1,344.1) -22.9% (138.2) -9.3%

 รวมรายได้อื่น  97.2 1.2%  84.9 1.4% (12.3) -12.7%

 รายได้สุทธิจากการคืนใบอนุญาตการใช้คลื่นความถี่ 344.3 4.1% - 0.0% (344.3) -100.0%

 หนีส้งสยัว่าจะสูญจากการเลิกสญัญาการร่วมทนุในบรษิัทร่วม (145.6) -1.8% - 0.0% (145.6) -100.0%

 รายการที่ไม่เกดิข้ึนประจ�า - ค่าเผือ่การด้อยค่าของสนิทรัพย์  - 0.0% (87.2) -1.5% 87.2 100% 

 ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน

   ทางการเงินฉบับที่ 9 - 0.0% (18.7) -0.3% 18.7 100.0%

 ส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ถือหุ้น

   โดยบริษัทย่อย 28.0 0.3% (2.3) 0.0% (30.3) -108.3%

 ต้นทุนทางการเงิน  (126.9) -1.5% (116.5) -2.0% (10.4) -8.2%

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้   (511.1) -6.2% (205.9) -3.5% 305.2 59.7%

 (ค่าใช้จ่าย) รายได้ทางภาษีเงินได้  61.8 0.7% (98.1) -1.7% 159.9 258.7%

 ก�าไรส�าหรับงวด  (449.3) -5.4% (304.0) -5.2% 145.3 32.3%

ก�าไร	(ขาดทุน)	ส่วนที่เป็นของ	BEC	World  (397.2) -4.8% (214.3) -3.7% 182.9 46.1%

 ก�าไรส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคม  (52.1) -0.6% (89.7) -1.5% (37.6) -72.2%

EBITDA	     2,351.6 28.3% 2,123.8 36.2% (227.8) -9.7%

• บรษัิทฯ แจ้งต่อตลาดหลกัทรพัย์ เรือ่งการปิดบรษิัทย่อย โดยทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที ่16/2563 ซึง่ประชมุ

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบมติคณะกรรมการบริหารที่อนุมัติให้ปิดบริษัทย่อยที่ไม่ได้

ด�าเนินกิจการจ�านวน 4 บริษัท ดังนี้

1. บริษัท แซทเทิลไลท์ ทีวี บรอดคาสติ้ง จ�ากัด

2. บริษัท บีอีซี สตูดิโอ จ�ากัด

3. บริษัท บางกอกแซทเทิลไลท์ แอนด์ เทเลคอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด

4. บริษัท ยู แอนด์ ไอ คอร์โปเรชั่น จ�ากัด

ซึ่งทุกบริษัท เป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้น โดยบริษัท บีอีซี เวิลด์ จ�ากัด(มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ทั้งนี้ การเลิก 

บริษัทย่อยดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานของบริษัทแต่อย่างใด โดยบริษัทได้ด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

การจดทะเบียนเลิกกิจการและช�าระบัญชีให้เป็นไปตามขั้นตอนตามที่กฏหมายก�าหนด

ภาพรวมผลการด�าเนินงานปี	2563
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	รายได้	

รายได้รวมของกลุ่ม BEC สำาหรับปี 2563 อยู่ที่ 5,860.9 ล้านบาท  

ลดลง 2,449.3 ล้านบาท หรือลดลง 29.5% จากปี 2562 

รายได้จากการขายเวลาโฆษณาของกลุ่ม BEC ในปี 2562 อยู่ที่ 

4,757.7 ล้านบาท ลดลง 1,985.7 ล้านบาท โดยการลดลงของ 

รายได้มากจากนาทีขายโฆษณาที่ลดลงตามสภาพเศรษฐกิจที่ได้รับ

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 ทีท่ำาให้เศรษฐกจิ
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	ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายรวมของกลุ่ม BEC ในปี 2563 อยู่ที่ 4,582.8 ล้านบาท  

ลดลง 2,953.1 ล้านบาท หรือลดลง 39.2% จากปี 2562 ที่ 7,535.9 
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ที่ 7,055.3 ล้านบาท โดยการลดลงส่วนใหญ่มาจากการลดต้นทุน  
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อยู่ที่ 10.3 ล้านบาท ลดลง 470.3 ล้านบาท หรือลดลง 97.9%  

ตามจำานวนและขนาดกิจกรรมที่หายไปจากผลกระทบ COVID-19 

	ก�าไรขั้นต้น

จากค่าใช้จ่ายรวมของกลุ่ม BEC ในปี 2563 ที่ลดลงมากกว่ารายได้ที่

ลดลง จึงทำาให้กำาไรขั้นต้นรวมในปี 2563 อยู่ที่ 1,278.1 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น 503.8 ล้านบาท หรือ 65.1% จากปี 2562 ที่ 774.3 ล้านบาท 

โดยปี 2563 มีอัตรากำาไรขั้นต้นอยู่ที่ 21.8% 
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ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมของกลุ่ม BEC ได้มี 

การบริหารจัดการให้มีการลดลงอย่างต่อเนื่องในระหว่างปี ถึงแม้มี

จะค่าใช้จ่ายในการขายท่ีเพ่ิมข้ึนและมีต้นทุนที่เพ่ิมข้ึนเกี่ยวข้องกับ 

การลดขนาดองค์กรนัน้ กลุ่ม BEC ยงัสามารถลดค่าใช้จ่ายในการขาย

และบริหารรวมลดลง 138.2 ล้านบาท หรือ 9.3% มาอยู่ที่ 1,344.1 

ล้านบาท ในปี 2563 จาก 1,482.3 ล้านบาท ในปี 2562 

	รายการที่ไม่เกิดขึ้นประจ�า 

ในปี 2562 ได้มกีารรับเงนิค่าชดเชยสุทธิจากการคืนใบอนญุาตการใช้

คลืน่ความถีเ่ป็นจ�านวนเงนิ 344.3 ล้านบาทในงบก�าไรขาดทนุ และใน

เดือนธันวาคม 2562 บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ�ากัด 

(มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้บอกเลิกสัญญาการ 

ร่วมทุนใน Forever BEC-Tero Company Limited กับ Forever 

Group Company Limited และได้มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

ลูกหนีอ้ืน่เป็นจ�านวนเงนิ 145.6 ล้านบาท ในขณะที่ในปี 2563 บริษัทฯ 

ได้มีการบันทึกรายการที่ไม่เกิดข้ึนประจ�าได้แก่ค่าเผื่อการด้อยค่า 

ของสินทรัพย์จ�านวนเงิน 87.2 ล้านบาทซึ่งส่วนใหญ่เป็นการด้อยค่า

คอนเทนต์ 

	ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงินของกลุ่ม BEC ในปี 2563 อยู่ที่ 116.5 ล้านบาท 

ลดลง 10.4 ล้านบาท หรือลดลง 8.2% จากปี 2562 ที่ 126.9  

ล้านบาท ตามหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ลดลง

	(ค่าใช้จ่าย)	รายได้ทางภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายทางภาษีเงินได้ของกลุ่ม BEC ในปี 2563 อยู่ที่ 98.1  

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 258.7% จากในปี 2562 บริษัทบันทึกการด้อยค่า

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจ�านวน 92 ล้านบาท ในขณะที ่

ปี 2562 บรษิัทยงัมรีายได้ทางภาษเีงนิได้รอการตัดบญัช ีซึง่ส่วนใหญ่

เกิดจากผลขาดทุนของบริษัทย่อย 

	สรุป

โดยสรปุ กลุม่ BEC มผีลขาดทนุสุทธิในส่วนทีเ่ป็นของบรษิัทฯ ที ่214.3 

ล้านบาท และมีกระแสเงินสดสุทธิจากการด�าเนินงาน 2,294.9  

ล้านบาท และมีเงินสดและเงินลงทุนระยะส้ันในงบดุลรวมจ�านวน 

2,598.2 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2563
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	สินทรัพย์

ณ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่ม BEC มสิีนทรพัย์รวมทัง้ส้ิน  9,518.9 

ล้านบาท ลดลง 1,835.6 ล้านบาท หรือ 16.2% จาก ณ 31 

ธันวาคม 2562 ทีจ่ำานวน 11,354.5 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจาก

การขายเงนิลงทนุในบรษิัท บอีซี-ีเทโร เอน็เตอร์ เทนเม้นท์ จำากดั 

(มหาชน) และได้ถอดออกจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ 

สินทรพัย์หมนุเวียนรวมลดลง 17.2% ไปอยู่ที ่3,888.8 ล้านบาท 

ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

ที่ลดลงจำานวน 341.8 ล้านบาทและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของ

งวดปัจจุบันที่ลดลงจำานวน 195.4 ล้านบาท ในขณะที่เงินสด

และรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลง 100.0 ล้านบาทหรอื 3.8% 

จาก ณ 31 ธันวาคม 2562 ที่จำานวน 2,665.3 ล้านบาท

ในขณะเดียวกันสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวมลดลง 1,029.2  

ล้านบาทหรอื 15.5% มาอยูท่ี ่5,630.0 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่

เป็นผลมาจากสินทรพัย์ไม่หมนุเวียนอืน่ทีล่ดลง 298.3 ล้านบาท

หรือ 39.7% มาอยู่ที่ 452.7 ล้านบาท นอกจากนี้ที่ดิน อาคาร

และอุปกรณ์ลดลง 80.2 ล้านบาท และค่าเช่าภาพยนตร์  

ค่าผลิตภัณฑ์ภาพยนตร์ ค่าละครและลิขสิทธ์ิรอตัดจำาหน่าย 

เงนิมดัจำาค่าลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ และค่าผลิตละครจ่ายล่วงหน้า

รวมกันลดลง 332.9 ล้านบาท หรือ 11.5% ทั้งนี้ สิทธิการใช้

คลืน่ความถีร่อตัดจำาหน่ายได้ลดลง 137.6 ล้านบาทหรอื 10.7% 

และสินทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชลีดลง 117.2 ล้านบาท 

งบแสดงฐานะการเงิน

	หนี้สิน

ณ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่ม BEC มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 4,109.8 

ล้านบาท ลดลงเป็นจำานวน 1,526.2 ล้านบาทหรือ 27.0%  

จากสิ้นปี 2562 ที่ 5,636.0 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่ลดลงจาก

หนี้สินหมุนเวียนของบริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 

จำากัด (มหาชน) ไม่ถูกนับรวมหลังจากการตัดจำาหน่าย 

เงินลงทุนในเทโร นั้น 

ทั้งนี้ในส่วนของหนี้สินอื่นลดลง 1,272.6 ล้านบาท โดย 

ส่วนใหญ่ลดลงจากเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ทีล่ดลง 344.3 

ล้านบาท ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่ลดลง 85.5 ล้านบาท หนี้สินที่

เกิดจากสัญญา-หมุนเวียนที่ลดลง 482.8 ล้านบาท และ

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานที่ลดลง 357.9  

ล้านบาท จากโครงการลดขนาดองค์กรระหว่างปี 2563

ในขณะที่ หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยลดลง 253.6 ล้านบาท 

จาก 3,329.3 ล้านบาท ณ ส้ินปี 2562 มาอยู่ที่ 3,075.7  

ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2563 โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินที่

ลดลง 330.3 ล้านบาท ทั้งนี้ประมาณ 98% ของหนี้สินที่มี

ภาระดอกเบี้ยส่วนใหญ่เป็นหุ้นกู้ อายุ 5 ปี จำานวน 3,000  

ล้านบาทที่ออกในปี 2560 โดยมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 3.14% 

หนี้สินอื่น

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

ส่วนของผู้ถือหุ้น

2,306.7

3,329.3

5,718.4

2,565.3

1,323.5

2,377.9

1,144.2
267.9

1,840.0

1,034.1

3,075.1

5,409.0

11,354.5

9,518.9

ณ 31 ธ.ค. 2562 ณ 31 ธ.ค. 2563

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

ค่าเช่าภาพยนตร์ ค่าผลิตภัณฑ์ภาพยนต์ 
ค่าละครและลิขสิทธิ์รอตัดจำาหน่าย

สิทธิการใช้คลื่นความถี่รอตัดจำาหน่าย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

2,665.3

2,568.3

348.1
1,281.8

2,461.0

2,029.9
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	ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่ม BEC มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมอยู่ที่ 

5,409.0 ล้านบาท ลดลง 309.43 ล้านบาทจาก 5,718.4 ล้านบาท 

ณ 31 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้การลดลงของส่วนของผู้ถือหุ้นนั้น

โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลดลงของก�าไรสะสมจ�านวน 

179.5 ล้านบาทจากการขาดทุนสุทธิส�าหรับปี 

งบกระแสเงินสด
	 งบกระแสเงินสด	(หน่วย:ล้านบาท)	 ส�าหรับปี	2563	

	 	 สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2563	

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน  2,294.9 

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน  (1,693.0)

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมจัดหาเงิน (108.9)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	สุทธิ 493.0 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด  2,665.3 

  หกัเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดทีโ่อนออกจากการจ�าหน่ายเงินลงทนุในบริษัทย่อย (587.4)

  หักเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่โอนออกจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย (5.6)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันสิ้นงวด 2,565.3 

ส�าหรับงบกระแสเงินสด ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

กลุ่ม BEC มีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน 

2,294.9 ล้านบาท โดยมีเงินสดรับจากการด�าเนินงาน  

2,236.1 ล้านบาท ซึ่งลดลง 18.6% จาก ณ สิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2562 ที่ 2,750 ล้านบาท ที่มีเงินสดรับสุทธิจาก 

การคืนใบอนุญาตการใช้คลื่นความถี่จ�านวน 344.2 ล้านบาท 

ทัง้นี ้กระแสเงนิสดสทุธิใช้ไปในกจิกรรมลงทนุเท่ากบั 1,693.0 

ล้านบาทซึ่งลดลง 137.7 ล้านบาทหรือ 7.5% จาก ณ สิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ 1,830.6 ล้านบาท โดยในปี 2563 

เงินลงทุนในค่าเช่าภาพยนตร์ ค่าผลิตภัณฑ์ภาพยนตร์  

ค่าละครและค่าลิขสิทธ์ิลดลง 799.2 ล้านบาทหรือ 32.8%  

จาก ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่จ�านวน 2,438.9  

ล้านบาท ในขณะที่ในปี 2562 มีเงินสดรับสุทธิ 583.9  

ล้านบาทจากการคืนใบอนุญาตการใช้คลื่นความถี่จ�านวน 

1,129.5 ล้านบาทและเงินสดจ่ายค่าสิทธิการใช้คล่ืนความถี่

จ�านวน 545.6 ล้านบาท

นอกจากนี้ กลุ่ม BEC มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรม

จดัหาเงินณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 เพ่ิมขึน้จ�านวน 46.8 ล้าน

บาท โดยส่วนใหญ่เป็นเงนิกูย้มืระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่งข้อง

กันจ�านวน 52 ล้านบาท และจ่ายช�าระหนี้สินตามสัญญาเช่า

จ�านวน 56.9 ล้านบาทในขณะทีเ่งนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มื

ระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลงจ�านวน 27.9 ล้านบาท

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่ม BEC มีเงินสดและ

รายการเทยีบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้สุทธิ 493.0 ล้านบาท และเมือ่

รวมกับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด  

กลุ่ม BEC จ�านวน 2,665.3 ล้านบาทและหักเงินสดและ

รายการเทยีบเท่าเงนิสดทีโ่อนออกจากการจ�าหน่ายเงนิลงทนุ

ในบริษัทย่อยและการเลิกกิจการของบริษัทย่อยรวมกัน 593 

ล้านบาท จึงท�าให้มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวม 

ณ ส้ินปี 2563 เท่ากับ 2,565.4 ล้านบาทและเมื่อรวมกับ 

เงนิลงทนุชัว่คราวจ�านวน 33 ล้านบาท แล้วกลุ่ม BEC มเีงนิสด

และรายการเทียบเท่าเงินสดรวมและเงินลงทุนระยะส้ัน 

รวมกันทั้งสิ้น 2,598.2 ล้านบาท 
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	ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่ม BEC มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมอยู่ที่ 

5,409.0 ล้านบาท ลดลง 309.43 ล้านบาทจาก 5,718.4 ล้านบาท 

ณ 31 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้การลดลงของส่วนของผู้ถือหุ้นนั้น

โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลดลงของก�าไรสะสมจ�านวน 

179.5 ล้านบาทจากการขาดทุนสุทธิส�าหรับปี 

งบกระแสเงินสด
	 งบกระแสเงินสด	(หน่วย:ล้านบาท)	 ส�าหรับปี	2563	

	 	 สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2563	

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน  2,294.9 

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน  (1,693.0)

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมจัดหาเงิน (108.9)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	สุทธิ 493.0 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด  2,665.3 

  หกัเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดทีโ่อนออกจากการจ�าหน่ายเงินลงทนุในบริษัทย่อย (587.4)

  หักเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่โอนออกจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย (5.6)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันสิ้นงวด 2,565.3 

ส�าหรับงบกระแสเงินสด ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

กลุ่ม BEC มีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน 

2,294.9 ล้านบาท โดยมีเงินสดรับจากการด�าเนินงาน  

2,236.1 ล้านบาท ซึ่งลดลง 18.6% จาก ณ สิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2562 ที่ 2,750 ล้านบาท ที่มีเงินสดรับสุทธิจาก 

การคืนใบอนุญาตการใช้คลื่นความถี่จ�านวน 344.2 ล้านบาท 

ทัง้นี ้กระแสเงนิสดสทุธิใช้ไปในกจิกรรมลงทนุเท่ากบั 1,693.0 

ล้านบาทซึ่งลดลง 137.7 ล้านบาทหรือ 7.5% จาก ณ สิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ 1,830.6 ล้านบาท โดยในปี 2563 

เงินลงทุนในค่าเช่าภาพยนตร์ ค่าผลิตภัณฑ์ภาพยนตร์  

ค่าละครและค่าลิขสิทธ์ิลดลง 799.2 ล้านบาทหรือ 32.8%  

จาก ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่จ�านวน 2,438.9  

ล้านบาท ในขณะที่ในปี 2562 มีเงินสดรับสุทธิ 583.9  

ล้านบาทจากการคืนใบอนุญาตการใช้คลื่นความถี่จ�านวน 

1,129.5 ล้านบาทและเงินสดจ่ายค่าสิทธิการใช้คล่ืนความถี่

จ�านวน 545.6 ล้านบาท

นอกจากนี้ กลุ่ม BEC มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรม

จดัหาเงินณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 เพ่ิมขึน้จ�านวน 46.8 ล้าน

บาท โดยส่วนใหญ่เป็นเงนิกูย้มืระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่งข้อง

กันจ�านวน 52 ล้านบาท และจ่ายช�าระหนี้สินตามสัญญาเช่า

จ�านวน 56.9 ล้านบาทในขณะทีเ่งนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มื

ระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลงจ�านวน 27.9 ล้านบาท

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่ม BEC มีเงินสดและ

รายการเทยีบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้สุทธิ 493.0 ล้านบาท และเมือ่

รวมกับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด  

กลุ่ม BEC จ�านวน 2,665.3 ล้านบาทและหักเงินสดและ

รายการเทยีบเท่าเงนิสดทีโ่อนออกจากการจ�าหน่ายเงนิลงทนุ

ในบริษัทย่อยและการเลิกกิจการของบริษัทย่อยรวมกัน 593 

ล้านบาท จึงท�าให้มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวม 

ณ ส้ินปี 2563 เท่ากับ 2,565.4 ล้านบาทและเมื่อรวมกับ 

เงนิลงทนุชัว่คราวจ�านวน 33 ล้านบาท แล้วกลุ่ม BEC มเีงนิสด

และรายการเทียบเท่าเงินสดรวมและเงินลงทุนระยะส้ัน 

รวมกันทั้งสิ้น 2,598.2 ล้านบาท 
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บริษัทฯ ได้มีนโยบายในการกำาหนดระยะเวลา Credit Term  

กับคู่ค้าหรือลูกค้าดั้งนี้ โดยแบ่งเป็น

1. ลูกค้ารายใหม่: ไม่มีการให้เครดิตเทอม เป็นการจ่ายเงิน 

 ล่วงหน้าก่อนออกอากาศหรือให้บริการ

2. ลูกค้าเดมิ: มรีะยะเวลา credit term ให้อยูร่ะหว่าง 30 - 45 วัน  

 ยกเว้น ลูกค้าบางรายที่เป็นหน่วยงานราชการ อาจมีระยะ 

 เวลามากกว่ามาตรฐานได้

ซึง่ในปี 2563 บรษิัทฯมอีตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า 42 วัน 

ซึ่งอยู่ภายใต้นโยบายของบริษัทฯ

	มุมมองของผู้บริหารต่อการด�าเนินงานในอนาคต

โดยในปี 2564 คาดการณ์ว่าเศรษฐกจิจะขยายตวัอย่างค่อยเป็น

ค่อยไป โดยเป็นการฟื้นตัวภายใต้ความเส่ียงด้านการเมือง  

การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 ระลอกใหม่ ความล่าช้า

ในการกระจายวคัซนี หนีสิ้นภาคครวัเรอืนทียั่งคงอยู่ในระดบัสูง 

รวมถึงสถานการณ์ภัยแล้งที่ยังน่าเป็นห่วง การท่องเที่ยวซึ่ง

สร้างรายได้หลักให้กับประเทศไทย ยังคงได้รับผลกระทบสูง

จากสถานการณ์ และอาจจะส่งผลให้มกีารชะลอการใช้เมด็เงิน

โฆษณาในกลุ่มอุตสาหกรรมสื่อในช่วงต้นปี 2564

โดยในปี 2564 บริษัทฯ ยังคงมกีารดำาเนนิการตาม กลยุทธ์ใหม่

ของกลุ่ม BEC ทีมุ่ง่เน้นไปทีลู่กค้าและการขบัเคลือ่นไปหารายได้

และกำาไรจากธุรกจิใหม่ๆ ตามวิสัยทศัน์ใหม่ “ผูน้ำาด้านคอนเทนต์

และธุรกจิบนัเทงิของประเทศไทย” และตระหนกัว่า BEC ไม่ได้

เป็นเพียงแค่สถานีโทรทัศน์ไทยอีกต่อไป ทั้งนี้ ทีมผู้บริหาร 

มุ่งมั่นที่จะสร้าง BEC World ให้เป็นองค์กรที่มีความคล่องตัว 

(Lean Organization) และใช้ประโยชน์จากความคิดสร้างสรรค์

ของช่อง 3 เพ่ือส่งมอบเนื้อหาที่มีความสดใหม่สำาหรับผู้ใช้ใน

ปัจจุบันและการใช้เทคโนโลยีเพ่ือส่งมอบนวัตกรรมและส่ือที่มี

ประสทิธิภาพในทัว่ทกุหน้าจอ นอกเหนอืจากแค่ในประเทศไทย 

โดยมีเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ได้แก่ 

1.	 รักษาสัดส่วนทางการตลาด	และขยายฐานผู้ชมใหม่

เพ่ือรักษาเรตติ้งทีวีและจำานวนผู้ชม บริษัทจึงต้องรักษา

สัดส่วนทางการตลาดเดมิ คอืความเป็นสถานอีนัดบัหนึง่ใน

ด้านความนิยมของผู้ชมโทรทัศน์ในกรุงเทพและหัวเมือง

สำาคญั และขยายฐานผูช้มเพ่ิมขึน้ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ชมอายุ 

15-24 ปี และ 25-29 ปี โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคอนเทนต์

ละครในช่วง Prime Time, สร้างรายได้ในช่วง Non-Prime 

Time จากรายการข่าว และรายการวาไรตี้ รวมถึงสร้าง

ความแขง็แกร่งให้กับรายการสุดสปัดาห์ เพ่ือขยายฐานผูช้ม

นอกจากนี้ หัวใจสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจของเราคือ  

“คอนเทนต์” ดังนั้นบริษัทจึงมีแผนในการพัฒนาคอนเทนต์

ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมที่หลากหลาย เพื่อเป็นการเสริม

สร้างจุดแข็งของบริษัท รวมถึงทำาให้คอนเทนต์สามารถ

สร้างรายได้จากช่องทางดิจิตอลแพลตฟอร์มและการขาย

ลิขสิทธ์ิไปต่างประเทศได้ (Single Content Multiple 

Platform)

เอกสารการประชุุมสามัญผู้้�ถืือหุุ้�น ประจำำาปี 2564    หุ้น�า 47
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	 	 	รายการข่าว

• มุ่งเน้นการน�าเสนอข่าวที่ทันเหตุการณ์ และเชื่อถือ 

 ได้ผ่านทางพิธีกรข่าวที่มีคุณภาพและมีความเป็น 

 มืออาชีพ

• น�าเสนอข่าวทีม่คีวามโดดเด่น ผ่านการวิเคราะห์เชงิลึก  

 และการรายงานข่าวที่เข้าใจง่ายและตรงประเด็น

• น�าเสนอข่าวทีม่ข้ีอมลูเชือ่ถือได้ สู่ผูช้มทัง้ทางออฟไลน์ 

 และทางออนไลน์ (Offline & Online Platforms)  

 และเป็นศูนย์กลางการพึ่งพาของคนในประเทศ

• ใช้พ้ืนที่ข่าวออนไลน์ เพ่ือเป็นพ้ืนที่ ในการสร้าง 

 การรับรู้ และขยายฐานไปยังคนรุ่นใหม่

	 	 		ละคร

• ขยายฐานผู้ชมสู่นอกเมืองและผู้ชมที่มีอายุน้อยลง 

 ผ่านเนื้อหาและรูปแบบละครใหม่ โดยผู้ผลิตและ 

 ดารานักแสดงรุ่นใหม่

• สร้างความน่าสนใจและความแปลกใหม่ให้กับผู้ชม 

 ผ่านคอนเทนต์ละคร, เทคนิคการเล่าเรื่องแบบใหม่,  

 โครงเรื่องที่คาดเดาได้ยาก รวมไปถึงการรับบทบาท 

 ใหม่ๆ ของนักแสดง ในขณะที่ยังคงรักษาคุณภาพ 

 ของการผลิตที่มีชื่อเสียงของช่อง 3

	 	 		วาไรตี้

• น�าแสนอรายการวาไรต้ีรปูแบบใหม่ทนัสมยั โดยผู้ผลติ 

 คุณภาพทั้งรายการที่เป็น International format  

 และรายการที่สร้างสรรค์ขึ้นเอง

• ปรบัปรุงรูปแบบรายการวาไรตีท้ีแ่ขง็แรงอยู่แล้วให้ม ี

 ความโดดเด่นยิ่งขึ้น

2.	 การสร้างและการกระจายรายได้ใหม่

เป ้าหมายของบริษั ทคือ การด�าเนินการให ้ ธุรกิจมี 

ความหลากหลายมากขึ้น สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก 

โดยลดการพ่ึงพารายได้จากค่าโฆษณาโทรทัศน์ภายใน

ประเทศ เนื่องจากการโฆษณาทางโทรทัศน์มีการลดลง

อย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงสร้างนวัตกรรมในการโฆษณา 

รูปแบบใหม่ๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของ 

ผู้ลงโฆษณาในปัจจุบันได้ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาที่ตอบ

สนองความต้องการของผู้บริโภคโดยตรง (เช่น Home 

shopping, QR, SMS) หรือ การรับรู้แบรนด์ และการมี 

ส่วนร่วมผ่านการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated  

marketing solutions) เช่น การสนบัสนนุแบบ Sponsorship 

และ การจัดกิจกรรม 

การด�าเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ Single Content Multiple 

Platform จะเป็นการสร้างและกระจายรายได้ในช่องทางอืน่ๆ 

โดยบริษัทมีความคาดหวังให้ธุรกิจการจัดจ�าหน่ายลิขสิทธ์ิ

ในต่างประเทศ (Global Content Licensing) และดิจิตอล

แพลตฟอร์ม (Digital Platform) เติบโตขึ้น 20% จากฐาน

รายได้ในปี 2563 ของแต่ละธุรกจิ ส�าหรบัธุรกิจการจดัจ�าหน่าย

ลิขสิทธ์ิในต่างประเทศนั้น บริษัทยังคงมีการด�าเนินการที่

เน้นประเทศจีน และ อาเซียนเป็นหลัก และในส่วนของ

ดจิติอลแพลตฟอร์ม ผ่านทาง Content Streaming Service 

Operations ต่างๆทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 

บริษัทมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องเพือ่พฒันาบริการออนไลน์ 

โดยในปัจจุบัน ช่องทางออนไลน์หลักของบริษัท คือ  

แอปพลิเคชั่น “CH3Plus” ซึ่งเป็นดิจิตอลแพลตฟอร์ม 

ผู้ให้บริการ รับชมรายการทีวีสด รายการทีวีย้อนหลัง  

รวมถึงเป็นรายการทีวีแบบบอกรับสมาชิก ซึ่งบริษัทได้ให้

ความส�าคัญกับแอพลิเคชั่น CH3Plus โดยตั้งเป้าหมายที่จะ

เป็นช่องทางใหม่ในการสร้างรายได้ให้แก่บริษัท โดยผ่าน

ทางรายการละคร สาระบันเทิงต่างๆ และความชื่นชมใน

เหล่าดารานักแสดงของบริษัท

3.	 สร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน

บริษัทมีการสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินมาตลอด  

โดยในปี 2562 มีการปรับขนาดขนาดองค์กรให้กระชับ  

มีประสิทธิภาพ จากการคืนใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ 

เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (ใบอนุญาติทีวี

ดิจิตอล) ช่อง 28SD และช่อง 13Family รวมถึงในช่วง 

ปี 2563 มีการยุติการออกอากาศบนช่อง 3 แอนะล็อกตาม

การสิ้นสุดลงของสัญญาระหว่าง บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์

เทนเม้นต์ จ�ากัด และบริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน)  

ท�าให้เกิดการประหยัดต้นทุน ลดต้นทุนที่ ไม ่จ�าเป็น  

ปรับกระบวนการท�างาน รวมไปถึงการปรับโครงสร้าง

องค์กรให้เหมาะสมกับการแข่งขันในปัจจุบัน ซึ่งจะท�าให้

องค์การสามารถปรบัตัวต่อการเปล่ียนแปลงของอตุสาหกรรม

ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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	 	 	รายการข่าว

• มุ่งเน้นการน�าเสนอข่าวที่ทันเหตุการณ์ และเชื่อถือ 

 ได้ผ่านทางพิธีกรข่าวที่มีคุณภาพและมีความเป็น 

 มืออาชีพ

• น�าเสนอข่าวทีม่คีวามโดดเด่น ผ่านการวิเคราะห์เชงิลึก  

 และการรายงานข่าวที่เข้าใจง่ายและตรงประเด็น

• น�าเสนอข่าวทีม่ข้ีอมลูเชือ่ถือได้ สู่ผูช้มทัง้ทางออฟไลน์ 

 และทางออนไลน์ (Offline & Online Platforms)  

 และเป็นศูนย์กลางการพึ่งพาของคนในประเทศ

• ใช้พ้ืนที่ข่าวออนไลน์ เพ่ือเป็นพ้ืนที่ ในการสร้าง 

 การรับรู้ และขยายฐานไปยังคนรุ่นใหม่

	 	 		ละคร

• ขยายฐานผู้ชมสู่นอกเมืองและผู้ชมที่มีอายุน้อยลง 

 ผ่านเนื้อหาและรูปแบบละครใหม่ โดยผู้ผลิตและ 

 ดารานักแสดงรุ่นใหม่

• สร้างความน่าสนใจและความแปลกใหม่ให้กับผู้ชม 

 ผ่านคอนเทนต์ละคร, เทคนิคการเล่าเรื่องแบบใหม่,  

 โครงเรื่องที่คาดเดาได้ยาก รวมไปถึงการรับบทบาท 

 ใหม่ๆ ของนักแสดง ในขณะที่ยังคงรักษาคุณภาพ 

 ของการผลิตที่มีชื่อเสียงของช่อง 3

	 	 		วาไรตี้

• น�าแสนอรายการวาไรต้ีรปูแบบใหม่ทนัสมยั โดยผู้ผลติ 

 คุณภาพทั้งรายการที่เป็น International format  

 และรายการที่สร้างสรรค์ขึ้นเอง

• ปรบัปรุงรูปแบบรายการวาไรตีท้ีแ่ขง็แรงอยู่แล้วให้ม ี

 ความโดดเด่นยิ่งขึ้น

2.	 การสร้างและการกระจายรายได้ใหม่

เป ้าหมายของบริษั ทคือ การด�าเนินการให ้ ธุรกิจมี 

ความหลากหลายมากขึ้น สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก 

โดยลดการพ่ึงพารายได้จากค่าโฆษณาโทรทัศน์ภายใน

ประเทศ เนื่องจากการโฆษณาทางโทรทัศน์มีการลดลง

อย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงสร้างนวัตกรรมในการโฆษณา 

รูปแบบใหม่ๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของ 

ผู้ลงโฆษณาในปัจจุบันได้ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาที่ตอบ

สนองความต้องการของผู้บริโภคโดยตรง (เช่น Home 

shopping, QR, SMS) หรือ การรับรู้แบรนด์ และการมี 

ส่วนร่วมผ่านการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated  

marketing solutions) เช่น การสนบัสนนุแบบ Sponsorship 

และ การจัดกิจกรรม 

การด�าเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ Single Content Multiple 

Platform จะเป็นการสร้างและกระจายรายได้ในช่องทางอืน่ๆ 

โดยบริษัทมีความคาดหวังให้ธุรกิจการจัดจ�าหน่ายลิขสิทธ์ิ

ในต่างประเทศ (Global Content Licensing) และดิจิตอล

แพลตฟอร์ม (Digital Platform) เติบโตขึ้น 20% จากฐาน

รายได้ในปี 2563 ของแต่ละธุรกจิ ส�าหรบัธุรกิจการจดัจ�าหน่าย

ลิขสิทธ์ิในต่างประเทศนั้น บริษัทยังคงมีการด�าเนินการที่

เน้นประเทศจีน และ อาเซียนเป็นหลัก และในส่วนของ

ดจิติอลแพลตฟอร์ม ผ่านทาง Content Streaming Service 

Operations ต่างๆทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 

บริษัทมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องเพือ่พฒันาบริการออนไลน์ 

โดยในปัจจุบัน ช่องทางออนไลน์หลักของบริษัท คือ  

แอปพลิเคชั่น “CH3Plus” ซึ่งเป็นดิจิตอลแพลตฟอร์ม 

ผู้ให้บริการ รับชมรายการทีวีสด รายการทีวีย้อนหลัง  

รวมถึงเป็นรายการทีวีแบบบอกรับสมาชิก ซึ่งบริษัทได้ให้

ความส�าคัญกับแอพลิเคชั่น CH3Plus โดยตั้งเป้าหมายที่จะ

เป็นช่องทางใหม่ในการสร้างรายได้ให้แก่บริษัท โดยผ่าน

ทางรายการละคร สาระบันเทิงต่างๆ และความชื่นชมใน

เหล่าดารานักแสดงของบริษัท

3.	 สร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน

บริษัทมีการสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินมาตลอด  

โดยในปี 2562 มีการปรับขนาดขนาดองค์กรให้กระชับ  

มีประสิทธิภาพ จากการคืนใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ 

เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (ใบอนุญาติทีวี

ดิจิตอล) ช่อง 28SD และช่อง 13Family รวมถึงในช่วง 

ปี 2563 มีการยุติการออกอากาศบนช่อง 3 แอนะล็อกตาม

การสิ้นสุดลงของสัญญาระหว่าง บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์

เทนเม้นต์ จ�ากัด และบริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน)  

ท�าให้เกิดการประหยัดต้นทุน ลดต้นทุนที่ ไม ่จ�าเป็น  

ปรับกระบวนการท�างาน รวมไปถึงการปรับโครงสร้าง

องค์กรให้เหมาะสมกับการแข่งขันในปัจจุบัน ซึ่งจะท�าให้

องค์การสามารถปรบัตัวต่อการเปล่ียนแปลงของอตุสาหกรรม

ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เอกสารการประชุุมสามัญผู้้�ถืือหุุ้�น ประจำำาปี 2564    หุ้น�า 48

_21-0300 BEC Thai-2.indd   48_21-0300 BEC Thai-2.indd   48 30/3/2564 BE   11:5930/3/2564 BE   11:59



58

อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ

 สัดส่วนทางการเงิน	 ปี	2562	 ปี	2563

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.34 4.76

อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้ (%) 28.30% 60.56%

อัตราส่วนกำาไรสุทธิต่อรายได้ (%) -4.78% -3.66%

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.86  2.70

กำาไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) -0.20 -0.11

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%) -3.98% -1.97%

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) -6.78% -3.88%

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)  0.99  0.76

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.58  0.57

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.12 0.09

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อ EBITDA (เท่า) 0.28  0.24

หมายเหตุ :

อัตราส่วนสภาพคล่อง = สินทรัพย์หมุนเวียนหาร หนี้สินหมุนเวียน

อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้ =  EBITDA หาร รายได้ 

อัตราส่วนกำาไรสุทธิต่อรายได้ = กำาไร (ขาดทุน) สุทธิหาร รายได้ 

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น  = รวมส่วนของผู้ถือหุ้น หาร จำานวนหุ้น

กำาไรสุทธิต่อหุ้น  = กำาไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ หาร จำานวนหุ้น

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ = กำาไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ หาร สินทรัพย์รวมเฉลี่ย

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = กำาไรสุทธิ (ของผู้ถือหุ้นใหญ่) หาร ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (เฉลี่ย)

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยหาร รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยหักเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

  และเงินลงทุนชั่วคราว หาร รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA = หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยหักเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

  และเงินลงทุนชั่วคราวหาร EBITDA 

EBITDA  = Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization
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เอกสารประกอบการประชุม วาระท่ี 3 

พิจารณาจัดสรรเงินกำไรสุทธิเปนทุนสำรองตามกฏหมาย  

และอนุมัติงดจายเงินปนผลสำหรับป 2563 

 

 

นโยบายการจายเงินปนผล 

 บีอีซี เวิลด มีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน ในอัตราไมต่ำกวารอยละ90ของกำไรสุทธิ    

 ของงบการเงินรวมในแตละงวดบัญชี ยกเวนกรณีมีความจำเปนตองลงทุนในโครงการสำคัญ 

 

ผลประกอบการป 2563 และขอมูลการจายเงินปนผลยอนหลัง 

จากงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มี 

งบการเงินรวม  

• ขาดทุนสุทธิ (สวนท่ีเปนของบริษัทใหญ)      (205,885,707) บาท  

• กำไรสะสมท่ียังไมไดจัดสรร              2,114,789,757 บาท  

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ 

• กำไรสุทธิ (สวนท่ีเปนของบริษัทใหญ)           436,553,644 บาท  

• กำไรสะสมท่ียังไมไดจัดสรร              4,326,564,682 บาท  

 

ขอมูลการจายเงินปนผลยอนหลัง 
 

2563 2562 2561 2560 2559 2558 

อัตรากำไร/(ขาดทุน) สุทธิตอหุน (0.11) (0.20) (0.17) 0.03 0.61 1.49 

อัตราเงินปนผลตอหุน -  -  - 0.10 0.60 1.40 

อัตราการจายเงินปนผลตอกำไรสุทธิ (%) N/A N/A N/A 327.8% 98.52% 93.87% 
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เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 4: 

ข้อมูลและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัท  
แทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระปี 2564 

 
กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระในปีน้ี มีจ านวน 5 คน โดยมีรายชื่อ ดังน้ี  
(1)  นางสาวอัมพร  มาลีนนท์  -  กรรมการบริหาร, กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
(2)  นางรัชนี นิพัทธกุศล    - กรรมการบริหาร, กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
(3)  นายประธาน รังสิมาภรณ์  -  กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยง,  
               ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
(4)  นายมานิต บุญประกอบ  -  กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยง,  
               กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
(5) ดร.ธัชพล โปษยานนท์   - กรรมการอิสระ 

โดยท่ีกรรมการในล าดับท่ี 3, 4 และ 5 เป็นกรรมการอิสระ  

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ก าหนดไว้ว่า กรรมการอิสระ  หมายถึง กรรมการท่ีมีความเป็นอิสระในการแสดง
ความเห็น โดยคณะกรรมการ ได้พิจารณาก าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระในระหว่างการด ารงต าแหน่ง ดังน้ี  

1.) เป็นกรรมการซ่ึงอาจถือหุ้นของบริษัทได้แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 0.5 ของหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด  
2.) เป็นกรรมการท่ีไม่ท าหน้าที่จัดการในบริษัทหรือบริษัทย่อย  
3.) เป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นท่ีมีอ านาจควบคุม   
4.) ต้องไม่เป็นญาติสนิทหรือเป็นบุคคลซ่ึงรับหรือมีผลประโยชน์ร่วมกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ

ควบคุม  
5.) เป็นผู้ซ่ึงไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจท่ีมีสาระส าคัญกับบริษัท   ซ่ึงสามารถมีอิทธิพลต่อการแสดงความเห็นท่ี

เป็นอิสระ  
6.)  ต้องไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานท่ีได้รับเงินเดือนประจ าในช่วงสองปีก่อนด ารงต าแหน่ง 
ท้ังน้ี เน่ืองจากข้อบังคับของบริษัทมิได้ห้ามมิให้เลือกกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ กลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการต่อไปตามเดิม    

     ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัทเพ่ือพิจารณาเสนอความเห็นต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี  2564  เพ่ือพิจารณาเลือกตั้ง นางสาว
อัมพร มาลีนนท์, นางรัชนี นิพัทธกุศล, นายประธาน รังสิมาภรณ์, นายมานิต บุญประกอบ และดร.ธัชพล โปษยานนท์ 
กรรมการท้ัง 5 คน ท่ีครบก าหนดออกตามวาระในปีน้ี  กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหน่ึง  

 
    ข้อมูลของกรรมการท้ัง 5 คน ท่ีครบก าหนดเวียนออกตามวาระในปี 2564  มีดังน้ี 
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1. ชื่อ:        นางสาวอัมพร มาลีนนท  
 ตำแหนง:           กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการผูมีอำนาจลงนาม 
 ประเภทกรรมการท่ีเสนอต้ัง:     กรรมการ  
 หลักเกณฑและวิธีการสรรหา:   เปนกรรมการรายเดิมของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและ

กำหนดคาตอบแทน พิจารณาคุณสมบัติในการดำรงตำแหนง
กรรมการแลวเห็นวา  นางสาวอัมพร มาลีนนท เปนบุคคลซ่ึง
มีคุณสมบัติครบถวนเหมาะสม ไมมีลักษณะตองหาม ตาม 
พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และไมมีประวัติการกระทำ
ความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ มี
ความรูความเขาใจในธุรกิจเปนอยางดี อันจะยังประโยชนแก
บริษัทฯ เปนอยางย่ิง ท่ีผานมาไดปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซ่ือสัตย
สุจริต ปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัทฯ และมติท่ีประชุมผูถือหุน 
สามารถกำกับดูแลกิจการไดเปนอยางดีจึงเห็นสมควรต้ังเปนกรรมการ ของบริษัทตอไป 

 อายุ:        66 ป 
ระยะเวลาการดำรงตำแหนงกรรมการ:  25 ปตอเน่ืองกัน 
ไดรับการแตงต้ังเม่ือวันท่ี      พฤศจิกายน 2538  
คุณวุฒิทางการศึกษา       ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ประวัติอบรมหลักสูตรกรรมการ    หลักสูตรซ่ึงจัดโดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสถาบันอ่ืน ดังน้ี  
         ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ป 2547 
ประสบการณทำงานในระยะ 5 ป ยอนหลัง   (ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563)  

มี.ค. 2560 - 18 ม.ค. 2561    หัวหนาคณะผูบริหารดานปฏิบัติการ (Chief Operating Officer) “COO” 
ป 2538 - ปจจุบัน      กรรมการ กรรมการผูมีอำนาจลงนาม และกรรมการบริหาร  บมจ. บีอีซี เวิลด  
ป 2528 - ปจจุบัน      กรรมการ กรรมการผูมีอำนาจลงนาม และกรรมการบริหาร บจ. บางกอกเอ็นเตอรเทนเมนต  
ป 2528 - ปจจุบัน      รองกรรมการผูจัดการอาวุโส  บริษัท บางกอกเอ็นเตอรเทนเมนต จำกัด 
ปจจุบัน        กรรมการและกรรมการผูมีอำนาจลงนามบริษัทยอย 11 บริษัท  

การดำรงตำแหนงกรรมการในกิจการอ่ืน 
- บริษัทจดทะเบียน:     ไมมี 
- กิจการอ่ืนท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน:  - กรรมการผูมีอำนาจลงนาม บจ. มาลีนนท แอสเซท / ธุรกิจบริหารทรัพยสิน 
           - กรรมการผูมีอำนาจลงนาม บจ. มาลีนนท ทาวเวอร / ใหบริการบริหารอาคาร 

         - กรรมการผูมีอำนาจลงนาม บจ. เมืองทองการกอสราง / ธุรกิจกอสราง 
- กิจการอ่ืนท่ีแขงขัน/เก่ียวเน่ืองอยางมีนัยสำคัญกับธุรกิจของบริษัท:     ไมมี 

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปท่ีผานมา:              ไมมี 
ประวัติการการทำผิดเก่ียวกับการใชประโยชนขอมูลภายในและ 
ขอกำหนดเร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยงกันในระยะ 2 ปท่ีผานมา:           ไมมี 
ประวัติการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ เฉพาะเร่ือง  (1) การกระทำโดยไมสุจริต หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง (2) การ

เปดเผยหรือแพรขอมูลหรือขอความอันเปนเท็จท่ีอาจทำใหสำคัญผิด หรือปกปดขอเท็จจริง ท่ีควรบอกใหแจงในสาระสำคัญซ่ึงอาจมีผล
ตอการตัดสินใจของผูถือหุน ผูลงทุน หรือผูท่ีเก่ียวของ (3) การกระทำอันไมเปนธรรมหรือการเอาเปรียบผูลงทุนในการซ้ือขาย
หลักทรัพย หรือมีหรือเคยมีสวนรวมหรือสนับสนุนการกระทำดังกลาว ในชวง 5 ปท่ีผานมา :  ไมมี 

การถือหุนในบริษัท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563):      ถือหุนสามัญ 149,780,200 หุน หรือมีสิทธิออกเสียง 7.49%   
         (ในระหวางป 2563 มีการซ้ือหุนเพ่ิมจำนวน 20,666,700หุน หรือคิดเปน 1.03%) 

การเขาประชุมคณะกรรมการ ป 2563:      14 คร้ัง จากท้ังหมด 15 คร้ัง 
  ความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยทางกฎหมาย:    เปนสมาชิกครอบครัวมาลีนนท 
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2. ชื่อ:        นางรัชนี นิพัทธกุศล  
 ตำแหนง:       กรรมการ, กรรมการบริหาร,  กรรมการผูมีอำนาจลงนาม,

กรรมการกำกับดูแลกิจการ           
ประเภทกรรมการท่ีเสนอต้ัง:   กรรมการ  

 หลักเกณฑและวิธีการสรรหา:   เปนกรรมการรายเดิมของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดคาตอบแทน  พิจารณาคุณสมบัติในการดำรงตำแหนง
กรรมการแลวเห็นวา นางรัชนี นิพัทธกุศล เปนบุคคลซ่ึงมี
คุณสมบัติครบถวนเหมาะสม ไมมีลักษณะตองหาม ตาม 
พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และไมมีประวัติการกระทำ
ความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ มี
ความรูความเขาใจในธุรกิจเปนอยางดี อันจะยังประโยชนแก
บริษัทฯ เปนอยางย่ิง ท่ีผานมาไดปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซ่ือสัตย
สุจริต ปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัทฯ และมติท่ีประชุมผูถือหุน 
สามารถกำกับดูแลกิจการไดเปนอยางดีจึงเห็นสมควรต้ังเปนกรรมการ ของบริษัทตอไป 

อายุ:         63 ป 
ระยะเวลาการดำรงตำแหนงกรรมการ:  25 ปตอเน่ืองกัน 
ไดรับการแตงต้ังเม่ือวันท่ี      พฤศจิกายน 2538  
คุณวุฒิทางการศึกษา       ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ประวัติอบรมหลักสูตรกรรมการ   หลักสูตรซ่ึงจัดโดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสถาบันอ่ืน ดังน้ี  
         ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ป 2547 
        ประกาศนียบัตร หลักสูตร Finance for Non-Finance Director      
ประสบการณทำงานในระยะ 5 ป ยอนหลัง   (ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563) 

ป 2560 – ปจจุบัน      กรรมการกำกับดูแลกิจการ  
ป 2538 - ปจจุบัน      กรรมการ กรรมการผูมีอำนาจลงนาม และกรรมการบริหาร  บมจ. บีอีซี เวิลด 
ป 2538 - ปจจุบัน      กรรมการ กรรมการผูมีอำนาจลงนาม และกรรมการบริหาร บจ. บางกอกเอ็นเตอรเทนเมนต 
ปจจุบัน        กรรมการและกรรมการผูมีอำนาจลงนาม บริษัทยอย 10 บริษัท ของกลุม บีอีซี เวิลด  

การดำรงตำแหนงกรรมการในกิจการอ่ืน 
- บริษัทจดทะเบียน:                ไมมี 

- กิจการอ่ืนท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน:   กรรมการผูมีอำนาจลงนาม บจ. มาลีนนท แอสเซท / ธุรกิจบริหารทรัพยสิน 
           กรรมการผูมีอำนาจลงนาม บจ. มาลีนนท ทาวเวอร / ใหบริการบริหารอาคาร 

         กรรมการผูมีอำนาจลงนาม บจ. เมืองทองการกอสราง / ธุรกิจกอสราง 
- กิจการอ่ืนท่ีแขงขัน/เก่ียวเน่ืองอยางมีนัยสำคัญกับธุรกิจของบริษัท:     ไมมี 

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปท่ีผานมา:           ไมมี 
ประวัติการการทำผิดเก่ียวกับการใชประโยชนขอมูลภายในและ 
ขอกำหนดเร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยงกันในระยะ 2 ปท่ีผานมา:       ไมมี 
ประวัติการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ เฉพาะเร่ือง  (1) การกระทำโดยไมสุจริต หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง (2) การ

เปดเผยหรือแพรขอมูลหรือขอความอันเปนเท็จท่ีอาจทำใหสำคัญผิด หรือปกปดขอเท็จจริง ท่ีควรบอกใหแจงในสาระสำคัญซ่ึงอาจมีผล
ตอการตัดสินใจของผูถือหุน ผูลงทุน หรือผูท่ีเก่ียวของ (3) การกระทำอันไมเปนธรรมหรือการเอาเปรียบผูลงทุนในการซ้ือขาย
หลักทรัพย หรือมีหรือเคยมีสวนรวมหรือสนับสนุนการกระทำดังกลาว ในชวง 5 ปท่ีผานมา:   ไมมี 

การเขาประชุมคณะกรรมการ ป 2563:            15 คร้ัง จากท้ังหมด 15 คร้ัง 
การเขาประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ป 2563          2 คร้ัง จากท้ังหมด  2 คร้ัง 
สัดสวนการถือหุนในบริษัท  (%):               ถือดวยตนเอง 0.00%  
                     ถือโดยบุตรท่ีบรรลุนิติภาวะแลว รวม 5.02% 
ความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยทางกฎหมาย:           เปนสมาชิกครอบครัวมาลีนนท 
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3. ชื่อ:        นายประธาน รังสิมาภรณ์       
  ต าแหน่ง:       กรรมการอิสระ,  กรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยง,  
           ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 ประเภทกรรมการที่เสนอตั้ง:  กรรมการอิสระ 
 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา:   เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน พิจารณาคุณสมบัติในการด ารงต าแหน่ง
กรรมการแล้วเห็นว่า  นายประธาน รังสิมาภรณ์   เป็นบุคคลซึ่ง
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ไม่มี
ลักษณะต้องห้าม ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัด และไม่มี
ประวัติการกระท าความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ฯ มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี อันจะยัง
ประโยชน์แก่บริษัทฯ  เป็นอย่างยิ่ง  ที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ  มีความ
ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และ
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น สามารถก ากับดูแลกิจการได้เป็นอย่างดีจึงเห็นสมควรตั้งเป็นกรรมการ ของ
บริษัทต่อไป 

อายุ          87 ปี 
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งกรรมการ:  25 ปีต่อเนื่องกัน 
ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่     พฤศจิกายน 2538 
คุณวุฒิทางการศึกษา      M.A. Journalism, University of the Panjab, 
         Pakistan, Under SEATO Scholarship 
         วารสารศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
         สังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 ประวัติอบรมหลักสูตรกรรมการ  หลักสูตรซึ่งจัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสถาบันอื่น  ดังนี้  
         ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)  

               ประกาศนียบัตร หลักสูตร  Audit Committee Program (ACP) (IOD) ปี 2548 และ 
ประกาศนียบัตร หลักสูตร  Board Nomination & Compensation Program             

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง   (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 
มี.ค. 2560 – ปัจจุบัน     ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บมจ. บีอีซี เวิลด์ 
ปี 2542 - ปัจจุบัน      กรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยง บมจ. บีอีซี เวิลด์ 
ปี 2538 - ปัจจุบัน      กรรมการอิสระ บมจ. บีอีซี เวิลด์ 
ปี 2535 - 2551       อาจารย์พิเศษ  คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ปี 2537 - 2544        คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 
ปี 2536         ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ 
ปี 2529-2531       ผู้อ านวยการ กองงานคณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (กบว.)     

 กรรมการ และเลขานุการ กบว. กรมประชาสัมพันธ์ 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่น 
- บริษัทจดทะเบียน:                        ไม่มี 

- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:                  ไม่มี 
- กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องอย่างมีนัยส าคัญกับธุรกิจของบริษัท :      ไม่มี 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา:              ไม่มี 
ประวัติการการท าผิดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ข้อมูลภายในและ 
ข้อก าหนดเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกันในระยะ 2 ปีที่ผ่านมา:           ไม่มี 
ประวัติการกระท าความผิดตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ เฉพาะเรื่อง  (1) การกระท าโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง (2) การ

เปิดเผยหรือแพร่ข้อมูลหรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจท าให้ส าคัญผิด หรือปกปิดข้อเท็จจริง ที่ควรบอกให้แจ้งในสาระส าคัญซึ่งอาจมีผล
ต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง (3) การกระท าอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์ 
หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระท าดังกล่าว ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา:     ไม่มี 

การเข้าประชุมคณะกรรมการ ปี 2563:                15 ครั้ง จากทั้งหมด 15 ครั้ง 
การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยง ปี 2563 :    10 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง 
การเข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ปี 2563 :      4 ครั้ง จากทั้งหมด  4 ครั้ง 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  (%):                     ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยทางกฎหมาย:              ไม่มี  
 
 

_21-0300 BEC Thai-2.indd   54_21-0300 BEC Thai-2.indd   54 30/3/2564 BE   11:5930/3/2564 BE   11:59



56 

 

4.   ชื่อ:             นายมานิต บุญประกอบ         
  ตำแหนง:                                   กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและกำกับความเส่ียง,  
                 กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 

 ประเภทกรรมการท่ีเสนอต้ัง:     กรรมการอิสระ  
 หลักเกณฑและวิธีการสรรหา:    เปนกรรมการรายเดิมของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและ

กำหนดคาตอบแทน  พิจารณาคุณสมบัติในการดำรงตำแหนง
กรรมการแลวเห็นวา    นายมานิต บุญประกอบ เปนบุคคลซ่ึงมี
คุณสมบัติครบถวนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ไมมี
ลักษณะตองหาม ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และไมมี
ประวัติการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยฯ มีความรูความเขาใจในธุรกิจเปนอยางดี อันจะยัง
ประโยชนแกบริษัทฯ เปนอยางย่ิง ท่ีผานมาไดปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ มีความ
ระมัดระวัง และซ่ือสัตยสุจริต ปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัทฯ และ
มติท่ีประชุมผูถือหุน สามารถกำกับดูแลกิจการไดเปนอยางดีจึงเห็นสมควรต้ังเปนกรรมการ ของ
บริษัทตอไป 

 อายุ               70 ป 
ระยะเวลาการดำรงตำแหนงกรรมการ:  21 ปตอเน่ืองกัน 
ไดรับการแตงต้ังเม่ือวันท่ี       ธันวาคม 2542  

  คุณวุฒิทางการศึกษา        ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
                ปริญญาตรีบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
                ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 2929 
 ประวัติอบรมหลักสูตรกรรมการ   หลักสูตรซ่ึงจัดโดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสถาบันอ่ืน ดังน้ีสมาชิก

ผูทรงคุณวุฒิอาวุโส IOD Fellow Member, DCP 2 
                 วุฒิบัตรหลักสูตร Directors Certification Program: DCP 2/2000  
                 หลักสูตร Audit Committee Program: ACP  8/2005 
                 หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program BNCP 1/2017  
                 หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders RCL 14/2018  

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ป ยอนหลัง  (ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563) 
ป 2560 - ปจจุบัน       กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน บมจ. บีอีซี เวิลด 
ป 2542 - ปจจุบัน       กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและกำกับความเส่ียง บมจ. บีอีซี เวิลด 
ป 2554 - 2557        กรรมการจรรยาบรรณ  สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ 
ป 2536 - 2541        กรรมการและกรรมการบริหาร, รองผูจัดการใหญ-การเงิน              

 และซีเอฟโอ กลุมบริษัท เอบีบี ประเทศไทย 
การดำรงตำแหนงกรรมการในกิจการอ่ืน 
- บริษัทจดทะเบียน:                       ไมมี 
- กิจการอ่ืนท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน:  กรรมการผูจัดการ  สำนักงานท่ีปรึกษา บี เอ็ม เอส 

             กรรมการบริหาร  บจ. แธ็บซัพพอรท และบจ. จิรจิตร 
- กิจการอ่ืนท่ีแขงขัน/เก่ียวเน่ืองอยางมีนัยสำคัญกับธุรกิจของบริษัท:      ไมมี 
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปท่ีผานมา:              ไมมี 
ประวัติการการทำผิดเก่ียวกับการใชประโยชนขอมูลภายในและ 
ขอกำหนดเร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยงกันในระยะ 2 ปท่ีผานมา:           ไมมี 
ประวัติการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ เฉพาะเร่ือง  (1) การกระทำโดยไมสุจริต หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง (2) การ

เปดเผยหรือแพรขอมูลหรือขอความอันเปนเท็จท่ีอาจทำใหสำคัญผิด หรือปกปดขอเท็จจริง ท่ีควรบอกใหแจงในสาระสำคัญซ่ึงอาจมีผล
ตอการตัดสินใจของผูถือหุน ผูลงทุน หรือผูท่ีเก่ียวของ (3) การกระทำอันไมเปนธรรมหรือการเอาเปรียบผูลงทุนในการซ้ือขาย
หลักทรัพย หรือมีหรือเคยมีสวนรวมหรือสนับสนุนการกระทำดังกลาว ในชวง 5 ปท่ีผานมา:   ไมมี 

การเขาประชุมคณะกรรมการ ป 2563:                15 คร้ัง จากท้ังหมด 15 คร้ัง 
การเขาประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเส่ียง ป 2563 :    10 คร้ัง จากท้ังหมด 10 คร้ัง 
การเขาประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน ป 2563 :      4 คร้ัง จากท้ังหมด  4 คร้ัง 
สัดสวนการถือหุนในบริษัท  (%):                     ไมมี 
ความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยทางกฎหมาย:             ไมมี  
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5. ชื่อ:             ดร. ธัชพล โปษยานนท  
 ตำแหนง:            กรรมการอิสระ 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอต้ัง:     กรรมการอิสระ 
 หลักเกณฑและวิธีการสรรหา:     เปนกรรมการรายเดิมของบริษัท คณะกรรมการสรรหา

และกำหนดคาตอบแทน  พิจารณาคุณสมบัติในการดำรง
ตำแหนงกรรมการแลวเห็นวา  ดร. ธัชพล โปษยานนท 
เปนบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติครบถวนตามนิยามกรรมการ
อิสระของบริษัท ไมมีลักษณะตองหาม ตาม พ.ร.บ.บริษัท
มหาชนจำกัด และไมมีประวัติการกระทำความผิดตาม 
พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ มีความรูความ
เขาใจในธุรกิจเปนอยางดี อันจะยังประโยชนแกบริษัทฯ เปนอยางย่ิง ท่ีผานมาไดปฏิบัติหนาท่ีดวย
ความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซ่ือสัตยสุจริต ปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย วัตถุประสงค 
ขอบังคับของบริษัทฯ และมติท่ีประชุมผูถือหุน สามารถกำกับดูแลกิจการไดเปนอยางดีจึง
เห็นสมควรต้ังเปนกรรมการ ของบริษัทตอไป 

 อายุ              55 ป 
ระยะเวลาการดำรงตำแหนงกรรมการ:  6 เดือน  
ไดรับการแตงต้ังเม่ือวันท่ี       พฤศจิกายน 2563   

 คุณวุฒิทางการศึกษา        ปริญญาเอกสาขา Engineering Management University of Missouri-Rolla, USA 
                 ปริญญาโท Engineering Management University of Missouri-Rolla, USA 
                 ปริญญาโท Industrial Management Central Missouri State University, USA  
                 ปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ประวัติอบรมหลักสูตรกรรมการ   หลักสูตรซ่ึงจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)และสถาบันอ่ืนดังน้ี 
              หลักสูตร Directors Certification Program: DCP  ป 2552    
              หลักสูตร Directors Accreditation Program: DAP ป 2551        

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ป ยอนหลัง   (ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563) 
 ป 2562 – ปจจุบัน       ผูอำนวยการ บริษัท พาโล อัลโต เน็ตเวิรค ประเทศไทย และอินโดจีน 

 ป 2548 - ปจจุบัน       กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บมจ. โอเชียนกลาส 
   ป 2562 - ปจจุบัน          อนุกรรมการดานยุทธศาสตรองคกร สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 
   ป 2562 - ปจจุบัน       คณะทำงาน - โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
                        (อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส, อุตสาหกรรมหุนยนต  
                        เพ่ือการอุตสาหกรรรม, โครสรางพ้ืนฐานดิจิตอล) 
                       - โครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส สำนักงาน             
                คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) 
  ป 2550-2562          กรรมการผูจัดการ  บริษัท ซิสโก ซีสเต็มส เอเซียตะวันออกเฉียงใต 

การดำรงตำแหนงกรรมการในกิจการอ่ืน 
 - บริษัทจดทะเบียน:        กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บมจ. โอเชียนกลาส       
- กิจการอ่ืนท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน: ผูอำนวยการ บริษัท พาโล อัลโต เน็ตเวิรค ประเทศไทย และอินโดจีน 
- กิจการอ่ืนท่ีแขงขัน/เก่ียวเน่ืองอยางมีนัยสำคัญกับธุรกิจของบริษัท:      ไมมี 

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปท่ีผานมา:              ไมมี 
ประวัติการการทำผิดเก่ียวกับการใชประโยชนขอมูลภายในและ 
ขอกำหนดเร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยงกันในระยะ 2 ปท่ีผานมา:           ไมมี 
ประวัติการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ เฉพาะเร่ือง  (1) การกระทำโดยไมสุจริต หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง (2) การ

เปดเผยหรือแพรขอมูลหรือขอความอันเปนเท็จท่ีอาจทำใหสำคัญผิด หรือปกปดขอเท็จจริง ท่ีควรบอกใหแจงในสาระสำคัญซ่ึงอาจมีผล
ตอการตัดสินใจของผูถือหุน ผูลงทุน หรือผูท่ีเก่ียวของ (3) การกระทำอันไมเปนธรรมหรือการเอาเปรียบผูลงทุนในการซ้ือขาย
หลักทรัพย หรือมีหรือเคยมีสวนรวมหรือสนับสนุนการกระทำดังกลาว ในชวง 5 ปท่ีผานมา:   ไมมี 

การเขาประชุมคณะกรรมการ ป 2563:                2 คร้ัง จากท้ังหมด 2 คร้ัง  
       (เร่ิมปฏิบัติหนาท่ีคร้ังแรก ในการประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 14/2563 จากการประชุมท้ังหมด 15 คร้ัง)   

สัดสวนการถือหุนในบริษัท  (%):                     ไมมี 
ความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยทางกฎหมาย:              ไมมี  
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ขอบังคับ บริษัท บีอีซี เวิลด จำกัด (มหาชน) 

เฉพาะท่ีเก่ียวกับการประชุมผูถือหุน 
 

 
ขอ 9.  หามมิใหบริษัทเปนเจาของหุนหรือรับจำนำหุนของบริษัทเอง เวนแตหุนท่ีบริษัทซ้ือคืนในกรณีดังตอไปน้ี 
   (ก)  ซ้ือหุนคืนจากผูถือหุนท่ีออกเสียงไมเห็นดวยกับมติของท่ีประชุมผูถือหุน ซ่ึงแกไขขอบังคับของ

บริษัทเก่ียวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปนผล ซ่ึงผูถือหุนเห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรม 
หรือ 

   (ข) ซ้ือคืนเพ่ือบริหารทางการเงินเม่ือบริษัทมีกำไรสะสม และสภาพคลองสวนเกินและการซ้ือหุนคืนน้ัน
ไมเปนเหตุใหบริษัทประสบปญหาทางการเงิน 

   ท้ังน้ี หุนท่ีบริษัทเปนเจาของเองน้ันไมใหนับเปนองคประชุมในการประชุมผูถือหุน รวมท้ังไมมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถือหุน และไมมีสิทธิรับเงินปนผลสำหรับหุนจำนวนดังกลาว 

   ในกรณีซ้ือหุนคืนไมเกินรอยละสิบของทุนชำระแลว ใหคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจตัดสินใจในการซ้ือ
หุน รวมถึงการขายหรือจำหนายหุนท่ีซ้ือคืนดังกลาวไดโดยไมตองขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถือหุนกอน 

   ในกรณีซ้ือหุนเกินรอยละสิบของทุนชำระแลว บริษัทตองไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถือหุนกอน
ดำเนินการ 

   หุนท่ีซ้ือคืน บริษัทจะตองจำหนายออกไปภายในเวลาท่ีกฎหมายกำหนด ถาไมจำหนายหรือจำหนายไม
หมดภายในเวลาท่ีกำหนด ใหบริษัทลดทุนท่ีชำระแลว โดยวิธีตัดหุนจดทะเบียนสวนท่ีจำหนายไมไดน้ันออกไป 

   การซ้ือหุนคืน การจำหนายหุน และการลดทุนโดยการตัดหุน ตามท่ีกำหนดขางตนใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ีกำหนดไวในกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย รวมถึงกฎกระทรวง กฎ ระเบียบ ประกาศ คำส่ัง และขอบังคับท่ีเก่ียวของ และ/หรือ ซ่ึงไดออกตามความใน
กฎหมายดังกลาวดวย 

ขอ 10. ในระหวาง 21 วันกอนวันประชุมผูถือหุนแตละคร้ังบริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุนก็ได (Book 
Closure Date) โดยประกาศใหผูถือหุนทราบลวงหนา ณ สำนักงานใหญของบริษัทและสำนักสาขาของบริษัททุกแหง ไม
นอยกวา 14 วันกอนวันเร่ิมงดรับลงทะเบียนการโอนหุน 

ขอ 11.  ในกรณีท่ีบริษัทไมไดใชวิธีการงดรับลงทะเบียนการโอนหุน (Book Closing) ภายใตกำหนดขอ 10 
คณะกรรมการอาจกำหนดวันท่ีผูถือหุนมีสิทธิเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (Record Date) ตามหลักเกณฑและ
วิธีการท่ีกำหนดตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

    ท้ังน้ี วันท่ีกรรมการกำหนดตามวรรคหน่ึง (Record Date) ตองเปนวันลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุนไม
เกิน 2 เดือน แตตองไมกอนวันท่ีคณะกรรมการอนุมัติใหเรียกประชุมผูถือหุน และเม่ือคณะกรรมการกำหนดวันเพ่ือกำหนดผู
ถือหุนท่ีมีสิทธิเขาประชุมแลวจะเปล่ียนมิได 

ขอ 16. บริษัทจะเพ่ิมทุนจากจำนวนท่ีจดทะเบียนไวแลวก็ไดโดยการออกหุนใหมเพ่ิมข้ึนการออกหุนดังกลาวจะ
กระทำไดเม่ือ 

(ก)  หุนท้ังหมดไดออกจำหนายและไดรับชำระคาหุนครบถวนแลว หรือในกรณีหุนยังจำหนายไมหมด 
หุนท่ีเหลือตองเปนหุนท่ีออกเพ่ือรองรับหุนกูแปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน 

(ข)  ท่ีประชุมผูถือหุนลงมติตามท่ีกำหนดไวในขอ 46(ข)  
(ค)  นำมติน้ันไปจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนตอนายทะเบียนภายในเวลาท่ีกฎหมายกำหนด 

ขอ 17.  หุนท่ีออกตามขอ 16 จะเสนอขายท้ังหมดหรือบางสวนก็ได และจะเสนอขายใหแกผูถือหุนตามสวน
จำนวนท่ีผูถือหุนแตละคนมีอยูแลวกอน หรือจะเสนอขายตอประชาชนหรือบุคคลอ่ืนไมวาท้ังหมดหรือแตบางสวนก็ได ท้ังน้ี 
ตามมติของท่ีประชุมผุถือหุน และอยูในบังคับของหลักเกณฑทางกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ีเก่ียวของ 
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บริษัท บีอีซี เวิลด จำกัด (มหาชน) 

เฉพาะท่ีเก่ียวกับการประชุมผูถือหุน (ตอ) 
 

ขอ 19.  ใหบริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไมนอยกวา 5 คน และกรรมการไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจำนวน
กรรมการท้ังหมดตองมีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะตองเปนผูมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายกำหนด 

ขอ 20.  กรรมการจะเปนผูถือหุนของบริษัทหรือไมก็ได 
ขอ 21.  เวนแตท่ีไดกำหนดไวในขอ 26 ใหท่ีประชุมผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการ

ดังตอไปน้ี 
(ก)  ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับจำนวนหุนท่ีตนถือ 
(ข)  ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูท้ังหมดตาม (ก) เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปน

กรรมการก็ได แตจะแบงแยกคะแนนเสียงท่ีตนมีอยูใหแกบุคคลใดมากนอยเพียงใดไมได 
(ค)  บุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทากับ

จำนวนกรรมการ ท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรับการเลือกต้ังในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เทากันเกินจำนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงจะเลือกต้ังในคร้ังน้ัน ใหผูเปนประธานในท่ีประชุมท่ีเลือกต้ังกรรมการคราวน้ัน
เปนผูมีสิทธิออกเสียงช้ีขาด 

ขอ 22.  ในการประชุมสามัญประจำปทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจากตำแหนง 1 ใน 3 เปนอัตรา โดยใหกรรมการท่ี
อยูในตำแหนงนานท่ีสุดเปนผูออกจากตำแหนงกอน ถาจำนวนกรรมการท่ีออกแบงใหตรงเปน 3 สวนไมไดใหกรรมการออก
ตามจำนวนใกลเคียงท่ีสุดกับสวน 1 ใน 3 

ขอ 23.  กรรมการซ่ึงพนจากตำแหนงอาจไดรับเลือกเขารับตำแหนงอีกก็ได 
ขอ 24.  นอกจากการพนจากตำแหนงตามวาระตามท่ีระบุไวในขอ 22 แลว กรรมการจะพนจากตำแหนงเม่ือ 

(ก)  ตาย 
(ข)  ลาออก 
(ค) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 

2535 
(ง) ท่ีประชุมผูถือหุนลงมติใหพนจากตำแหนงตามขอ 27  
(จ) ศาลมีคำส่ังใหออก 

ขอ 25.  กรรมการคนใดประสงคจะลาออกจากตำแหนงตองทำหนังสือใบลาออก 
    การลาออกมีผลเม่ือกรรมการคนดังกลาวไดปฏิบัติตามวิธีการท่ีกลาวไวในวรรคหน่ึงเทาน้ันและนับแต

วันท่ีใบลาออกไปถึงบริษัท 
    กรรมการซ่ึงลาออกตามวรรคหน่ึงจะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบียนทราบดวยก็ได 
ขอ 26.  ในกรณีท่ีตำแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระใหคณะกรรมการเลือก

บุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เขาเปน
กรรมการแทนกรรมการคนดังกลาวในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตในกรณีท่ีวาระของกรรมการคนดังกลาว
เหลือนอยกวา 2 เดือน ท้ังน้ี หากตำแหนงกรรมการวางลงจนจำนวนกรรมการเหลือนอยกวาจำนวนท่ีจะเปนองคประชุม ให
กรรมการคนท่ีเหลืออยูจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเพ่ือเลือกต้ังกรรมการแทนตำแหนงท่ีวางท้ังหมดภายใน 1 เดือนนับแต
วันท่ีจำนวนกรรมการวางลงจนเหลือนอยกวาจำนวนท่ีจะเปนองคประชุม 

    บุคคลซ่ึงไดรับเลือกใหเปนกรรมการแทนจะอยูในตำแหนงกรรมการไดเพียงวาระเทาท่ียังเหลืออยูของ
กรรมการคนท่ีตนแทนน้ัน 

    มติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจำนวน
กรรมการท่ียังเหลืออยู 
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บริษัท บีอีซี เวิลด์ จ ากัด (มหาชน) 
เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (ต่อ) 

 
     
ข้อ 27.  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดพ้นจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนน

เสียงสนับสนุนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น(ถ้ามี) ที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ข้อ 31.  คณะกรรมการต้องเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการและจะเลือกกรรมการคนหน่ึงหรือหลาย
คนเป็นรองประธานกรรมการด้วยก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อบังคับในกิจการซ่ึงประธานกรรมการ
มอบหมาย 

ข้อ 32.  ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้
รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซ่ึงมา
ประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในที่ประชุม 

ข้อ 33.  ในการประชุมคณะกรรมการ หากประธานกรรมการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ
เห็นสมควรอาจให้จัดการประชุมกรรมการในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยรายละเอียดในการจัดการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อก าหนด หรือหลักเกณฑ์ใดๆ ที่เก่ียวข้อง 

 อน่ึง ในการส่งหนังสือเชิญประชุมกรรมการหรือนัดประชุมกรรมการและเอกสารประกอบการประชุม อาจ
ส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งน้ี ตามที่กฎหมายก าหนด 

ข้อ 34.  กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติของที่
ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 

 คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลอื่นใด ให้ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหน่ึงแทนคณะกรรมการ
ก็ได้ ภายใต้การควบคุมและก ากับดูแลของคณะกรรมการ หรืออาจมอบหมายให้บุคคลหรือคณะบุคคลดังกล่าวมีอ านาจตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร โดยคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอ านาจน้ันๆ ได้ 

 คณะกรรมการต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัท โดยให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างน้อยตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซ่ึงค่าตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เงินบ าเหน็จ เบ้ีย
ประชุม เบ้ียเลี้ยง โบนัส สวัสดิการ หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นท านองเดียวกัน 

 การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามวรรคสี่ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซ่ึงประกอบด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวน
แน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะและจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติ
เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากน้ี กรรมการมีสิทธิได้รับเบ้ียเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท 

ข้อ 35.  เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งในกรณีการ
เลือกตั้งกรรมการตามข้อ 26 กรรมการจะประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท 
หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็นกรรมการของ
บริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหาได้ไม่ ทั้งน้ี 
ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น 
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ข้อบังคับ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จ ากัด (มหาชน) 
เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (ต่อ) 

 
 
ข้อ 38.  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายใน 4 เดือนนับแต่วัน

สิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท 
ข้อ 39.  การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากการประชุมสามัญประจ าปีให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ 
ข้อ 40.  การเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอาจกระท าได้โดย 

(ก)  คณะกรรมการซ่ึงจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร หรือ 
(ข)  ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้

ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่อง
และเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย และคณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น
ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น  

    ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามข้อ 40(ข) วรรคแรก ผู้ถือหุ้น
ทั้งหลายซ่ึงเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่บังคับไว้น้ันจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายใน 45 วันนับแต่
วันครบก าหนดระยะเวลาตามตามข้อ 40(ข) วรรคแรก ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียก
ประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

    ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามตามข้อ 40(ข) วรรคสอง
ครั้งใด จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 42 ผู้ถือหุ้นตามข้อ 40(ข) วรรคสองต้อง
ร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งน้ันให้แก่บริษัท 

ข้อ 41. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการด าเนินการดังต่อไปน้ี 
  (ก) จัดท าเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม เรื่องที่จะเสนอต่อที่

ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาและ
ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และ 

  (ข) จัดส่งหนังสือนัดประชุมข้างต้นไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7วัน ก่อนวันประชุม และ 
  (ค) โฆษณาหนังสือนัดประชุมข้างต้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า3 วัน 
  (ง) สถานที่ที่ใช้ประชุมน้ัน ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง 

หรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะก าหนดก็ได้ 
  หากคณะกรรมการเห็นสมควร อาจให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

โดยรายละเอียดในการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อก าหนด หรือ
หลักเกณฑ์ใดๆ ที่เก่ียวข้อง 

  อน่ึง ในการส่งหนังสือเชิญประชุมหรือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุม อาจส่งผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายก าหนด 

ข้อ 42.  ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน 
หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
แล้วทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของเองน้ันไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น 
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ขอบังคับ บริษัท บีอีซี เวิลด จำกัด (มหาชน) 

เฉพาะท่ีเก่ียวกับการประชุมผูถือหุน (ตอ) 
 

    เม่ือลวงเวลานัดของการประชุมผูถือหุนคร้ังใดไปแลวถึง 1 ช่ัวโมง และจำนวนผูถือหุนซ่ึงเขามารวม
ประชุมยังไมครบเปนองคประชุมตามท่ีกำหนดไวในขอ 42 วรรคแรก 

(ก)  ถาเปนการประชุมผูถือหุนซ่ึงไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอการประชุมเปนอันระงับไป 
(ข)  ถาเปนการประชุมผูถือหุนซ่ึงมิไดเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอใหคณะกรรมการนัดประชุมใหม

โดยสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุน ไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม แตไมตองโฆษณาหนังสือนัดประชุมในหนังสือพิมพ 
ในการประชุมคร้ังหลังน้ี ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุมตามท่ีกำหนดไวในขอ 42 วรรคแรก 

ขอ 43.  ผูถือหุนอาจมอบฉันทะใหบุคคลอ่ืนซ่ึงบรรลุนิติภาวะแลวเขาประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได หนังสือ
มอบฉันทะตองลงวันท่ีและลายมือช่ือของผูถือหุนท่ีมอบฉันทะและจะตองเปนไปตามแบบท่ีนายทะเบียนกำหนด โดยมี
รายละเอียดอยางนอยดังตอไปน้ี 

(ก)   จำนวนหุนท่ีผูมอบฉันทะถืออยู 
(ข)   ช่ือผูรับมอบฉันทะ 
(ค)   คร้ังท่ีของการประชุมท่ีมอบฉันทะใหเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
หนังสือมอบฉันทะน้ีจะตองมอบใหแกประธานกรรมการหรือผูท่ีประธานกรรมการกำหนด ณ ท่ีประชุม

กอนผูรับมอบฉันทะเขาประชุม 
ขอ 44.  กรณีท่ีมีการมอบฉันทะ บุคคลท้ังท่ีเปนผูถือหุนและไมไดเปนผูถือหุน ท่ีไดรับมอบฉันทะยอมมีสิทธิออก

เสียงตามจำนวนท่ีไดรับมอบฉันทะ นอกเหนือจากการออกเสียงสวนตัวในกรณีท่ีตนเปนผูถือหุน 
ขอ 45.  ในการประชุมผูถือหุน ใหประธานกรรมการเปนประธานท่ีประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมอยูในท่ี

ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหรองประธานกรรมการทำหนาท่ีแทน ถาไมมีรองประธานกรรมการ ใหท่ีประชุม
เลือกผูถือหุนซ่ึงมาประชุมทำหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุม 

    ประธานในท่ีประชุมผูถือหุนมีหนาท่ีควบคุมการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทวาดวยการ
ประชุมผูถือหุน และจะตองดำเนินการประชุมใหเปนไปตามลำดับระเบียบวาระท่ีกำหนดไวในหนังสือนัดประชุม เวนแตท่ี
ประชุมผูถือหุนจะมีมติใหเปล่ียนลำดับระเบียบวาระดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจำนวนผูถือหุนหรือผูรับ
มอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) ซ่ึงมาประชุม 

    เม่ือท่ีประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหน่ึงแลว ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) ซ่ึงมีหุน
นับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในสามของจำนวนหุนท่ีจำหนายไดท้ังหมดจะขอใหท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืน นอกจากเร่ืองท่ี
กำหนดไวในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได 

    ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามลำดับระเบียบวาระไมเสร็จตามวรรคหน่ึง หรือพิจารณาเร่ืองท่ีผูถือ
หุนเสนอไมเสร็จตามวรรคสอง และจำเปนตองเล่ือนการพิจารณา ใหท่ีประชุมกำหนดสถานท่ี วัน และเวลาท่ีจะประชุมคร้ัง
ตอไป โดยกำหนดใหคณะกรรมการสงหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผูถือหุน ไม
นอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม และโฆษณาหนังสือนัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกัน 3 วัน กอนวันประชุมไมนอยกวาสาม
วัน 

ขอ 46.  มติของท่ีประชุมผูถือหุนน้ัน ใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปน้ี 
(ก)  ในกรณีปกติ ใหถือเอาคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน  (ถามี) ซ่ึง

มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยใหนับหุนหน่ึงเปนเสียงหน่ึง ในกรณีท่ีมีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ี
ประชุมออกเสียงเพ่ิมอีกหน่ึงเสียงเปนเสียงช้ีขาด 
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ขอบังคับ บริษัท บีอีซี เวิลด จำกัด (มหาชน) 

เฉพาะท่ีเก่ียวกับการประชุมผูถือหุน (ตอ) 
 

 
(ข)  ในกรณีดังตอไปน้ี ใหถือเอาคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุน

และผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยใหนับหุนหน่ึงเปนเสียงหน่ึง 
(1)  การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสำคัญใหแกบุคคลอ่ืน 
(2) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท 
(3)  การทำ แกไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเชา เชาซ้ือ หรือเชาซ้ือแบบลิสซ่ิงกิจการของ

บริษัทท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสำคัญ 
(4)  การมอบหมายใหบุคคลอ่ืนเขาจัดการธุรกิจของบริษัท 
(5)  การรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมีวัตถุประสงคจะแบงกำไรขาดทุนกัน 
(6)  การแกไข เปล่ียนแปลง หรือเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับของบริษัท 
(7)  การเพ่ิมทุนหรือการลดทุน 
(8)  การออกหุนกูตามความในมาตรา 145 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 
(9)  การควบบริษัทตามความในมาตรา146ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ.2535 หรือ 
(10) การเลิกบริษัทตามความในมาตรา154 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 
(11) การออกหุนเพ่ือชำระหน้ีและโครงการแปลงหน้ีเปนทุนตามมาตรา 54/1 ของ พระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2544 
    ท้ังน้ี ในกรณีของขอ 46(ข)(1) และ(2) ของขอบังคับฉบับน้ี และในกรณีท่ีบริษัทจะตองไดรับมติของท่ี

ประชุมผูถือหุนใหดำเนินการตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเก่ียวกับการไดมาหรือจำหนายไปซ่ึง
สินทรัพยท่ีสำคัญของบริษัท  

    หุนท่ีบริษัทเปนเจาของหุนเองน้ัน บริษัทจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและไมนับเปนคะแนนเสียงของ
มติท่ีประชุมผูถือหุน 

ขอ 47.  การลงคะแนนลับในท่ีประชุมผูถือหุนอาจกระทำไดเม่ือมีผูถือหุนไมนอยกวา 5 คนรองขอและท่ีประชุมผู
ถือหุนเห็นชอบดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนโดยใหนับหุนหน่ึงเปนเสียงหน่ึง สวนวิธีการออกคะแนนเสียงลับน้ัน ใหเปนไปตามท่ีประธานในท่ีประชุม
กำหนด  

ขอ 48.  กิจการอันท่ีประชุมสามัญประจำปพึงกระทำมีดังน้ี 
(ก)  พิจารณารับทราบรายงานประจำปของคณะกรรมการท่ีเสนอตอท่ีประชุมเก่ียวกับการดำเนิน

กิจการในรอบปท่ีผานมา 
(ข)  พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน 
(ค)  พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการคนท่ีออกตามวาระ 
(ง)  พิจารณากําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
(จ)  พิจารณาจัดสรรกําไรและการจาย /งดจายเงินปนผล  รวมถึงการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย 
(ฉ)  พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัท และคาสอบบัญชี และ 
(ช)  พิจารณากิจการอ่ืน ๆ 

ขอ 49.  รอบปบัญชีของบริษัทเร่ิมตนในวันท่ี 1 มกราคม และส้ินสุดลงในวันท่ี 31 ธันวาคม ของทุกป 
ขอ 50.  บริษัทตองจัดใหมีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายวาดวยการน้ัน 
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ขอบังคับ บริษัท บีอีซี เวิลด จำกัด (มหาชน) 

เฉพาะท่ีเก่ียวกับการประชุมผูถือหุน (ตอ) 
 

 
ขอ 51.  คณะกรรมการตองดำเนินการใหผูสอบบัญชีจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วัน

ส้ินสุดของรอบปบัญชีของบริษัทใหเสร็จส้ินกอนนำเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจำปเพ่ือพิจารณา
อนุมัติ 

ขอ 52.  บริษัทตองจัดสรรกำไรสุทธิประจำปสวนหน่ึงไวเปนทุนสำรองตามกฎหมายอยางนอยรอยละ 5 ของกำไร
สุทธิประจำป หักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสำรองน้ีจะมีจำนวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน 

ขอ 53.  หามมิใหจายเงินปนผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกำไรในกรณีท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู 
หามมิใหจายเงินปนผล  

    การจายปนผลตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน 
ขอ 54.  คณะกรรมการอาจประกาศจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนคร้ังคราว  เม่ือคณะกรรมการ

เห็นวาบริษัทมีผลกำไรสมควรพอท่ีจะทำเชนน้ันได เม่ือคณะกรรมการประกาศจายเงินปนผลระหวางกาล ใหคณะกรรมการ
รายงานใหท่ีประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป 

ขอ 55.  เม่ือบริษัทหรือคณะกรรมการประกาศจายเงินปนผล บริษัทจะตองดำเนินการดังตอไปน้ี 
(ก)  จายเงินปนผลตามจำนวนหุน หุนละเทา ๆ กัน ภายใน 1 เดือนนับแตวันท่ีท่ีประชุมผูถือหุนหรือท่ี

ประชุมคณะกรรมการลงมติอนุมัติ 
(ข)  แจงเปนหนังสือไปยังผูถือหุน และ 
(ค)  โฆษณาคำบอกกลาวการจายเงินปนผลน้ันในหนังสือพิมพอยางนอย 1 คร้ัง 
ท้ังน้ี หุนท่ีบริษัทเปนเจาของหุนเองน้ัน บริษัทไมมีสิทธิรับเงินปนผล 

ขอ 56.  คณะกรรมการตองจัดสงเอกสารดังตอไปน้ีแกผูถือหุน พรอมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำป 
(ก) สำเนางบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนท่ีผูสอบบัญชีตรวจสอบแลว พรอมกับรายงาน

การตรวจสอบบัญชีของผูสอบบัญชี และ 
(ข)  รายงานประจำปของคณะกรรมการซ่ึงมีรายการตามท่ีกำหนดไวในมาตรา 114 ของพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเอกสารประกอบตางๆ เพ่ือประกอบรายงาน 
ขอ 57.  บริษัทจะตองโฆษณางบแสดงฐานะการเงินในหนังสือพิมพอยางนอย 1 คร้ังภายในเวลา 1 เดือนนับแต

วันท่ีท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติ 
ขอ 58.  ผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูดำรงตำแหนงหนาท่ีใด ๆ ของบริษัท 
ขอ 59.  ผูสอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับรายได รายจาย ตลอดจน

ทรัพยสินและหน้ีสินของบริษัทในระหวางเวลาทำการของบริษัท 
    ในการน้ี ใหผูสอบบัญชีมีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจาง ผูดำรงตำแหนงหนาท่ีใดๆ ของ

บริษัทและตัวแทนของบริษัท รวมท้ังใหช้ีแจงขอเท็จจริง หรือสงเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการดำเนินการของบริษัทได 
ขอ 60.  ผูสอบบัญชีตองเขารวมประชุมในการประชุมผูถือหุนของบริษัท ทุกคร้ังท่ีมีการพิจารณางบแสดงฐานะ

การเงิน บัญชีกำไรขาดทุน และปญหาเก่ียวกับบัญชีของบริษัทเพ่ือช้ีแจงการตรวจสอบบัญชีตอผูถือหุน บริษัทจะตองจัดสง
รายงานและเอกสารของบริษัทท่ีผูถือหุนจะพึงไดรับในการประชุมผูถือหุนคร้ังน้ันแกผูสอบบัญชีดวย 

 
------------------------------------------------------------ 
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ใบประจำตอ แบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข 

 

 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท บีอีซี เวิลด จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผูถอืหุน ประจำป 2564  วันจันทรที ่ 26 เมษายน 

2564 เวลา 14.00 น.  โดยเปนการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส E-Meeting  หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นดวย 

----------------------------- 

 

 

□  วาระที่ ______  เร่ือง ______________________________________________________________        

 □  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เหน็สมควร 

 □  (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

   □   เห็นดวย   □    ไมเห็นดวย   □ งดออกเสียง 

 

□  วาระที่ ______  เร่ือง ______________________________________________________________        

 □  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เหน็สมควร 

 □  (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

   □   เห็นดวย   □    ไมเห็นดวย   □ งดออกเสียง 

 

□  วาระที่ ______  เร่ือง เลือกต้ังกรรมการ (ตอ) 

   ชื่อกรรมการ  ________________________________________________ 

   □   เห็นดวย   □   ไมเห็นดวย   □   งดออกเสียง 

     ชื่อกรรมการ ________________________________________________ 

   □   เห็นดวย   □   ไมเห็นดวย   □   งดออกเสียง 
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ใบประจำตอ แบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค 

 

 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท บีอีซี เวิลด จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผูถอืหุน ประจำป 2564 ประชุมวันจันทรที่ 26 

เมษายน 2564 เวลา 14.00น. โดยเปนการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส E-Meeting หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 

----------------------------- 

 

□ วาระที่ _____  เร่ือง __________________________________________ 

□ (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เหน็สมควร    

□ (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

   □ เห็นดวย ________________  □ ไมเห็นดวย _________________  □ งดออกเสียง ______________ 

 
□ วาระที่ _____  เร่ือง __________________________________________ 

□ (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เหน็สมควร    

□ (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

   □ เห็นดวย ________________  □ ไมเห็นดวย _________________  □ งดออกเสียง ______________ 
 

□ วาระที่ ____  เร่ือง  เลือกต้ังกรรมการ (ตอ) 

    □ ชื่อกรรมการ ____________________________________________________________ 

      เห็นดวย ______________  ไมเห็นดวย ______________  งดออกเสียง ______________ 

    □ ชื่อกรรมการ ____________________________________________________________ 

      เห็นดวย ______________  ไมเห็นดวย ______________  งดออกเสียง ______________ 
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67 
 

อากรแสตมป ์20 บาท 
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข 

 
 

เขียนที่ _____________________________________________ 

วันที่    _______  เดือน ___________________ พ.ศ._________ 
(1)  ข้าพเจ้า _________________________________________________________   สัญชาติ _________________________ 

 ที่อยู่   ______________________  ถนน ____________________________   ต าบล/แขวง   _________________________  
 อ าเภอ/เขต  __________________  จังหวัด __________________________  รหัสไปรษณีย์  _________________________ 

(2)  เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บีอีซี เวิลด์ จ ากัด (มหาชน)  
 โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม  ___________________  หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  __________________  เสียง ดังนี้ 
  หุ้นสามัญ _________________________________  หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ   __________________  เสียง 

(3)   ขอมอบฉันทะให้  
(1) นาย / นาง / นางสาว _________________________________________________   อายุ  ___________________ปี   
 ที่อยู่   _____________________________________________________________________________________ หรือ 
(2) นาย / นาง / นางสาว _________________________________________________   อายุ  ___________________ปี   
 ที่อยู่   _____________________________________________________________________________________ หรือ 
(3) นาย / นาง / นางสาว _________________________________________________   อายุ  ___________________ปี   

  ที่อยู่   _____________________________________________________________________________________ หรือ          

□  นายมานิต บุญประกอบ – กรรมการอิสระ,  อายุ 70 ปี  ที่อยู่ที่ติดต่อได้ บมจ. บีอีซี เวิลด์ ชั้น 30 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์  
 เลขที่ 3199 ถนนพระรามสี่ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  

□   นายสมชัย บุญน าศิริ – กรรมการอิสระ,   อายุ  66 ปี  ที่อยู่ที่ติดต่อได้ บมจ. บีอีซี เวิลด์ ชั้น 34 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์      
 เลขที่ 3199 ถนนพระรามสี่ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

หมายเหตุ:  นายมานิต บุญประกอบ เป็นกรรมการอิสระที่ครบก าหนดออกตามวาระในปีนี้    โดยที่นายมานิต บุญประกอบ    และ
นายสมชัย บุญน าศิริ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2564 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 
2564 วันจันทร์ที่ 26 เมษายน  2564 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-Meeting  หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา 
และสถานที่อื่นด้วย 

(4)    ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 
 วาระที่ 1: คณะกรรมการเสนอรายงานของคณะกรรมการเพื่อทราบ 

วาระที่ 2: พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี  
  □  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  □  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
□   เห็นด้วย   □   ไม่เห็นด้วย   □   งดออกเสียง 

วาระที่ 3:  พิจารณาจัดสรรเงินก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2563 
  □  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  □  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
□   เห็นด้วย   □   ไม่เห็นด้วย   □   งดออกเสียง 
 

เอกสารการประชุุมสามัญผู้้�ถืือหุุ้�น ประจำำาปี 2564    หุ้น�า 66

_21-0300 BEC Thai-2.indd   66_21-0300 BEC Thai-2.indd   66 30/3/2564 BE   11:5930/3/2564 BE   11:59



เอกสารการประชุุมสามัญผู้้�ถืือหุุ้�น ประจำำาปี 2564    หุ้น�า 67
68 

 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข  (หน้า 2) 
 

วาระที่ 4: พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
□  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร   
□  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้  

(1)  □ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด   
 □   เห็นด้วย   □   ไม่เห็นด้วย   □   งดออกเสียง  

(2)  □ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
(1)  นางสาวอัมพร มาลีนนท ์

      □   เห็นด้วย   □   ไม่เห็นด้วย   □   งดออกเสียง    
(2)  นางรัชนี นิพัทธกุศล 
 □   เห็นด้วย   □   ไม่เห็นด้วย   □   งดออกเสียง   
(3)  นายประธาน รังสิมาภรณ์ 
 □   เห็นด้วย   □   ไม่เห็นด้วย   □   งดออกเสียง 
(4)  นายมานิต บุญประกอบ 
 □   เห็นด้วย   □   ไม่เห็นด้วย   □   งดออกเสียง    
(5)  ดร. ธัชพล โปษยานนท ์
 □   เห็นด้วย   □   ไม่เห็นด้วย   □   งดออกเสียง   

วาระที่ 5: พิจารณาก าหนดค่าตอบกรรมการส าหรับปี 2564 
  □  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 

  □  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
□   เห็นด้วย   □   ไม่เห็นด้วย   □   งดออกเสียง 

วาระที ่6: พิจารณาแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีส าหรับปี 2564  
  □  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 

  □  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
□   เห็นด้วย   □   ไม่เห็นด้วย   □   งดออกเสียง 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และ
ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

 (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ทีป่ระชุมมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมี
สิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนงัสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 
ลงชื่อ ___________________________________ ผู้มอบฉันทะ  ลงชื่อ __________________________________ ผู้รับมอบฉันทะ 
 (__________________________________)          (__________________________________)  

ลงชื่อ ___________________________________ ผู้รับมอบฉันทะ  ลงชื่อ __________________________________ ผู้รับมอบฉันทะ 
 (__________________________________)        (__________________________________)  
หมายเหตุ  
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพยีงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น

ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปน็รายบุคคล 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบ

ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ  
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อากรแสตมป์ 20 บาท 
 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค  
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดยีน ( Custodian )  

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดแูลหุน้) 

เขียนที่  ________________________________________________ 
วันที่ _________  เดือน____________________พ.ศ. ____________        

(1)  ข้าพเจ้า   _____________________________________________________________ สัญชาติ    _____________________ 
 ที่อยู่:   _____________________________________________________________________________________________ 

   ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้กับ __________________________________________________________  
 ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บีอีซี เวิลด์ จ ากัด (มหาชน)    
 โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม  ___________________ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  _________________ เสียง  ดังนี้  

หุ้นสามัญ _________________________________ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____________________ เสียง 
(2)  ขอมอบฉันทะให้  

(1) นาย / นาง / นางสาว ____________________________________________________   อายุ  ____________ปี   
ที่อยู่   ____________________________________________________________________________________ หรือ 

(2) นาย / นาง / นางสาว ____________________________________________________   อายุ  ____________ปี   
ที่อยู่   ____________________________________________________________________________________ หรือ 

□  นายมานิต บุญประกอบ – กรรมการอิสระ,  อายุ  70 ปี   ที่อยู่ที่ติดต่อได้ บมจ. บีอีซี เวิลด์ ชั้น 30 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์      
เลขที่ 3199 ถนนพระรามสี่ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  

□   นายสมชัย บุญน าศิริ – กรรมการอิสระ,   อายุ  66 ปี  ที่อยู่ที่ติดต่อได้ บมจ. บีอีซี เวิลด์ ชั้น 34 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์             
เลขที่ 3199 ถนนพระรามสี่ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
หมายเหตุ:  นายมานิต บุญประกอบ เป็นกรรมการอิสระที่ครบก าหนดออกตามวาระในปีนี้     โดยที่นายมานิต บุญประกอบ   และ

นายสมชัย บุญน าศิริ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2564 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2564 ประชุมวันจันทร์ที่ 26 เมษายน  2564 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-Meeting หรือที่จะพึง
เล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

(3)  ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้ 
 มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้  
 มอบฉันทะบางส่วน คือ  
  หุ้นสามัญ __________________________ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ________________________  เสียง 

 (4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 

 วาระที่ 1: คณะกรรมการเสนอรายงานของคณะกรรมการเพื่อทราบ 

วาระที่ 2: พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี  
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

   เห็นด้วย _________________    ไม่เห็นด้วย _______________  งดออกเสียง _____________ 

วาระที่ 3:  พิจารณาจัดสรรเงินก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2563 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

   เห็นด้วย _________________    ไม่เห็นด้วย _______________  งดออกเสียง _____________ 
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70 

 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค  (หนา 2) 
 

วาระที่ 4: พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

(1)   การแตงต้ังกรรมการทั้งชุด   

   เห็นดวย ____________    ไมเห็นดวย __________   งดออกเสียง ___________  
(2)   การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 

(1) นางสาวอัมพร มาลีนนท  
   เห็นดวย ____________    ไมเห็นดวย __________  งดออกเสียง ___________ 

(2) นางรัชนี นิพัทธกุศล 
   เห็นดวย ____________    ไมเห็นดวย __________  งดออกเสียง ___________ 

     (3)   นายประธาน รังสิมาภรณ 
   เห็นดวย ____________    ไมเห็นดวย __________  งดออกเสียง ___________ 

     (4)  นายมานิต บุญประกอบ 
   เห็นดวย ____________    ไมเห็นดวย __________  งดออกเสียง ___________ 

     (5)  ดร. ธัชพล โปษยานนท 
   เห็นดวย ____________    ไมเห็นดวย __________  งดออกเสียง ___________ 

วาระที่ 5: พิจารณากำหนดคาตอบกรรมการสำหรับป 2564 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

   เห็นดวย _________________    ไมเห็นดวย _______________  งดออกเสียง _____________ 

วาระที่ 6: พิจารณาแตงตั้งและกำหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีสำหรับป 2564 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

   เห็นดวย _________________    ไมเห็นดวย _______________  งดออกเสียง _____________  

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตอง และ
ไมถือเปนการลงคะแนนเสียงของผูถือหุน 

 (6)  ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบ
ฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทำไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนงัสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือน
วาขาพเจาไดกระทำเองทุกประการ 

ลงชื่อ __________________________________ ผูมอบฉันทะ ลงชื่อ _______________________________ ผูรับมอบฉันทะ 

         (________________________________)      (_______________________________)   

ลงชื่อ _________________________________ ผูรับมอบฉันทะ  ลงชื่อ _______________________________ ผูรับมอบฉันทะ 

หมายเหตุ    (________________________________)                     (_______________________________)      

1.  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฏชือ่ในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศ และแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) 
ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น 

2.  หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 
(1)  หนังสือมอบอำนาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
(2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพยีงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจำนวน
หุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

4. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจำตอแบบหนังสือมอบ

ฉันทะแบบ ค. ตามแนบ  
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หากพบปัญหาในการใชง้าน หรือตอ้งการค าแนะน าในการใชง้าน กรุณาติดต่อที่เบอร ์092-350-9729 

 

ข้ันตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์Inventech Connect 

1. ข้ันตอนย่ืนแบบค าร้องเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์
1. ยื่นแบบค ารอ้งใหเ้ขา้ไปที่ https://app.inventech.co.th/BEC090705R หรือสแกน QR Code นี ้ 
2. เม่ือเขา้สู่ระบบแลว้ ใหผู้ถ้ือหุน้กรอกขอ้มลูตามที่ระบบแสดง พรอ้มแนบเอกสารเพ่ิมเติม  
3. จากนัน้ใหเ้ลือก “ส่งแบบค ารอ้ง” (หากไดร้บัการอนมุตัิผูถ้ือหุน้จะไดร้บัE-mail แจง้ Link และ Username และ Password ในการใชง้าน) 
 

2. การเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์และการเข้าสู่ระบบ Inventech Connect  

2.1 ข้ันตอนการติดต้ังการใช้งานระบบ Webex ผ่าน PC / Laptop 
1. เขา้เว็บไซต ์https://www.webex.com/downloads.html เลือกดาวนโ์หลด Webex Meetings โดยกดที่ปุ่ ม “Download for Windows.” 
2. ดบัเบิล้คลิกที่ไฟล ์webexapp.msi เขา้สู่หนา้การติดตัง้ จากนัน้กดปุ่ ม “Next”  เลือก “I accept the terms in the license agreement”   
3. จากนัน้กดปุ่ ม “Next.” กดปุ่ ม “Install” จากนัน้รอการติดตัง้สกัครู ่แลว้กดปุ่ ม “Finish.” 
2.2 ข้ันตอนการติดต้ังการใช้งานระบบ Webex ผ่าน Mobile 

ระบบปฏิบัติการ iOS 
1. เขา้ที่ Application App Store 
2. ไปที่ icon คน้หา หรือ สญัลกัษณ ์“แว่นขยาย” โดยพิมพค์น้หา 
“Cisco Webex Meetings” และกดปุ่ ม “Search” 
3. จากนัน้กดที่ปุ่ ม “รบั” ดา้นขวามือ เพ่ือท าการติดตัง้ Application 
Cisco Webex Meetings หรือ สญัลกัษณ ์ดงัภาพ 
4. ระบุรหสัผ่าน หรือ Touch ID เพ่ือยืนยนัการติดตัง้ Application  
5. จากนัน้รอการติดตัง้สกัครู ่ 
6. เม่ือท าการติดตัง้เสร็จเรียบรอ้ยแลว้ จะมีไอคอน “Webex Meet” 
ปรากฏที่หนา้จอโทรศพัท ์

ระบบปฏิบัติการ Android 
1. เขา้ที่ Application Play Store 
2. ไปที่ช่อง Search for apps & games โดยพิมพค์น้หา “Cisco 
Webex Meetings” และกดปุ่ ม “Search” 
3. จากนัน้กดที่ปุ่ ม “Install” ดา้นขวามือ เพ่ือท าการติดตัง้ Application 
Cisco Webex Meetings หรือ สญัลกัษณด์งัภาพ 
 4. กดปุ่ ม “Accept” เพ่ือยืนยนัการติดตัง้ Application.  
 5. จากนัน้รอการติดตัง้สกัครู ่ 
 6. เม่ือท าการติดตัง้เสร็จเรียบรอ้ยแลว้ จะมีไอคอน “Webex Meet” 
ปรากฏที่หนา้จอโทรศพัท ์

 
3. ข้ันตอนการใช้งาน สามารถศึกษาการใช้งานได้ตามคู่มือดังนี้ 
 
 
 
     1.ส าหรบัการใชง้านบน IOS     2.ส าหรบัการใชง้านบน Android                  3.ส าหรบัการใชง้านบน PC/Laptop   
 
4. รับชมวิดีโอแนะน าข้ันตอนการใช้งาน Inventech Connect ดังนี้ 
 
 
 
 
  1.VDO การยื่น e-Request     2.VDO การเตรียมตัวก่อนประชุม    3.VDO การใชง้าน Webex 4. VDO การลงคะแนน 

 

 
หากพบปัญหาในการใชง้าน หรือตอ้งการค าแนะน าในการใชง้าน กรุณาติดต่อที่เบอร ์092-350-9729 

 

ข้ันตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์Inventech Connect 

1. ข้ันตอนย่ืนแบบค าร้องเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์
1. ยื่นแบบค ารอ้งใหเ้ขา้ไปที่ https://app.inventech.co.th/BEC090705R หรือสแกน QR Code นี ้ 
2. เม่ือเขา้สู่ระบบแลว้ ใหผู้ถ้ือหุน้กรอกขอ้มลูตามที่ระบบแสดง พรอ้มแนบเอกสารเพ่ิมเติม  
3. จากนัน้ใหเ้ลือก “ส่งแบบค ารอ้ง” (หากไดร้บัการอนมุตัิผูถ้ือหุน้จะไดร้บัE-mail แจง้ Link และ Username และ Password ในการใชง้าน) 
 

2. การเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์และการเข้าสู่ระบบ Inventech Connect  

2.1 ข้ันตอนการติดต้ังการใช้งานระบบ Webex ผ่าน PC / Laptop 
1. เขา้เว็บไซต ์https://www.webex.com/downloads.html เลือกดาวนโ์หลด Webex Meetings โดยกดที่ปุ่ ม “Download for Windows.” 
2. ดบัเบิล้คลิกที่ไฟล ์webexapp.msi เขา้สู่หนา้การติดตัง้ จากนัน้กดปุ่ ม “Next”  เลือก “I accept the terms in the license agreement”   
3. จากนัน้กดปุ่ ม “Next.” กดปุ่ ม “Install” จากนัน้รอการติดตัง้สกัครู ่แลว้กดปุ่ ม “Finish.” 
2.2 ข้ันตอนการติดต้ังการใช้งานระบบ Webex ผ่าน Mobile 

ระบบปฏิบัติการ iOS 
1. เขา้ที่ Application App Store 
2. ไปที่ icon คน้หา หรือ สญัลกัษณ ์“แว่นขยาย” โดยพิมพค์น้หา 
“Cisco Webex Meetings” และกดปุ่ ม “Search” 
3. จากนัน้กดที่ปุ่ ม “รบั” ดา้นขวามือ เพ่ือท าการติดตัง้ Application 
Cisco Webex Meetings หรือ สญัลกัษณ ์ดงัภาพ 
4. ระบุรหสัผ่าน หรือ Touch ID เพ่ือยืนยนัการติดตัง้ Application  
5. จากนัน้รอการติดตัง้สกัครู ่ 
6. เม่ือท าการติดตัง้เสร็จเรียบรอ้ยแลว้ จะมีไอคอน “Webex Meet” 
ปรากฏที่หนา้จอโทรศพัท ์

ระบบปฏิบัติการ Android 
1. เขา้ที่ Application Play Store 
2. ไปที่ช่อง Search for apps & games โดยพิมพค์น้หา “Cisco 
Webex Meetings” และกดปุ่ ม “Search” 
3. จากนัน้กดที่ปุ่ ม “Install” ดา้นขวามือ เพ่ือท าการติดตัง้ Application 
Cisco Webex Meetings หรือ สญัลกัษณด์งัภาพ 
 4. กดปุ่ ม “Accept” เพ่ือยืนยนัการติดตัง้ Application.  
 5. จากนัน้รอการติดตัง้สกัครู ่ 
 6. เม่ือท าการติดตัง้เสร็จเรียบรอ้ยแลว้ จะมีไอคอน “Webex Meet” 
ปรากฏที่หนา้จอโทรศพัท ์

 
3. ข้ันตอนการใช้งาน สามารถศึกษาการใช้งานได้ตามคู่มือดังนี้ 
 
 
 
     1.ส าหรบัการใชง้านบน IOS     2.ส าหรบัการใชง้านบน Android                  3.ส าหรบัการใชง้านบน PC/Laptop   
 
4. รับชมวิดีโอแนะน าข้ันตอนการใช้งาน Inventech Connect ดังนี ้
 
 
 
 
  1.VDO การยื่น e-Request     2.VDO การเตรียมตัวก่อนประชุม    3.VDO การใชง้าน Webex 4. VDO การลงคะแนน 

 

 
หากพบปัญหาในการใชง้าน หรือตอ้งการค าแนะน าในการใชง้าน กรุณาติดต่อที่เบอร ์092-350-9729 

 

ข้ันตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์Inventech Connect 

1. ข้ันตอนย่ืนแบบค าร้องเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์
1. ยื่นแบบค ารอ้งใหเ้ขา้ไปที่ https://app.inventech.co.th/BEC090705R หรือสแกน QR Code นี ้ 
2. เม่ือเขา้สู่ระบบแลว้ ใหผู้ถ้ือหุน้กรอกขอ้มลูตามที่ระบบแสดง พรอ้มแนบเอกสารเพ่ิมเติม  
3. จากนัน้ใหเ้ลือก “ส่งแบบค ารอ้ง” (หากไดร้บัการอนมุตัิผูถ้ือหุน้จะไดร้บัE-mail แจง้ Link และ Username และ Password ในการใชง้าน) 
 

2. การเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์และการเข้าสู่ระบบ Inventech Connect  

2.1 ข้ันตอนการติดต้ังการใช้งานระบบ Webex ผ่าน PC / Laptop 
1. เขา้เว็บไซต ์https://www.webex.com/downloads.html เลือกดาวนโ์หลด Webex Meetings โดยกดที่ปุ่ ม “Download for Windows.” 
2. ดบัเบิล้คลิกที่ไฟล ์webexapp.msi เขา้สู่หนา้การติดตัง้ จากนัน้กดปุ่ ม “Next”  เลือก “I accept the terms in the license agreement”   
3. จากนัน้กดปุ่ ม “Next.” กดปุ่ ม “Install” จากนัน้รอการติดตัง้สกัครู ่แลว้กดปุ่ ม “Finish.” 
2.2 ข้ันตอนการติดต้ังการใช้งานระบบ Webex ผ่าน Mobile 

ระบบปฏิบัติการ iOS 
1. เขา้ที่ Application App Store 
2. ไปที่ icon คน้หา หรือ สญัลกัษณ ์“แว่นขยาย” โดยพิมพค์น้หา 
“Cisco Webex Meetings” และกดปุ่ ม “Search” 
3. จากนัน้กดที่ปุ่ ม “รบั” ดา้นขวามือ เพ่ือท าการติดตัง้ Application 
Cisco Webex Meetings หรือ สญัลกัษณ ์ดงัภาพ 
4. ระบุรหสัผ่าน หรือ Touch ID เพ่ือยืนยนัการติดตัง้ Application  
5. จากนัน้รอการติดตัง้สกัครู ่ 
6. เม่ือท าการติดตัง้เสร็จเรียบรอ้ยแลว้ จะมีไอคอน “Webex Meet” 
ปรากฏที่หนา้จอโทรศพัท ์

ระบบปฏิบัติการ Android 
1. เขา้ที่ Application Play Store 
2. ไปที่ช่อง Search for apps & games โดยพิมพค์น้หา “Cisco 
Webex Meetings” และกดปุ่ ม “Search” 
3. จากนัน้กดที่ปุ่ ม “Install” ดา้นขวามือ เพ่ือท าการติดตัง้ Application 
Cisco Webex Meetings หรือ สญัลกัษณด์งัภาพ 
 4. กดปุ่ ม “Accept” เพ่ือยืนยนัการติดตัง้ Application.  
 5. จากนัน้รอการติดตัง้สกัครู ่ 
 6. เม่ือท าการติดตัง้เสร็จเรียบรอ้ยแลว้ จะมีไอคอน “Webex Meet” 
ปรากฏที่หนา้จอโทรศพัท ์

 
3. ข้ันตอนการใช้งาน สามารถศึกษาการใช้งานได้ตามคู่มือดังนี้ 
 
 
 
     1.ส าหรบัการใชง้านบน IOS     2.ส าหรบัการใชง้านบน Android                  3.ส าหรบัการใชง้านบน PC/Laptop   
 
4. รับชมวิดีโอแนะน าข้ันตอนการใช้งาน Inventech Connect ดังนี ้
 
 
 
 
  1.VDO การยื่น e-Request     2.VDO การเตรียมตัวก่อนประชุม    3.VDO การใชง้าน Webex 4. VDO การลงคะแนน 
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