รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2549
ของ
บริษัท บีอีซี เวิลด จํากัด (มหาชน)
_______________________________________
เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2549 เวลา 15.30 นาฬิกา ณ หองควีนสปารค 2 ชั้น 2 โรงแรม อิมพีเรียลควีนส
ปารค เลขที่ 199 ซอยสุขุมวิท 22 กรุงเทพมหานคร โดยมีนายประสาร มาลีนนท รองประธานกรรมการ เปนประธาน
ในที่ประชุม
ประธานฯ แถลงวา มีผูถือหุนมาเขาประชุมดวยตนเองและโดยผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมแทนจํานวนรวม 213
ราย นับจํานวนหุนได1,740,849,698หุน คิดเปน 87.04% ของหุนที่จําหนายแลวทั้งหมด ครบเปนองคประชุมตาม
ขอบังคับของบริษัท
อนึ่ง แมภายหลังจากที่ประธานฯไดแจงเปดการประชุมแลว ยังคงมีผูถือหุนทยอยมาลงทะเบียนเพิ่มเติมอยาง
ตอเนื่อง โดยทายที่สุดมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมทั้งสิ้น 272ราย นับจํานวนหุนได1,757,574,613
หุน คิดเปน 87.88% ของหุนที่จําหนายแลวทั้งหมด ดังนั้น เพื่อความครบถวนถูกตอง รายงานการประชุมนี้จะแสดง
คะแนนตรงตามที่มีการลงทะเบียนจริงในแตละวาระ
ประธานไดกลาวแนะนํากรรมการและผูบริหารของบริษัทผูเขารวมประชุม ดังนี้
1.) นายอรุณ งามดี
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2.) นายมานิต บุญประกอบ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3.) นายประชุม มาลีนนท
กรรมการ และกรรมการบริหาร สายธุรกิจสื่อใหม
4.) นางสาวรัตนา มาลีนนท กรรมการ และกรรมการบริหาร สายบัญชีและการเงิน
5.) นางสาวนิภา มาลีนนท
กรรมการ
6.) นางสาวอัมพร มาลีนนท กรรมการ และกรรมการบริหาร สายธุรกิจผลิตรายการ
7.) นางรัชนี นิพัทธกุศล
กรรมการ และกรรมการบริหาร สายการตลาดและการขาย
8.) นายประธาน รังสิมาภรณ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9.) นายบริสุทธิ์ บูรณะสัมฤทธิ ผูอํานวยการฝาย ฝายงานสนับสนุน
10.) นายปณิธาน ทศไนยธาดา ผูอํานวยการฝาย ฝายโฆษณา
11.) นายสมรักษ ณรงควิชัย
ผูอํานวยการฝาย ฝายผลิตรายการ
12.) ดร.อภิญญา กังสนารักษ ผูอํานวยการฝาย ฝายทรัพยากรบุคคล
13.) นายณพพงศ บุตรขวัญ
ผูอํานวยการฝาย สํานักตรวจสอบภายใน
14.) นายฉัตรชัย เทียมทอง
ผูอํานวยการฝาย ฝายการเงิน และเลขานุการบริษัท
ซึ่งเปนผูชวยในการดําเนินการประชุมในครั้งนี้
หนา 1 จาก 11

โดยในการประชุมครั้งนี้ ไดมีนายชัยกรณ อุนปติพงษา ผูแทนผูสอบบัญชีของบริษัทจาก สํานักงาน ดร.วิรัช
แอนด แอสโซซิเอทส และนายประดิษฐ สหชัยยันต ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายสากลจํากัด
เขารวมประชุมดวย
กอนเริ่มดําเนินการประชุม ประธานฯไดใหเลขานุการฯ แจงวิธีการสอบถามแสดงความเห็นและออกเสียง
ลงคะแนนใหที่ประชุมทราบวา เนื่องจากการประชุมครั้งกอน ไดมีผูถือหุนหลายทานไดสอบถามหรือแสดง
ความเห็นโดยไมไดแจงชื่อ ทําใหรายงานการประชุมไมสมบูรณ จึงขอความรวมมือจากทานผูถือหุน วาหากทาน
ผูถือหุนทานใดประสงคจะสอบถามหรือใหคําแนะนํา กรุณาแนะนําตนตอที่ประชุมดวย และขอความรวมมือใน
การสอบถามคําถามใหตรงตามวาระการประชุมดวย โดยในสวนของคําถามทุกคําถามที่ผูถือหุนสอบถาม หาก
ไมตรงตามวาระการประชุมในครั้งนี้
บริษัทจะแสดงคําถามคําตอบไวบนเว็บไซตของบริษัท
www.becworld.com เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมในครั้งนี้ไดรับทราบทราบโดยทั่วกัน
ในการนับคะแนนเสียง เพื่อความสะดวกในการสรุปมติ หากทานผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุมมี
ความเห็นไมเห็นดวยกับความเห็นของคณะกรรมการหรือประสงคจะงดออกเสียง ขอใหแสดงความจํานงออก
เสียงลงคะแนนบนใบลงคะแนนที่ไดแจกใหตอนลงทะเบียนเขารวมประชุม
และสงมอบใหแกเจาหนาที่ของ
บริษัท เพื่อทําการรวบรวมคะแนนตอไป ในกรณีที่ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะไมไดออกเสียงลงคะแนนวาไมเห็น
ดวยหรืองดออกเสียง ก็จะถือวาทานผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะทานนั้นๆ ออกเสียงเห็นดวยกับความเห็นของ
คณะกรรมการในวาระนั้นๆ
ประธานฯ ไดกลาวเปดประชุม เมื่อเวลา 15.40 นาฬิกา เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระตางๆที่ระบุไว
ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งไดนําสงใหแกผูถือหุนกอนหนานี้แลว ดังนี้
1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2548
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2548 ซึ่งไดจัดใหมีขึ้นเมื่อ
วันที่ 27 เมษายน 2548 ทั้งนี้ บริษัทไดจัดทํารายงานประชุมฯ และนําสงรายงานประชุมฯ นี้ ใหตลาด
หลักทรัพยฯ และกระทรวงพาณิชยแลว ภายใน 14 วันนับจากประชุมเสร็จ นอกจากนี้ บริษัทไดเผยแพรรายงาน
ประชุมฯ ในเว็บไซตของบริษัท www.becworld.com เพื่อใหผูถือหุนและผูที่เกี่ยวของไดพิจารณาความครบถวน
ถูกตองในสาระสําคัญดวย ทั้งนี้ ที่ผานมาไมไดรับการทักทวงวารายงานการประชุมฯดังกลาวไมครบถวนถูกตอง
ในสาระสําคัญในเรื่องใด รายงานงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2548 ไดแสดงไวในเอกสาร
ประกอบการประชุม ซึ่งไดจัดสงใหแกทานผูถือหุนไปแลวพรอมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการได
พิจารณารายงานการประชุมดังกลาวแลว เห็นวาที่ประชุมควรรับรองรายงานการประชุมดังกลาว จึงขอเสนอใหที่
ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2548 ตามที่เสนอ
ดวยคะแนนเสียง เห็นดวย 1,739,849,698 เสียง หรือคิดเปน 99.94% ขององคประชุม และงดออกเสียง
1,000,000 เสียง หรือคิดเปน 0.06% ขององคประชุม
2. คณะกรรมการเสนอรายงานของคณะกรรมการเพื่อทราบ
หนา 2 จาก 11

ประธานฯ เสนอรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯในรอบป 2548 ของคณะกรรมการ ตามที่ไดแสดงไวใน
รายงานประจําป 2548 ในหนาที่ 2 และ 3 ซึ่งไดจัดสงใหแกทานผูถือหุนไปแลวพรอมกับหนังสือเชิญประชุมใน
ครั้งนี้ ใหที่ประชุมทราบ
ในระหวางการประชุม ไดมีผูถือหุนทีไ่ มไดแนะนําตัว ไดขอใหเพิ่มขอมูลเกี่ยวกับผลประกอบการในรูปแบบกราฟ
เพิ่มเติม เพื่อใหดูงายขึ้นดวย โดยในประเด็นนี้ฝายบริหารรับจะไปปรับปรุงแกไขตอไป
นางศจีรัตน เมธีสุวภาพ ผูถือหุนรายยอย ไดใหขอสังเกตเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของกลุมบริษัท บีอีซี เวิลด
ในชวงระยะ2-3ปที่ผานมา ซึ่งรายไดตกต่ําลงในขณะที่คาใชจายเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในป 2548 จึงขอ
ทราบแนวนโยบายการบริหารกิจการในป 2549 ในการกระตุนใหผลการดําเนินงานดีขึ้นกวาเดิมอยางไรบาง
นายฉัตรชัย เทียมทอง ตัวแทนฝายบริหาร ไดแถลงใหผูถือหุนทราบวา ในปที่ผานมา ธุรกิจในกลุมบันเทิงไดรับ
ผลกระทบดานลบจากภาวะเศรษฐกิจเกือบทุกบริษัท อยางไรก็ตาม ฝายบริหารไมไดนิ่งนอนใจในประเด็นผลการ
ดําเนินงานที่ลดต่ําลงนี้ ทั้งนี้ รายไดหลักของกลุมบริษัทมาจากรายไดคาโฆษณาผานสื่อโทรทัศน ซึ่งขึ้นกับ
สภาวะการจับจายใชสอยของผูบริโภคภายในประเทศเปนหลัก โดยในป 2547 และป2548 ความเชื่อมั่นของ
ผูบริโภคถดถอยลงอยางมาก มีผลทําใหอุตสาหกรรมโฆษณาไดรับผลกระทบอยางรุนแรง ในขณะที่ทางฝาย
บริหารมีความคาดหวังวาเศรษฐกิจที่กลับฟนคืนอยางเห็นไดชัดกอนหนานี้ จะสงผลดีตอการดําเนินธุรกิจของ
บริษัท ฝายบริหารจึงไดเริ่มลงทุนเพิ่มมาตั้งแตตนป2547เพื่อเตรียมความพรอม โดยสถานีโทรทัศนไทยทีวีชอง 3
ไดลงทุนในการปรับปรุงรายการ ปรับผังและขยายเวลาการออกอากาศ การขยายงานนั้นมีคาใชจายเพิ่มมาทันที
แตรายไดกลับถูกชะลอโดยภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งหลังจากที่เราประสบปญหาตั้งแตปลายป2547 ถึงกลางป
2548 เราก็ปรับฟนดีขึ้นในชวงหลังของป 2548 ในไตรมาสที่ 4 ความนิยมก็ยังดีขึ้นเรื่อยๆอยางตอเนื่อง ในสวน
ของกลยุทธการแขงขั้นนั้น นอกจากการพัฒนารายการและนําเสนอรายการใหมๆแลว เรายังสรางกระแสความ
นิยมใหม สรางชวงเวลาไพรมไทมใหมในชวงเชา กลุมบริษัทฯประสบความสําเร็จจากความพยายามสราง
รายการใหมๆเกี่ยวกับขาว ไดสรางรายการครอบครัวขาว ในชวงเชา เราประสบความสําเร็จจากเรื่องเลาเชานี้ ใน
สวนรายการเกี่ยวกับผูหญิง ก็ประสบความสําเร็จจากรายการผูหญิงถึงผูหญิง และยังไดเพิ่มชวงเวลา 30 ยังแจว
และในสวนของกีฬา นอกจากเพิ่มชวงเวลาแลว ยังเพิ่มรายการเกี่ยวกับกีฬาใหมๆอีกดวย ในชวงเย็น ไดเพิ่ม
ละครเปน 3 เรื่อง โดยไดพิจารณาขยายระยะเวลาการออกอากาศละครหลังขาว-ซึ่งมีราคานาทีโฆษณาสูงสุด,
เมื่อจํานวนการใชนาทีโฆษณาสูงขึ้น โดยไดขยายเวลาการออกอากาศละครไพรไทม จาก 1ชั่วโมงครึ่งเปน 2
ชั่วโมง เหลานี้ลวนลงทุนไปเพื่อใหเปนแหลงรายไดใหเราเจริญเติบโตตอไปในอนาคต ฝายบริหารเชื่อวา เมื่อ
ประเทศผานภาวการณปรับตัวทางเศรษฐกิจในครั้งนี้ การเตรียมความพรอมของบริษัทดังกลาว จะชวยใหบริษัท
ไดรับผลบวกจากภาวะเศรษฐกิจที่ปรับฟนดีขึ้นนี้กอนสถานีอื่นและไดรับผลบวกเร็วกวาทีส่ ถานีอื่นไดรับ ฝาย
บริหารเชื่อวาป 2549 นาจะเปนปที่ดีกวาป 2548 ซึ่งเปนปที่ผลประกอบการของบริษัทต่ําที่สุดตั้งแตเขาจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ทานผูถือหุนทีไ่ มแนะนําตัว ไดขอใหฝายบริหารใหเหตุผลที่ไตรมาส 4 ป 2548 ผลประกอบการดีขึ้น
หนา 3 จาก 11

นายฉัตรชัย เทียมทอง ตัวแทนฝายบริหาร ไดชี้แจงวา ผลประกอบการที่ดีขึ้นในไตรมาส 4 ป 2548 มีเหตุปจจัย
ทั้งจากภายนอกและปจจัยภายในทั้งสองสวนประกอบกัน โดยปจจัยภายในจากมาการความสามารถของกลุม
บริษัทบีอีซี เวิลด ที่เราพยายามปรับผังรายการและปรับปรุงรายการใหตรงกับรสนิยมของผูชม สังเกตไดจาก
รายการของสถานีไทยทีวีสีชอง 3 ไดรับรางวัลจากองคกรภายนอกจํานวนมากมายในปที่ผานมา จึงไดสวนแบง
ผูชมเพิ่มมากขึ้น สวนปจจัยภายนอกนั้น เกิดจากภาวะปรับตัวภายหลังทีป่ ญหาเศรษฐกิจถดถอยไดสงผลใหมี
การชะลอการใชเม็ดเงินโฆษณามานานกวา 18เดือน ประกอบกับดัชนีผูบริโภคปรับเพิ่มขึ้น ทางเจาของสินคา
ทั้งหลายจึงกลับมามีความตองการโฆษณาประชาสัมพันธสินคาของตนเองกอนที่จะถูกลืม ทําใหการแขงขันเริ่ม
มีมากขึ้น จึงมีสวนทําใหเรามีรายไดดีขึ้น และสองปจจัยนี้มีแรงหนุนตอเนื่องมาถึงปจจุบัน
นายประกฤติ ตันพิพัฒน ผูถือหุนรายยอย ใหขอสังเกตใน 2 ประเด็น ประเด็นแรก ระยะที่ผาน3 ป กลุมบีอีซี
เวิลด มีผลประกอบการที่ตกต่ําลงตอเนื่องจริง และจากการที่ฝายบริหารชี้แจงวาป 2548 ผลงานก็ไดรางวัล
มากกวาผลกําไร แตจากการวิเคราะหผลการดําเนินงานที่แสดงในหนา 19 ของรายงานประจําป ในสวนที่แสดง
ความเห็นเกี่ยวกับ ปจจัยที่อาจมีผลตอการดําเนินงานในอนาคต ตนทุนและคาใชจายของกลุมสวนใหญไมไดมี
สวนสัมพันธโดยตรงกับรายได ในมุมมองของนักการเงินเห็นวาตามหลักแลวตนทุนและรายไดควรจะตองสัมพันธ
กัน (Matching Principle) ตนทุนเพิ่มสูงขึ้นรายไดควรโตสูงขึ้น จึงเห็นควรเสนอตอฝายบริหารใหพิจารณาใหการ
สนับสนุนรายการที่กอใหเกิดรายไดมากกวารายการที่ไดรางวัล ประเด็นที่ 2 ในบทวิเคราะหไดแสดงไววาปจจัยที่
จะทําใหตนทุนสูงขึ้นกวานี้มากๆไมนาจะมีนั้น คิดวาไมนาจะเปนไปได เพราะจากภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันซึ่ง
เปนปจจัยภายนอกมีการปรับตัวรุนแรง โดยลาสุดธนาคารแหงประเทศไทยไดประกาศคา GDP ที่ปรับลดลงไป
อยูที่ 4% คาน้ํามันที่เพิ่มสูงขึ้น นาจะมีผลตอผลประกอบการในปนี้
นายฉัตรชัย เทียมทอง ตัวแทนฝายบริหาร ไดชี้แจงวา ตามที่ทานผูถือหุนไดใหขอสังเกตในหลักการเรื่อง
Matching Principle ความสัมพันธกันของตนทุนและรายได นั้น โดยหลักการดําเนินธุรกิจทั่วไปแลวเมื่อขาย
สินคา 1 ชิ้นก็ควรรับรูตนทุน 1 ชิ้น แตในธุรกิจบริการสื่อโฆษณาทางสถานีโทรทัศน เชน การสรางละคร 1 เรื่อง
ตนทุนการผลิตแนนอนจํานวนหนึ่ง และมีกฎของหนวยงานกํากับดูแลใหโฆษณาได เฉลี่ยทั้งวันชั่วโมงละ 12
นาที โดยสูงสุดโฆษณาไดไมเกิน 12นาทีครึ่งตอชั่วโมง ดังนั้น ใน1ชั่วโมงหากเราโชคดีสามารถขายโฆษณาได
เต็ม 12 นาที ตนทุนละครก็เทาเดิม แตหากเราโชครายขายนาทีได 8 นาที ตนทุนละครก็ยังเทาเดิม นี่คือ
ความหมายที่ชี้แจงไววาตนทุนไมสัมพันธกับรายได ที่ไมเหมือนการขายสินคา ในชวงตนป 2548 ผลกระทบจาก
ภาวะเศรษฐกิจภายหลังเหตุการณสึนามิ ทําใหอุตสาหกรรมโฆษณาอยูในภาวะชะลอตัว ความตองการนาที
โฆษณาลดต่ําลง ทําใหเราขายโฆษณาไดไมเต็มแตตนทุนเราก็ยังคงเทาเดิม ลักษณะธุรกิจเชนนี้เรียกวา High
Operating Leverage การเปลี่ยนแปลงของรายไดมีผลกระทบตอกําไรสูง เนื่องจากตนทุนมีลักษณะคงที่ หาก
บริษัทสามารถเพิ่มรายได ในขณะที่ตนทุนคงที่ จึงสามารถสรางอัตราการเติบโตของกําไรไดสูง ในบานเรา
อุตสาหกรรมโฆษณายังถือวาเปนอุตสาหกรรมที่เกิดใหม มีโอกาสสรางการเจริญเติบโตไดในอัตราที่สูง ในอดีตที่
ผานมาจะเห็นวาการใชเม็ดเงินผานสื่อโฆษณาไดเติบโตในอัตราทีค่ อนขางสูง จึงเปนเหตุผลที่ทําใหมีการซื้อขาย
หุนบริษัทสื่อโฆษณาในราคาที่คาP/Eสูง ในขณะเดียวกัน High Operating Leverage นี้ก็มีขอเสียเชนกัน คือ
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รายไดที่หายไป ไมไดทําใหคาใชจายลดลงไปดวย รายไดที่หายไปจึงมีผลกระทบกับอัตรากําไรในอัตราที่มากกวา
นี่เปนปจจัยที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานดังที่ฝายบริหารไดรายงานไวในรายงานประจําป สวนประเด็นที่วา
ปจจัยภายนอกที่คาดวาจะมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานในป 2549 โดยจะทําใหตนทุนสูงขึ้นอันไดแก ราคา
น้ํามัน ดอกเบี้ย อัตราเงินเฟอนัน้ ไมไดเปนตนทุนใหญของบริษัท ตนทุนหลักของบริษัทอยูที่ตนทุนรายการ
ตนทุนรายการจะเพิ่มหรือลดขึ้นอยูที่จํานวนรายการที่บริษัทนําเสนอ ฝายบริหารเห็นวาในป 2548 ไดมีการปรับ
ฐานตนทุนแลว ดังนั้น ผลกระทบจากตนทุนการผลิตรายการในป 2549 จึงนาจะมีนอยมาก
นางศจีรัตน เมธีสุวภาพ ผูถือหุนรายยอย ไดใหขอสังเกตแกฝายบริหารถึงการลงทุนของกลุมบริษัท โดยกลุม
บริษัทมีการลงทุนผานบริษัทประมาณ 28บริษัท โดยเปนบริษัทยอยที่ถือหุน99.99 จํานวน 17 บริษัท ถาบริษัท
ไหนไมทํากําไร นาจะพิจารณาปดกิจการไปบาง โดยในป 2548 จะเห็นวา กลุมรับรูขาดทุนจากบริษัทยอย 60
กวาลานบาท จึงขอฝากผานประธานกรรมการตรวจสอบชวยพิจารณาดวย
นายฉัตรชัย เทียมทอง ตัวแทนฝายบริหาร ไดชี้แจงวาฝายบริหารเองก็มีความเห็นเชนเดียวกับผูถือหุน การที่เรามี
บริษัทยอยจํานวนมากนั้น เพราะเราตองการสรางรายไดเสริมนอกจากการพึ่งพารายไดหลักจากธุรกิจสื่อโฆษณา
โทรทัศน ซึ่งตอนนี้ยังถือวาเปนชวงลงทุนในชวงแรก ผลตอบแทนการลงทุนยังไมดีนัก แตฝายบริหารยังเฝาดูผล
การดําเนินงานของบริษัทยอยอยางใกลชิด โดยจะเห็นวา ตัวเลขขาดทุนจากบริษัทยอยโดยรวมแลวลดลง ก็มี
หลายธุรกิจที่เราเลิก บางบริษัทยอยเราก็พิจารณาเปลี่ยนการดําเนินธุรกิจ ทั้งหลายทั้งปวง ฝายบริหารมี
เจตนารมณที่ดี ที่จะสรางอัตราการเจริญกาวหนาของบริษัท มุงหวังที่จะสรางผลการดําเนินงานที่ดี เพื่อเพิ่ม
ความมั่งคั่งใหแกผูถือหุน อยางไรก็ตาม ขอเรียนวาฝายบริหารไมไดมองโลกในแงดีเกินไป ฝายบริหารยังคงใช
หลักระมัดระวังในการบริหารธุรกิจอยางสม่ําเสมอ
นายอรุณ งามดี ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดกลาวเสริมวา คณะกรรมการตรวจสอบไดใหความสําคัญในเรื่อง
นี้ โดยไดใหความระมัดระวังในเรื่องการลงทุน การควบคุมคาใชจาย การพิจารณาผลตอบแทนจากการลงทุน
โดยการลงทุนไมควรใชเงินลงทุนมากจนเกินไป และการลงทุนนั้นตองไดรับผลตอบแทนในจํานวนที่เหมาะสม ซึ่ง
ตอนนี้ยังถือวาเปนชวงลงทุนในชวงแรก ซึ่งผลตอบแทนการลงทุนยังต่ํา ยกตัวอยาง การดําเนินธุรกิจสถานีวิทยุที่
โดยมาก 3 ปแรกจะมีผลการดําเนินงานขาดทุนเพราะรายจายมากกวารายได แตจะคืนทุนในปที่ 4-5 หาก
ตัดสินใจยุติการลงทุนเร็วไปก็จะไมไดรับผลประโยชนจากการลงทุนนี้ นี่เปนธรรมชาติของการลงทุนในธุรกิจสื่อ
นายปราโมทย ลิบรัตนสกุล ผูถือหุนรายยอย ไดยกประเด็นผลการดําเนินงานของบริษัทยอยที่มีผลการ
ดําเนินงานลดต่ําลง บางบริษัทขาดทุน เชน บริษัท รังสิโรตมวนิช จํากัด บริษัท นิวเวิลด โปรดั๊กชั่น จํากัด บริษัท
ยูแอนดไอ คอรโปเรชั่น จํากัด บริษัท บีอีซี อินเตอรเนชั่นแนลดิสทริบิวชั่น จํากัด
นายฉัตรชัย เทียมทอง ตัวแทนฝายบริหาร ไดชี้แจงวา บริษัทยอยที่ทานผูถือหุน ไดเอยชื่อขึ้นมานั้น สวนใหญเปน
บริษัทยอยที่ดําเนินธุรกิจสวนงานโทรทัศน
อยางที่ไดเรียนใหทราบวาในปที่ผานมาสวนงานโทรทัศนไดรับ
ผลกระทบจากภาวะทรุดตัวของอุตสาหกรรมโฆษณา ทําใหความตองการนาทีโฆษณาลดลง ทําใหรายไดลดลง
สวนงานโทรทัศนไดรับผลกระทบมากกวาสวนงานอื่น ฝายบริหารยังเชื่อมั่นวา อุตสาหกรรมโฆษณาทางโทรทัศน
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ยังไปไดอีกไกล การลงทุนของบริษัทจะไมสูญเปลา บริษัทยังมีแนวโนมที่จะสรางกําไรไดดีขึ้นตั้งแตไตรมาส 4 ป
2548 และเชื่อวาจะสงผลในทางบวกตอไปในอนาคต
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบป 2548 ของคณะกรรมการตามที่
เสนอ
3. พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล บัญชีกําไรขาดทุน สําหรับรอบปบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2548 ซึ่งผูสอบบัญชีไดตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยไมมีเงื่อนไข บริษัทไดจัดพิมพไวในรายงาน
ประจําป 2548 ในหนา 21 ถึงหนา 49 ซึ่งไดจัดสงใหทานผูถือหุนแลวพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และ
ไดชี้แจงเพิ่มเติมวา
ขอบังคับของบริษัทไดกําหนดใหคณะกรรมการตองดําเนินการจัดทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุด
ของรอบปบัญชีของบริษัท ใหผูสอบบัญชีตรวจสอบ แสดงความเห็นใหเสร็จสิ้น กอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน
ในการประชุมสามัญประจําป เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปบัญชี
2548 รวมทั้งคําอธิบาย และการวิเคราะหของฝายจัดการ ซึ่งไดแสดงไวในหนา 14-19 ของรายงานประจําป
2548 ของบริษัท ซึ่งไดจัดสงใหแกผูถือหุน พรอมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งผูตรวจสอบบัญชีไดทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยไมมีเงื่อนไขไวแลว
จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
นางศจีรัตน เมธีสุวภาพ ผูถือหุนรายยอย ไดใหขอสังเกตแกฝายบริหารวา ในป 2548 กลุมบริษัทมีรายไดลด
นอยลง แตเมื่อดูรายงานประจําป 2548 หนา 34 จะพบวากลุมบริษัทมีลูกหนี้การคาคงคางนานกวา 12 เดือน
รวมเปนเงิน 39.5 ลานบาท ลูกหนี้เช็คคืน 4.8 ลานบาท โดยมีการตั้งสํารองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญถึง 55ลานบาท
ไมทราบวา ฝายบริหารจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามทวงถามอยางไรบาง อีกประเด็นหนึ่งเปนเรื่องของเงิน
ใหกูยืมระยะสั้นใหแกบริษัทที่เกี่ยวของกันในป 2548 มียอดสูงถึง 696 ลานบาท ซึ่งก็มากกวาป 2547 มีความ
จําเปนแคไหนในการใหกูยืม
นายฉัตรชัย เทียมทอง ตัวแทนฝายบริหาร ไดขอใหผูถือหุนใหความสําคัญกับตัวเลขงบการเงินรวมมากกวางบ
การเงินเฉพาะของบริษัท ตามโครงสรางของกลุมบริษัทที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่องกัน เพราะงบเดี่ยวอาจใหภาพไม
ครบ และอาจสรางความสับสนใหแกทานผูถือหุนได ประเด็นลูกหนี้การคาคงคางนั้น อยางที่ทราบกันวา ในป
2548 บริษัทไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ คูคาของกลุมบริษัทเองก็ไดรับผลกระทบเชนเดียวกัน อยางไรก็
ตามในป 2548 ลูกหนี้การคาของกลุมบริษัทแมจะเพิ่มขึ้นแตก็เพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ํา ในขณะที่คาเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญ เพิ่มขึ้นจากป2547 ประมาณ 5 ลานบาท กลุมบริษัทมีนโยบายจะดําเนินธุรกิจอยางระมัดระวัง ไมสุมเสี่ยง
ในการใหระยะเวลาการชําระหนี้แกคูคา คูคาสวนใหญเปนบริษัทเจาของสินคาขามชาติ ไมคอยมีปญหาคุณภาพ
ทรัพยสิน โดยสวนใหญแลวจึงไมมีปญญาเกี่ยวกับการชําระหนี้ การเปดกวางในการแขงขัน การเพิ่มโอกาสทาง
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การคาทําใหเราตองใหการสนับสนุนผูประกอบการรายเล็กบาง กลุมบริษัทใชหลักระมัดระวัง ความเสียหายหาก
จะมีก็รับรู โดยไดตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอยางครบถวน อยางไรก็ตาม ฝายบริหารไมไดละเลยเรื่องการ
ติดตามหนี้แตอยางใด ยังคงเขมงวดในการติดตามหนี้ ตอประเด็นการใหกูยืมนั้น การใหกูยืมจํานวนดังกลาวเปน
การใหกูยืมเฉพาะในกลุมบริษัท บริษัทยอยสวนใหญเปนบริษัทที่บริษัทถือหุนรอยละ99.99 การใหกูยืมระหวาง
กันจึงไมนาจะมีผลกระทบอะไร เงินใหกูยืมแกบุคคลภายนอกจริงๆ มียอดเพียง 49 ลานบาท เปนเงินใหกูยืมแก
บริษัท เวอรจิ้น เรดิโอ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนบริษัทรวมทุนระหวาง บมจ. บีอีซี-เทโร เอ็นเตอรเทนเมนท
และบริษัท เวอรจิ้น เรดิโอ เอเชีย จํากัด ซึ่งเปนการใหกูยืมตามภาระผูกพันตามสัญญาระหวางผูถือหุน โดย เวอร
จิ้น เรดิโอ เอเซีย เองก็ให เวอรจิ้น เรดิโอ (ประเทศไทย) กูยืมในสัดสวนจํานวนเทาๆกัน โดยฝายบริหารเห็นวา
เปนการใหกูยืมระยะสั้น เพื่อทีเ่ วอรจิ้น เรดิโอ (ประเทศไทย) จะไดไมตองเพิ่มทุน
นายปราโมทย ลิบรัตนสกุล ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามเกี่ยวกับบริษัท ธีมสตาร จํากัด วาทําธุรกิจอะไร และ
เหตุผลที่จดทะเบียนที่บริติช เวอรจิ้น ไอรแลนด
นายฉัตรชัย เทียมทอง ตัวแทนฝายบริหาร ไดชี้แจงดังนี้ บริษัท ธีมสตาร จํากัด [ธีมสตาร]เปนบริษัทรวมทุน
ระหวาง บมจ. บีอีซ-ี เทโร เอ็นเตอรเทนเมนท กับฝายจัดการชาวอเมริกัน 2 คน และออสเตรเลีย 1 คน ธีมสตาร
ดําเนินธุรกิจจัดการแสดงทั่วโลก ทําธุรกิจคลายกับการจัดการแสดงดีสนี่ยออนไอซที่บมจ.บีอีซี-เทโร เอ็นเตอรเท
นเมนท นําเขามาแสดงในเมืองไทย แตเนื่องจากการทําธุรกิจจัดการแสดงทั่วโลก ธีมสตาร จึงเลือกจดทะเบียน
ในประเทศที่ไดรับยกเวนไมตองมีการเสียภาษีรายไดนิติบุคคล เพื่อปองกันการเสียภาษีซ้ําซอน เนื่องจากการจัด
แสดงทั่วโลก ธีมสตารจึงตองเสียภาษี ณ ประเทศที่มีรายไดอยูแลว การตองเสียภาษีรายไดในประเทศที่จด
ทะเบียนอีก จะทําใหเสียภาษีซ้ําซอน การเลือกจดทะเบียนที่บริติช เวอรจิ้น เพียงเพื่อชวยใหผลกําไรคืนกลับไป
ยังผูถือหุนอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงเห็นดวย 1,754,093,346 เสียง หรือคิดเปน 99.80%ขององค
ประชุม และงดออกเสียง 3,465,237 เสียง หรือคิดเปน 0.20%ขององคประชุม อนุมัติงบดุลและบัญชีกําไร
ขาดทุนของบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31ธันวาคม 2548 ตามทีเ่ สนอ
4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสําหรับป 2548 และอนุมัติจายเงินปนผล
ประธานฯ ไดแถลงใหที่ประชุมทราบวา ในรอบป 2548 บริษัทมีผลการดําเนินงานเปนกําไรเทากับ 881,135,712
บาท ซึ่งเมื่อรวมกับยอดกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรคงเหลือยกมาเมื่อตนป จํานวน 1,411,902,960 บาท และ
การจายเงินปนผลในระหวางป ที่จายตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2548 ซึ่งใหจายเงินปนผลสําหรับ
ผลการดําเนินงานป 2547งวดหลัง ในอัตราหุนละ0.50 บาท เปนจํานวน 1,000ลานบาท และเงินปนผลระหวาง
กาล ที่จายโดยมติคณะกรรมการในอัตราหุนละ 0.15 บาท ซึ่งไดจายไปเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2548 อีก 300 ลาน
บาท รวมเปนเงินปนผลที่ไดจายไปในระหวางป 2548 รวม1,300,000,000 บาท คงเหลือเปนกําไรสะสมที่ยัง
ไมไดจัดสรร ณ 31 ธันวาคม 2548 จํานวน 993,038,672 บาท
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ทั้งนี้ บริษัทไดจัดสรรเงินกําไรไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายครบตามจํานวนรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่
กฎหมายระบุไวเปนที่เรียบรอยแลว และบริษัทมีนโยบายที่จะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมต่ํากวารอย
ละ 90 ของกําไรสุทธิในแตละงวดบัญชี ยกเวนกรณีมีความจําเปนตองลงทุนในโครงการสําคัญ
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสําหรับป 2548 และควร
อนุมัติจายเงินปนผล ดังนี้
1. จัดสรรเปนเงินปนผลงวดหลังสําหรับหุนสามัญ 2,000,000,000 หุน
ในอัตราหุนละ 0.30 บาท เปนจํานวนเงินรวม
600,000,000 บาท
โดยใหจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนที่มีรายชื่อปรากฏตามบัญชีรายชื่อผูถือหุน ณ วันที่ 7 เมษายน 2549 โดย
เสนอใหจายเงินปนผลจากเงินกําไรของกิจการที่เสียภาษีนิติบุคคลในอัตรารอยละ 30 และเสนอใหจายใน
วันที่ 25 พฤษภาคม 2549
2. ที่เหลือยกไปเปนกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรจํานวน
393,038,672 บาท
อนึ่ง ตามที่ไดแถลงตอที่ประชุมในเบื้องตนวา ในระหวางป 2548 คณะกรรมการไดมีมติใหจายเงินปนผลระหวาง
กาล สําหรับผลการดําเนินงานงวดหกเดือนแรกของป 2548 ในอัตราหุนละ 0.15บาท โดยไดจายไปเมื่อวันที่ 7
กันยายน 2548 ที่ผานมาแลวนั้น ดังนั้น เมื่อรวมจํานวนเงินปนผลจายงวดหลังตามมติที่ประชุมในครั้งนีอ้ ีกหุนละ
0.30บาท รวมเปนเงินปนผลจายสําหรับผลการดําเนินงานป 2548 ทั้งสิ้น 900,000,000 บาท หรือคิดเปน 0.45
บาทตอหุน จึงขอเรียนใหที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดวยคะแนนเสียงเห็นดวย 1,756,574,583 เสียง หรือคิดเปน
99.94% ขององคประชุม และงดออกเสียง 1,000,000 เสียง หรือคิดเปน 0.06% ขององคประชุม อนุมัตใิ ห
จัดสรรเงินกําไรสําหรับป 2548 และอนุมัติใหจายเงินปนผล ดังนี้
1. จัดสรรเปนเงินปนผลงวดหลังสําหรับหุนสามัญ 2,000,000,000 หุน
ในอัตราหุนละ 0.30 บาท เปนจํานวนเงินรวม
600,000,000 บาท
ใหแกผูถือหุนที่มีรายชื่อปรากฏตามบัญชีรายชื่อผูถือหุน ณ วันที่ 7 เมษายน 2549 โดยใหจายจากเงินกําไร
ของกิจการที่เสียภาษีนิติบุคคลในอัตรารอยละ 30 และใหจายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2549
2. ที่เหลือยกไปเปนกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรจํานวน
393,038,672 บาท

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ และกําหนดเงินคาตอบแทนกรรมการ
สําหรับป 2549
ประธานฯ แจงตอที่ประชุมวา ในปนี้มีกรรมการที่จะตองออกตามวาระรวม 3 คน ไดแก นายประชุม มาลีนนท,
นางสาวนิภา มาลีนนท, นางสาวอัมพร มาลีนนท ทั้งนี้ ขอบังคับของบริษัทมิไดหามไมใหเลือกกรรมการที่ตอง
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ออกจากตําแหนงตามวาระ กลับเขามาดํารงตําแหนงดังเดิม คณะกรรมการไดพิจารณาแลวเห็นวา ที่ประชุมควร
ตั้งกรรมการเดิมทั้ง 3 คนกลับเขาเปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง
นอกจากนี้ ประธานไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณากําหนดเงินคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2549 โดย
คณะกรรมการพิจารณาแลว เห็นควรเสนอตอที่ประชุมนี้ใหพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการในอัตราเดิมที่
ไดรับอนุมัติมาตั้งแตป 2540 ดังนี้
1.) เบี้ยประชุม
- กําหนดเงินเบี้ยประชุมสําหรับการประชุมคณะกรรมการ แตละครั้ง ดังนี้
ใหประธานกรรมการ ครั้งละ 8,000.-บาท และ
ใหกรรมการทานอื่น ครั้งละ 4,000.- บาท
- กําหนดเงินเบี้ยประชุมสําหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะอนุกรรมการตางๆ แตละครั้ง ดังนี้ กรรมการทานละ 4,000.-บาท
โดยที่เบี้ยประชุมนี้อยูในวงเงินไมเกิน 500,000.-บาท
2.) คาตอบแทนกรรมการ กําหนดเงินคาตอบแทนกรรมการสําหรับรอบปบัญชี 2549 เปนจํานวนเงินรวม
12 ลานบาท โดยใหคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกันเองตามความเหมาะสม
จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา
นายประกฤติ ตันพิพัฒน ผูถือหุนรายยอย ไดแสดงความเห็นวา บางบริษัทคาตอบแทนคณะกรรมการจะขึ้นกับ
ผลการดําเนินงานของบริษัท โดยจะกําหนดเปนเปอรเซ็นตของผลการดําเนินงาน หมายความวา นาจะอิงกับผล
ประกอบการปนั้นๆ ตัวเลขผลการดําเนินงานจะเปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพการทํางานของคณะกรรมการ ทั้งนี้
นายประกฤติ ไดแจงวา ตนไมทราบวาที่ผานมา การเสนอคาตอบแทนกรรมการมีประวัติการปรับเพิ่มอยางไร แต
อยากจะขอฝากเรื่องการใชตัวเลขผลการดําเนินงานเปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพการทํางานใหคณะกรรมการรับไว
พิจารณาดวย
นายฉัตรชัย เทียมทอง ตัวแทนฝายบริหาร ไดชี้แจงดังนี้ คาตอบแทนกรรมการของบริษัทมีลักษณะคงที่ ไมได
ขึ้นกับผลประกอบการ อัตราคาตอบแทนกรรมการปละ 12 ลานนี้จะไดรับอนุมัติจากผูถือหุนตอเนื่องมาตั้งแตป
2540แลว และในปที่ผานมาผลการดําเนินงานไมดี คณะกรรมการจึงมีความเห็นไมขอปรับเพิ่ม ฝายบริหารรับจะ
นําหลักการพิจารณาเงินบําเหน็จ/เงินโบนัสที่ผูถือหุนเสนอนี้ ไปพิจารณาปรับใหเหมาะสมตอไป
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวไดมีมติตั้งกรรมการทั้ง 3 คนที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระในป
นี้ ไดแก นายประชุม มาลีนนท นางสาวนิภา มาลีนนท และนางสาวอัมพร มาลีนนท กลับเขาดํารงตําแหนงอีก
วาระหนึ่ง พรอมกันนี้ ไดมีมติกําหนดเงินคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2549 โดยมีรายละเอียดคาตอบแทน
กรรมการ ดังนี้
1.) เบี้ยประชุม
- กําหนดเงินเบี้ยประชุมสําหรับการประชุมคณะกรรมการแตละครั้ง ดังนี้
ใหประธานกรรมการ ครั้งละ 8,000.-บาท และ
ใหกรรมการทานอื่น ครั้งละ 4,000.- บาท
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- กําหนดเงินเบี้ยประชุมสําหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการ
ประชุมคณะอนุกรรมการตางๆ แตละครั้ง ดังนี้ กรรมการทานละ 4,000.-บาท
โดยที่เบี้ยประชุมนี้อยูในวงเงินไมเกิน 500,000.-บาท
2.) คาตอบแทนกรรมการ กําหนดเงินคาตอบแทนกรรมการสําหรับรอบปบัญชี 2549 เปนจํานวนเงินรวม
12 ลานบาท โดยใหคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกันเองตามความเหมาะสม
โดยมีคะแนนเสียงเห็นดวย 1,756,574,613 เสียง หรือคิดเปน 99.94%ขององคประชุม และงดออกเสียง
1,000,000 เสียง หรือคิดเปน 0.06%ขององคประชุม โดยที่กรรมการทั้ง 3 ทานไดรับคะแนนเสียงเทาๆกัน
6. พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี สําหรับป 2549
ประธานฯ แจงตอที่ประชุมวา ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให
พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้งและเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของกลุมบริษัทนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นรวมกันที่จะเสนอชื่อดร.วิรัช อภิเมธีธํารง และ/หรือนายชัยกรณ อุนปติพงษา แหง
สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส ผูสอบบัญชีเดิมของกลุมบริษัทในปกอน และนายอภิรักษ อติ
อนุวรรตน ซึ่งเปนผูสอบบัญชีจากสํานักงานเดียวกัน ใหเปนผูสอบบัญชีของกลุมบริษัท สําหรับรอบปบัญชี 2549
อีกปหนึ่ง เนื่องจาก พิจารณาแลว เห็นวา เปนผูมีความรูความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ และนาเชื่อถือ ในสวน
ของคาสอบบัญชีป 2549 ของบริษัทและบริษัทยอยในกลุมบีอีซี เวิลด เปนยอดรวม 4,990,000.-บาท ปรับ
เพิ่มขึ้นจากปกอน 11.14%เปนไปตามการเติบโตของธุรกิจเดิมและธุรกิจใหมที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากในระหวางป
2548 กลุมบีอีซี เวิลด มีบริษัทยอยเพิ่มขึ้นอีก 1 บริษัท และป 2549 กลุมมีบริษัทยอยเพิ่มขึ้นอีก 2 บริษัท โดย
เปนสวนของบริษัท 1,080,000.-บาท เพิ่มขึ้นจากปกอนเพียง 1.89%
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาที่ประชุมผูถือหุน สมควรแตงตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธํารง ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที1่ 378 และ/หรือนายชัยกรณ อุนปติพงษา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ อติ
อนุวรรตน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 เปนผูสอบบัญชีสําหรับรอบปบัญชี 2549 และกําหนดคาตอบแทน
ผูสอบบัญชี สําหรับป 2549 โดยเปนคาสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอยในกลุมบีอีซี เวิลด เปนยอดรวม
4,990,000.- บาท โดยเปนสวนของบริษัท 1,080,000.- บาท ปรับเพิ่มขึ้นจากปกอน 1.89% ทั้งนี้ การปรับเพิ่ม
คาสอบบัญชีนี้เปนไปตามการเติบโตของธุรกิจเดิมและธุรกิจใหมที่เพิ่มขึ้น จึงขอเรียนเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
ทั้งนี้ เนื่องจาก ภายหลังจากการออกหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2549 แลว ทางดร.วิรัช อภิเมธี
ธํารง ไดแจงความจํานงมายังบริษัท โดยขอถอนตัวตามทีข่ อกําหนดของสํานักงาน กลต. ไดกําหนดใหมีการ
เปลี่ยนตัวผูสอบบัญชี โดยไมใหตั้งผูสอบบัญชีรายเดียวตอเนื่องเกินกวา 5 ป ดังนั้น ในการขอเสนอแตงตั้ง
ผูสอบบัญชีในครั้งนี้ จึงขอเสนอแตงตั้ง นายชัยกรณ อุนปติพงษา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 และ/หรือ
นายอภิรักษ อติอนุวรรตน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 เปนผูสอบบัญชีสําหรับรอบปบัญชี 2549 จึงขอ
เสนอใหที่ประชุมอนุมัติการตั้งผูสอบบัญชีตามที่เสนอ
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงเห็นดวย 1,756,574,613 เสียง หรือคิดเปน 99.94%ขององค
ประชุม งดออกเสียง 1,000,000เสียง หรือคิดเปน 0.06% ขององคประชุม แตงตั้ง นายชัยกรณ อุนปติพงษา
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ อติอนุวรรตน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 แหง
สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส เปนผูสอบบัญชีสําหรับรอบปบัญชี 2549 และมีมติกําหนดคาสอบบัญชี
ของกลุมบริษัทเปนจํานวนเงิน 4,990,000 บาท โดยที่เปนสวนของบริษัท 1,080,000 บาท
ประธานฯ ปดประชุมเวลา 16.30 นาฬิกา

ลงชื่อ _______________________________
( นายประสาร มาลีนนท )
ประธานที่ประชุม
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