รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552
ของ
บริษัท บีอีซี เวิลด จํากัด (มหาชน)
_______________________________________
เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2552 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ หองควีนสปารค 1 ชั้น 2 โรงแรม อิมพีเรียล ควีนส
ปารค เลขที่ 199 ซอยสุขุมวิท 22 กรุงเทพมหานคร โดยมีนายประสาร มาลีนนท รองประธานกรรมการ เปนประธาน
ในที่ประชุม
ประธานฯ แถลงวา มีผูถือหุนมาเขาประชุมดวยตนเองและโดยผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมแทนจํานวนรวม 686
ราย นับรวมจํานวนหุนได 1,752,456,250หุน คิดเปน 87.62% ของหุนที่จําหนายแลวทั้งหมด ครบเปนองคประชุม
ตามขอบังคับของบริษัท
อนึ่ง แมภายหลังจากที่ประธานฯไดแถลงตัวเลขผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่มาเขารวมประชุมแลว ยังคงมีผูถือหุน
ทยอยมาลงทะเบียนเพิ่มเติมอยางตอเนื่อง โดยทายที่สุดมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมทั้งสิ้น 892ราย
นับจํานวนหุนได 1,798,636,664หุน คิดเปน 89.48% ของหุนที่จําหนายแลวทั้งหมด ดังนั้น เพื่อความครบถวน
ถูกตอง รายงานการประชุมนี้จะแสดงคะแนนตรงตามที่มีการลงทะเบียนจริงในแตละวาระ
ประธานไดกลาวแนะนํากรรมการของบริษัทเขารวมประชุม ดังนี้
1.) นายอรุณ งามดี
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2.) นายประธาน รังสิมาภรณ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3.) นายมานิต บุญประกอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4.) นายประวิทย มาลีนนท
กรรมการ และกรรมการบริหาร สายธุรกิจโทรทัศน
5.) นายประชุม มาลีนนท
กรรมการ, กรรมการบริหาร สายธุรกิจสื่อใหม และกรรมการสรรหา
6.) นางสาวรัตนา มาลีนนท
กรรมการ, กรรมการบริหาร สายบัญชีและการเงิน
และประธานคณะกรรมการสรรหา
7.) นางสาวนิภา มาลีนนท
กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
8.) นางสาวอัมพร มาลีนนท
กรรมการ และกรรมการบริหาร สายธุรกิจผลิตรายการ
9.) นางรัชนี นิพัทธกุศล
กรรมการ, กรรมการบริหาร สายการตลาดและการขาย
และกรรมการสรรหา
10.) นายแมทธิว กิจโอธาน
กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
โดยในการประชุมครั้งนี้ มีผูบริหารของบริษัททีเ่ ขารวมประชุม ดังนี้
1.) นายปณิธาน ทศไนยธาดา
ผูอํานวยการฝาย ฝายโฆษณา
2.) นายสมรักษ ณรงควิชัย
ผูอํานวยการฝาย ฝายผลิตรายการ
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3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)
9.)

นายบริสุทธิ์ บูรณะสัมฤทธิ
นายพิษณุ เรืองรจิตปกรณ
ดร.อภิญญา กังสนารักษ
นายณัฐธพงษ พิสิฐพัฒิกุล
นายนพดล เขมะโยธิน
นายฉัตรชัย เทียมทอง
นายสุรินทร กฤตยาพงศพันธุ

ผูอํานวยการฝาย ฝายงานสนับสนุน
ผูอํานวยการฝาย ฝายเทคโนโลยี
ผูอํานวยการฝาย ฝายทรัพยากรบุคคล
ผูอํานวยการฝาย สํานักตรวจสอบภายใน
ผูอํานวยการฝาย ฝายพัฒนาธุรกิจ และการลงทุน
ผูอํานวยการฝาย ฝายการเงิน
ผูชวยกรรมการผูจัดการ บริษัท บางกอกเอ็นเตอรเทนเมนต จํากัด

โดยนายฉัตรชัย เทียมทอง ผูทําหนาที่เลขานุการคณะกรรมการ เปนผูชวยประธานฯในการดําเนินการประชุม
นอกจากนี้ ไดมีนายชัยกรณ อุนปติพงษา ผูสอบบัญชีของบริษัท จาก สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส และ
นายไพบูลย อมรภิญโญเกียรติ ทีป่ รึกษากฎหมาย จากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายไพบูลย จํากัด เขารวมประชุมดวย
กอนเริ่มดําเนินการประชุม ประธานฯไดใหเลขานุการฯ แจงวิธีการสอบถามแสดงความเห็นและออกเสียง ลงคะแนน
ใหที่ประชุมทราบวา สืบเนื่องจากการประชุมผูถือหุนในครั้งกอนๆ ไดมีผูถือหุนหลายทานไดสอบถามหรือแสดง
ความเห็นแตไมไดแจงชื่อใหทราบ ทําใหการบันทึกรายงานการประชุมทําไดไมสมบูรณ จึงใครขอทําความตกลงกันไว
แตเบื้องตนวา หากผูถือหุนทานใดประสงคที่จะสอบถามหรือแสดงความเห็น ใหเริ่มตนโดยการแนะนําตัวเองแจงชื่อ
นามสกุลและจํานวนหุนที่ถือกอน แตหากทานใดไมสะดวกที่จะออกมาพูดที่ไมโครโฟน ก็สามารถจะเขียนลงใน
กระดาษที่จัดไวให และสงใหแกเจาหนาที่ของบริษัท โดยทีบ่ ริษัทยินดีที่จะตอบคําถามที่ผูถือหุนอยากทราบ อยางไร
ก็ตามสําหรับคําถามที่ไมตรงกับวาระหรือไมเกี่ยวของกับวาระการประชุมที่กําลังพิจารณาอยูนั้น กรรมการและฝาย
บริหารจะตอบประเด็นคําถามที่ไมเกี่ยวของกับวาระการประชุมนั้น ภายหลังเมื่อปดการประชุมแลว และบริษัทจะทํา
การแสดงคําถามคําตอบไวบนเว็บไซตของบริษัท www.becworld.com เพื่อใหนักลงทุนทราบเปนการทั่วกันดวย
การออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระนั้น ขอใหผูเขารวมประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยทําเครื่องหมายลงบนบัตร
ลงคะแนน ที่บริษัทแจกใหเมื่อตอนลงทะเบียนเขารวมประชุม สําหรับในกรณีการมอบฉันทะที่ผูมอบฉันทะไดแสดง
ความประสงคออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระมานั้น
ขอเรียนใหผูเขารวมประชุมทราบวา
ทางเจาหนาที่
ลงทะเบียนดานหนางาน ไดทําการปอนคะแนนเสียงตามที่ผูมอบฉันทะระบุไวในหนังสือมอบฉันทะ เขาระบบตั้งแต
ตอนลงทะเบียนแลว
ในการนับคะแนนเสียงเพื่อสรุปมติที่ประชุมในแตละวาระนั้น เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรณีที่ไมมีผูใดแสดง
ความเห็นคัดคาน หรือแสดงความเห็นเปนอยางอื่นนอกเหนือจากที่ประธานฯเสนอ ใหถือวาทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบ
หรืออนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ กรณีการลงคะแนนเสียงคัดคานหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอใหผูเขารวม
ประชุมสงมอบบัตรลงคะแนนใหเจาหนาที่ของบริษัท เพื่อทําการรวบรวบคะแนนเสียงทีม่ ีมติไมเห็นดวย หรืองดออก
เสียง ในวาระนั้นๆ
และเพื่อใหเจาหนาที่สามารถบันทึกมติที่ประชุมในรายงานการประชุมไดอยางครบถวนถูกตอง ขอใหทานผูเขารวม
ประชุมทุกทานสงคืนบัตรลงคะแนนใหแกบริษัท โดยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมแลว โปรดวางบัตรลงคะแนน
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ทั้งหมดที่ทานไดรับไวบนโตะ กรุณาอยานําติดตัวกลับไป ทั้งนี้ เพื่อใหบริษัททําการจัดเก็บบัตรลงคะแนนไวเปน
หลักฐานเพื่อใชสอบยันคะแนนเสียงได
ในกรณีที่ทานผูเขารวมประชุมไมแสดงความเห็นวาไมเห็นชอบหรืองดออกเสียง หรือไมสงคืนบัตรลงคะแนนใหแก
บริษัท ขอเรียนใหที่ประชุมทราบวา กรณีเชนนีบ้ ริษัทจะถือวาทานไดใหความเห็นชอบในวาระนั้นๆ นะครับ
จากนั้นประธานฯ ไดเริ่มดําเนินการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระตางๆที่ระบุไวในหนังสือเชิญ
ประชุม ซึ่งไดนําสงใหแกผูถือหุนกอนหนานี้แลว ดังนี้
1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2551
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2551 ซึ่งไดจัดขึ้นเมื่อวันที่
25 เมษายน 2551 ซึ่งบริษัทไดจัดทํารายงานประชุมฯ และนําสงรายงานประชุมฯนัน้ ใหตลาดหลักทรัพยฯ และ
กระทรวงพาณิชยแลว ภายใน14วันนับจากประชุมแลวเสร็จ และไดเผยแพรรายงานประชุมนั้นในเว็บไซตของ
บริษัทwww.becworld.com เพื่อใหผูถือหุนและผูที่เกี่ยวของไดพิจารณาความครบถวนถูกตองในสาระสําคัญ
ดวย ทั้งนี้ ตลอดเวลาที่ผานมาไมไดรับการทักทวงวารายงานการประชุมฯ ดังกลาว ไมครบถวนถูกตองใน
สาระสําคัญในเรื่องใด รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป2551 ไดแสดงไวเปนเอกสารประกอบการ
ประชุมวาระที่ 1 ซึ่งไดจัดสงใหแกทานผูถือหุนไปแลวพรอมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการได
พิจารณารายงานการประชุมดังกลาวแลว เห็นวาที่ประชุมควรรับรองรายงานการประชุมดังกลาว จึงขอเสนอใหที่
ประชุมพิจารณา
ทั้งนี้ ในระหวางการประชุมในวาระนี้ ไมมีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะสอบถามหรือใหขอเสนอแนะแตอยางใด
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2551 ตามที่
เสนอ ดวยคะแนนเสียง เห็นดวย 1,657,825,134 เสียง หรือคิดเปน 99.21% ขององคประชุม โดยมีผูถือหุนออก
เสียงไมเห็นดวย 0 เสียงหรือคิดเปน 0.00% ขององคประชุม และงดออกเสียง 13,156,600เสียงหรือคิดเปน
0.79% ขององคประชุม
2. คณะกรรมการเสนอรายงานของคณะกรรมการเพื่อทราบ
ประธานฯ เสนอรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯในรอบป 2551 ของคณะกรรมการ ตามที่ไดแสดงไวใน
รายงานประจําป 2551 ในหนาที่ 2 และ 3 ซึ่งไดจัดสงใหแกทานผูถือหุนไปแลวพรอมกับหนังสือเชิญประชุมใน
ครั้งนี้ ใหที่ประชุมทราบ
ทั้งนี้ ในระหวางการประชุมในวาระนี้ นางศจีรัตน เมธีสุวภาพ ผูถือหุนรายยอย ไดใหขอเสนอแนะตอที่ประชุมวา
ฝายจัดการควรปรับวิธีการนําเสนอขอมูลเพื่อเพิ่มความนาสนใจมากยิ่งขึ้น และในการนําเสนอขอใหแทรกเรื่อง
กลยุทธ และวิสัยทัศนใหผูถือหุนไดรับทราบดวย
นายวิชา โชคพงษพันธุ ผูถือหุน ไดแสดงความชื่นชมการทํางานของคณะกรรมการและผูบริหาร สําหรับผลการ
ดําเนินงานป 2251 อยางไรก็ตาม แมจะทราบวาป 2552 นี้นาจะเปนปที่ยากลําบาก แตก็ไดขอใหคณะกรรมการ
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ชวยสรางผลการดําเนินงานใหดีขึ้นกวาป 2551 และปนผลเพิ่มเติมใหแกผูถือหุนเพิ่มขึ้นจากผลการดําเนินงานป
2551 อีก 39สตางคตอหุน ตามอายุของสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3
นายสุรฑิณ จุฬาโอฬาร ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ไดสอบถามคณะกรรมการและผูบริหาร
เกี่ยวกับ นโยบาย และแนวทางการดําเนินงานเกี่ยวกับการลงทุนในโครงการใดเพิ่มเติมในป 2552
นายฉัตรชัย เทียมทอง ในฐานะผูอํานวยการฝายการเงิน ไดเปนตัวแทนชี้แจงตอที่ประชุมวา ป 2552 นี้ นาจะ
เปนปที่การทํางานถือวายากลําบากทีเดียว เนื่องจาก เศรษฐกิจในประเทศที่ไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ
มหาภาคที่ตกต่ําตอเนื่องมาจากปลายป 2551 ถึงปจจุบัน อีกทั้งในประเทศเองภาวะเศรษฐกิจก็ยังไดรับ
ผลกระทบจากภาวะความไมสงบทางการเมืองที่ติดพันตอเนื่อง นอกจากนี้ ในสัปดาหที่ผานมา ยังมีขาวเรื่องการ
ระบาดของไขหวัดใหญสายพันธุใหมซึ่งเริ่มตนที่ประเทศเม็กซิโก ซึ่งลวนเปนอุปสรรคตอการเติบโตทางเศรษฐกิจ
อยางไรก็ตาม ตามที่ทา นประธานกรรมการฯไดเสนอตอผูถือหุนในรายงานคณะกรรมการ วาในป 2551 นั้นกลุม
บีอีซี เวิลด ไดแรงสงที่เราทําไดดีตอเนื่องกันมา ประกอบกับผลการดําเนินงานที่ดียอนหลังไป 10 ไตรมาส
ตอเนื่องกันมา ซึ่งฝายบริหารไดขยับขยายงานตอเนื่องกันมาโดยตลอด ไมเวนแมแตตน ป 2552 นี้ ดูไดจากการ
ปรับผังรายการในชวงเชา การขยายเวลาชวงไพรมไทม และไดมีการนําเสนอรายการใหมๆ โดยเชื่อวากลุมบีอีซี
เวิลด ยังมีโอกาสเติบโตแมในสภาวะที่เศรษฐกิจโดยรวมจะไมเอื้ออํานวยเชนที่เปนอยูนี้ แมวาเศรษฐกิจมหภาค
ที่ยังตกต่ําตอเนื่องไปอีก แตกําลังซื้อภายในประเทศนั้นยังนาเชื่อวาจะมีโอกาสเติบโตไดอีก
จากมาตรการ
กระตุนเศรษฐกิจโดยภาครัฐ แมในชวงตนปทคี่ อนขางฝด แตเมื่อเขาเดือนเมษายนสถานการณดีขึ้นคอนขางมาก
เชื่อวาจะเปนแนวโนมที่ดีตอไป แตการขยายงานจะไมชัดเจนนัก จนกวาจะถึงชวงปลายปเมื่อการจัดตั้งองคกร
กํากับดูแลกิจการวิทยุโทรทัศนมีความชัดเจนมากขึ้น การลงทุนเพื่อขยายธุรกิจก็จะมีความชัดเจนมากขึ้น
นายประวิทย มาลีนนท กรรมการบริหารสายธุรกิจโทรทัศน ไดชี้แจงเพิ่มเติมวา ในระยะสั้นนี้ กลุมบีอีซี เวิลด มี
การลงทุนเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสรรหาบุคลากรเพื่อเสริมศักยภาพในการทําธุรกิจ เชน ในเดือนเมษายนนี้ ทาง
สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 จะมีบุคลากรดานการผลิตรายการขาวมาเสริมอีก 3 คน ไดแก คุณกรุณา บัวคําศรี,
คุณภาษิต อภิญญาวาท และคุณกฤต เจนพาณิชการ และในเดือนพฤษภาคม คุณไตรภพ ลิมปพัทธ ก็จะ
กลับมาจัดรายการ ชื่อรายการทูไนท โชว ใหกับทางสถานี อยางที่คณะกรรมการไดใหคํามั่นกับผูถือหุนและนัก
ลงทุน ตั้งแตตอนเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแลววาจะบริหารอยางมืออาชีพ ทางคณะกรรมการจึงสรรหา
บุคลากรที่มีความเปนมืออาชีพมาเสริมการทํางานอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ ไดมีการลงทุนบางสวนเพื่อการสรร
หาดานเครื่องมือ เปนการลงทุนเพื่อทดแทนของเกา นอกจากนี้ มีการลงทุนเชาฝูงบินเพื่อมาชวยในการผลิตขาว
แตก็ไมไดเปนการลงทุนที่มากนัก
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบป 2551 ของคณะกรรมการตามที่
เสนอ
3. พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
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ประธานฯ ไดแถลงตอที่ประชุมวา ตามที่ขอบังคับของบริษัทไดกําหนดใหคณะกรรมการตองดําเนินการจัดทํางบ
ดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท ใหผูสอบบัญชีตรวจสอบ แสดงความเห็นให
เสร็จสิ้น กอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําป เพื่อพิจารณาอนุมัตนิ ั้น
คณะกรรมการไดดําเนินการใหมีการจัดทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2551 โดยผูสอบบัญชีไดทําการตรวจสอบ และไดแสดงความเห็นโดยไมมีเงื่อนไข และบริษัทไดจัดพิมพ
ไวในหนังสือรายงานประจําป 2551 ตั้งแตหนา 29 ถึงหนา 67 รวมถึง คําอธิบายและการวิเคราะหของฝาย
จัดการดวย และไดจัดสงรายงานประจําปนใี้ หแกทานผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว
พรอมกันนี้ นายฉัตรชัย เทียมทอง ในฐานะผูอํานวยการฝาย ฝายการเงิน ไดสรุปผลการดําเนินงานในรอบป
2551 ใหที่ประชุมไดรับทราบ ดังนี้
ภาวะอุตสาหกรรม
จากการแปรเปลี่ยน“ทีไอทีว”ี ไปเปน“ไทย-พีบีเอส”ซึ่งเปนบริการสาธารณะที่ไมมีโฆษณา ในชวงกลางมกราคม
2551 และโดยที่“เนลสัน มีเดีย รีเสริทช”ไดเคยรายงานวา “ทีไอทีว”ี มีสวนแบงตลาดในเม็ดเงินโฆษณาผานสื่อ
โทรทัศนสูงกวารอยละ15 ในป2550 จึงเปนเหตุที่ทําใหเม็ดเงินโฆษณาผานสื่อโทรทัศนในรายงานของ“เนลสันฯ”
ไดยุบตัวลงจากปกอนเกือบทุกเดือนในป2551 แตอยางไรก็ตาม จากฐานที่ต่ํากวาปกติในชวงไตรมาส2ในป2550
ซึ่งเปนชวงเปลี่ยนผานของการเปลี่ยนแปลงจาก“ไอ-ทีว”ี ไปเปน“ทีไอทีว”ี (ซึ่งทําให“ทีไอทีว”ี มีสวนแบงตลาดใน
ไตรมาสนั้นต่ํากวาอัตราเฉลี่ยของป) อุตสาหกรรมจึงยังมีการเติบโตจากปกอนในชวงไตรมาสนั้นและเปนไตรมาส
ที่ดีที่สุดของป2551 แตในรายงานของ“เนลสันฯ”ก็แสดงวาอุตสาหกรรมยุบตัวลงจากปกอนเพียงรอยละ4.4 จึงมี
ผลทําใหทุกชอง ยกเวน“ที-ไอทีว/ี ที-พีบีเอส” มีการเติบโตสูงกวาปกอนทั้งสิ้น โดยที่ “ชอง11” ซึ่งปจจุบันใชชื่อวา
“เอ็นบีท”ี มีอัตราการเติบโตดีขึ้นสูงกวาใครอื่น ซึ่งเปนผลจากฐานที่ต่ํา-จากขอจํากัดในการรับโฆษณาที่มีมาแต
เดิม และ จากการที“่ ชอง11”ไดถายทอดการแขงขันโอลิมปกยาวนานกวาเครือขายอื่นๆ แตเมื่อพิจารณารายงาน
ของ“เนลสันฯ”ในรายละเอียด ก็เห็นไดชัดวา ผูโฆษณาไมไดยุบตัวไปในทางเดียวกัน นอกจากผูที่เคยเปนผู
โฆษณารายใหญของ“ที-ไอทีว”ี ซึ่งกลับมาเปนผูโฆษณาที่ใชเงินลดลงในป2551 ยังมีผูโฆษณาหลายกลุมสินคา/
หลายราย ทั้งรายใหญๆและรายกลางๆ ที่ยังเพิ่มการใชเงินโฆษณาผานสื่อโทรทัศนสูงขึ้นกวาปกอน และ มีหลาย
รายที่ใชเงินโฆษณาเพิ่มขึ้นมากกวารอยละ20ของปกอน อีกทั้งยังมีผูโฆษณารายใหมเพิ่มเขามาอีกมากราย ทํา
ใหผูโฆษณาสวนใหญมีสวนแบงในอุตสาหกรรมลดลง แสดงใหเห็นไดชัด ถึงความหลากหลาย, ความมั่นคง และ
โอกาสที่ดีของการเติบโตของอุตสาหกรรม อันเปนเหตุใหทั้ง “ชอง3” และเครือขายอื่น สามารถปรับอัตราราคา
เวลาโฆษณาเพิ่มขึ้นในบางชวงเวลามาตั้งแตชวงตนป2551 และอีกรอบในชวงกลางไตรมาส2 กอนที่ขาวรายทั้ง
จากภายนอกและภายใน ประเทศจะมีผลลบตอเศรษฐกิจมหภาค จนทําใหอุตสาหกรรมไดยุบตัวจากเดือนกอน
ตอ เนื่องกันใน2เดือนสุดทายของป แตก็ยังเปนอัตราการยุบตัวลงในอัตราที่ต่ํา

โครงสรางของกลุมบีอีซี เวิลด
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ในป2551 กลุมบีอีซี เวิลด ยังคงไมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของกลุม อยางเปนสาระสําคัญ นอกจากการที่ได
ขายเงินลงทุนใน“ธีมสตาร” บริษัทรวมที่ไดขาดทุนมาโดยตลอด ออกไปทั้งหมดในไตรมาสแรกของป และการ
เปลี่ยนประเภทของเงินลงทุนใน“ซีวีด”ี จากเดิมที่เปน“บริษัทรวม” เปน “เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย”ในไตร
มาสสามของปเมื่อ“ซีวีด”ี ไดเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนใหมลดสัดสวนการถือครองของผูถือหุนเดิมลง และ การจด
ทะเบียนเลิกบริษัท โมบิ (ไทย) จํากัด และ บริษัท ดิจิตอล แฟคทอรี่ จํากัด ที่ไดหยุดดําเนินการมาหลายปแลว โดย
ไดจดทะเบียนเลิกบริษัทดังกลาวในชวงทายป
ผลการดําเนินงาน
เนื่องจากนโยบายบัญชี เกี่ยวกับการบันทึกบัญชี“เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม” มีผลทําใหผลการ
ดําเนินงานที่แสดงในงบฯเฉพาะของบริษัท แสดงผลที่ตางไปจากผลการดําเนินงานของกลุม ดังนั้นเพือ่ ปองกันมิ
ใหเกิดความสับสน ใครขออธิบายผลการดําเนินงาน ตามที่แสดงในงบการเงินรวม
กลุม บีอีซี เวิลด มีกําไรสุทธิ(สวนที่เปนของผูถือหุนของบีอีซี เวิลด)ในป2551 สูงขึ้นกวาปกอนรอยละ27.7 มากขึ้น
623ลานบาท เปนยอดเทากับ 2,875ลานบาท จากการที่บีอีซี เวิลด ยังสามารถเพิ่มรายไดจากการขายเวลา
โฆษณาไดสูงขึ้นรอยละ16.7 เปนยอดที่ดีขึ้นสูงกวาปกอน1,172ลานบาท จากการปรับราคาขึ้นในบางชวงเวลา
การขยายเวลาชวงไพรมและชวงซุปเปอรไพรม อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงผังรายการยังสามารถเพิ่มอัตราการใชเวลา
โฆษณาไดดีขึ้นอีกดวย แมตนทุนในการใหบริการและคาใชจายในการขายและการบริหารจะเพิ่มขึ้นจากปกอน
ดวยเชนกัน จากการเปลี่ยนแปลงผังรายการ การปรับขยายเวลาในบางชวงรายการ การถายทอดการแขงขัน
โอลิมปก และ อัตราเงินเฟอที่สูงขึ้นในระหวางป แตตนทุนและคาใชจายก็เพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ํากวาการเพิ่มขึ้นของ
รายได จึงทําใหกลุม บีอีซี เวิลด มีอัตรากําไร และ ยอดกําไรสุทธิ สูงขึ้นจากปกอนมาก
รายไดจากการขาย
รายไดจากการขายเวลาโฆษณาของกลุม บีอีซี เวิลด ในป2551 ทําไดสูงขึ้นรอยละ16.7 เปนยอดที่ดีขึ้นสูงกวาป
กอน1,172ลานบาท จากการปรับราคาขึ้นไดอีกในบางชวงเวลา การขยายชวงไพรมไทม และ การขยายเวลาชวง
ซุปเปอรไพรม-ที่ขยายเพื่อรองรับความตองการเวลาโฆษณาที่เพิ่มขึ้นสูงกวาที่คาดการณไว
อีกทั้งการเปลี่ยน
แปลงผังรายการยังสามารถเพิ่มอัตราการใชเวลาโฆษณาไดดีขึ้นอีกดวย
สวนรายไดจากการจัดคอนเสิรตและ
แสดงโชวนั้นลดลงจากปกอนตามจํานวนกิจกรรมที่ปรับลดลง และตามการสนับสนุนที่ไดรับนอยลงโดยเฉพาะการ
จัดการแขงขันเทนนิสอาชีพระดับโลก ที่จัดขึ้นเปนประจําในไตรมาส3ของป แตในป2551นี้เรามีรายไดจากการ
จัดการแขงขันที่วานั้นไดนอยลงจากที่เคยทําไดในปกอน จึงทําใหผลขาดทุนจากการจัดการแขงขันนี้เปนยอดที่สูง
กวายอดของปกอน
ตนทุนขายและคาใชจาย
ตนทุนใหบริการ เพิ่มขึ้นจากปกอนเพียงรอยละ4.2 แมจะมีการถายทอดการแขงขันโอลิมปก การปรับผังรายการ
เพิ่มรายการใหม การขยายเวลาชวงซุปเปอรไพรม-ที่ไดขยายเพื่อรับความตองการเวลาโฆษณาที่เพิ่มขึ้นสูงกวาที่
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คาดการณไว และ การปรับขยายรายการบางชวงในเวลาพรมไทม-ซึ่งก็เปนการเพิ่มโอกาศในการสรางรายไดและ
กําไรใหสูงขึ้นดวย สวนตนทุนการจัดการแสดงนั้นก็ลดลงตามตามจํานวนกิจกรรมที่ปรับลดลง ในสวนของ
คาใชจายในการขาย-ที่เพิ่มขึ้นรอยละ13.4 ก็เปนการโตขึ้นตามยอดขาย สวนคาใชจายในการบริหาร-ที่เพิ่มขึ้นรอย
ละ2.2 นั้นไดรับรูความเสี่ยงของหนี้ที่เกิดจากการจัดการแขงขันเทนนิสในปกอนๆที่ยังคงคางอยูนานในรูป“คาเผื่อ
สําหรับหนี้ที่สงสัยจะสูญ” ที่ทําใหคาใชจายสูงขึ้นเปนพิเศษในไตรมาส3 ปนี้ดวยแลว โดยรวมตนทุนและคาใชจาย
ในการดําเนินงานเพิ่มขึ้นจากปกอนพียงรอยละ2.4
ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการควบคุมตนทุนและ
คาใชจายของ บีอีซี เวิลด ไดเปนอยางดี แมอัตราเงินเฟอจะสูงขึ้นมากในระหวางป
ฐานะการเงิน
สินทรัพยโดยรวมเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับยอด ณ สิ้นป2550 โดยที่เงินสด,รายการเทียบเทาเงินสดและเงิน
ลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของผลกําไร เงินลงทุนในบริษัทรวมนั้นไดถูกจัดประเภทใหมเปนเงินลงทุน
ระยะยาวในหลักทรัพยเผื่อขาย, เมื่ออํานาจควบคุมของเราลดลง, แสดงมูลคาตามราคาตลาด โดยที่กําไรจากการ
แปลงมูลคาเงินลงทุนดังที่กลาว และการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดไดแสดงไวในสวนของผูถือหุนโดยตรง ไม
ผานงบกําไรขาดทุน หนี้สินลดลงจากยอดเมื่อปลายปกอนเล็กนอยแมภาระภาษีเพิ่มขึ้น สวนของผูถือหุนก็เพิ่มขึ้น
จากยอดเมื่อปลายปกอนตามกําไรที่เพิ่มขึ้นเชนกัน กลุมบีอีซี เวิลดยังมีฐานะมั่งคงเชนเคย
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสุด
ณ วันที่ 31ธันวาคม 2551 ซึ่งผูตรวจสอบบัญชีไดทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยไมมีเงื่อนไขไวแลว จึง
ขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
ทั้งนี้ ในระหวางการประชุมในวาระนี้ ไดมีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะสอบถามหรือใหขอเสนอแนะดังนี้
นางศจีรัตน เมธีสุวภาพ ผูถือหุน ไดขอใหฝายบริหารชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบการเงินป 2551 ที่แสดงไวใน
รายงานประจําป 2551 รวม 4 ประเด็น ดังนี้ 1.) ในรายงานฯ หนา 32 ถามวา ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุน
ในบริษัทรวมในงบการเงินรวม 27 ลานบาท เปนบริษัทรวมแหงไหน ดวยเหตุผลอะไร 2.) ในรายงานฯหนา 41
การลงทุนในบริษัทยอย 99.99 มี 16 บริษัท เดิมใชเกณฑสวนไดเสีย จะเปนไปไดหรือไมที่จะมีการเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับการลงทุนในบริษัทตางๆที่เราเขาไปลงทุนวามีกําไร-ขาดทุน เทาไร เชน บางกอกเอ็นเตอรเทนเมนต
บริษัท บีอีซี ไอที โซลูชั่น จํากัด เปนตน 3.) ในรายงานฯ หนา 49 สินคาคงเหลือคืออะไร ทําไมถึงเพิ่มขึ้นถึง 63
ลานบาทจากปกอน สินคาคงเหลือนั้น คืออะไร ถาไมมีคาเพิ่มขึ้น ฝายบริหารมีแนวทางในการบริหารเพื่อลด
สินคาคงเหลือนี้อยางไร และ 4.) ในรายงานฯ หนา 50 บริษัทมีคาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนถึง 137 ลานบาท
คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนนีเ้ ปนคาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทไหน อยางไร เพราะเทาที่ติดตามรูสึกวาตั้ง
สูงมาตั้งแตปกอนแลว

Deleted: ว

นายฉัตรชัย เทียมทอง ผูอํานวยการฝายการเงิน ไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบวา คําตอบสําหรับคําถามขอ 1 บริษัท
รวมที่ขายเงินลงทุนไป คือ บริษัท ธีมสตาร จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่จัดแสดงโชวในตางประเทศ ซึ่งธุรกิจนี้ ฝาย
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จัดการไมสามารถทํากําไรไดตามที่เสนอ ฝายบริหารจึงตัดสินใจขายเงินลงทุนสวนนี้ออกไป โดยเรื่องนี้ไดเปดเผย
ไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว และไดนําเสนอไวในคําอธิบายและการวิเคราะหผลการดําเนินงานและ
ฐานะการเงินของฝายจัดการแลว ตอบคําถามขอที่ 2 การนําเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทยอยนั้น เนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี จากเดิมที่ใชวิธีการรับรูตามสวนไดเสียนั้น ซึ่งวิธีนี้จะมีการแสดงกําไรขาดทุนในแตละบริษัทเปนรายบริษัท เปลี่ยนมาใชวิธีราคาทุน ใน 2 ปที่ผานมา ทําใหขอมูลสวนนีห้ ายไป
อยางไรก็ตามขอเรียนชี้แจงวา ในการจัดทํางบการเงินรวมนั้นโดยเนื้อแทแลวยังใชวิธีสวนไดเสียอยู ฝายบริหารใช
หลักความระมัดระวังในการบริหารกิจการ จะพบวา มีบางบริษัทที่มีผลการดําเนินงานขาดทุนเกินทุน ก็ได
แสดงผลขาดทุนจากการลงทุนนั้นไวในงบการเงิน อยางไรก็ตาม บริษัทในฐานะผูถือหุนก็ไมมีนโยบายที่จะปลอย
ใหบริษัทนั้นๆลมละลาย บริษัทรับรูโดยมีการดอยคาเงินลงทุนนี้ ดูไดจากหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 9 ใน
รายงานฯหนา 52 ซึ่งคําตอบไดตอบรวมไปถึงคําถามที่ 4 ดวย สวนคําตอบสําหรับคําถามที่ 3 นั้น ขอชี้แจงวา
ในหมายเหตุขอ 8 นี้ แสดงในหนวยบาทไมใชหนวยพันบาท เพราะฉะนั้น สินคาคงเหลือเพิ่มขึ้นจากปกอนเพียง
63,000 บาท ไมใช 63ลานบาทตามที่ทานผูถือหุนเขาใจ จึงขอแจงใหที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุด ณ
วันที่ 31ธันวาคม 2551 ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงเห็นดวย 1,679,866,582 เสียง หรือคิดเปน 98.98% ของ
องคประชุม โดยมีผูถือหุนออกเสียง ไมเห็นดวย 0 เสียงหรือคิดเปน 0.00% ขององคประชุม และงดออกเสียง
17,357,300 เสียงหรือคิดเปน 1.02% ขององคประชุม
4. พิจารณาจัดสรรเงินกําไรสําหรับป 2551 และอนุมัติจายเงินปนผล
ประธานฯ ไดแถลงใหที่ประชุมทราบวา ในป 2551 ในงบการเงินเฉพาะบริษัทแสดงกําไรสุทธิ 3,031,394,584.บาท (สามพันสามสิบเอ็ดลานบาทสามแสนเกาหมื่นสี่พันหารอยแปดสิบสี่บาท) เมื่อหักเงินปนผลระหวางกาลที่
ไดจายในระหวางป จํานวนรวม 1,200,000,000.-บาท (หนึ่งพันสองรอยลานบาท) และรวมกับยอดคงเหลือของ
กําไรที่ยังไมจัดสรรที่เหลือมาจากกําไรปกอนๆรวมเปนจํานวนเงิน 1,836,306,035บาท (หนึ่งพันแปดรอยสามสิบ
หกลานสามแสนหกพันสามสิบหาบาท)
ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลไมต่ํากวารอยละ90ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวม และมีประเพณีที่จะจาย
ปละสองครั้ง คือ เปนเงินปนผลจายระหวางกาล เมื่อแจงผลการดําเนินงานครึ่งแรกของป และเปนเงินปนผล
ประจําปที่ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจําป
คณะกรรมการพิจารณาแลว เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการ
ดําเนินงานป 2551 ดังนี้
1.) จัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานป 2551 เปนเงินปนผลงวดหลังอีก 0.75บาทตอหุน เปนจํานวนเงิน
รวม 1,500,000,000.-บาท (หนึ่งพันหารอยลานบาท) กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล (Recode
Date) ในวันที่ 31 มีนาคม 2552 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพยฯ โดยวิธีปด
สมุดทะเบียนในวันที่ 1 เมษายน 2552 โดยกําหนดใหจายเงินปนผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2552 และให
จายเงินปนผลจากเงินกําไรของกิจการที่เสียภาษีนิติบุคคลในอัตรารอยละ 30 กอน
หนา 8 จาก 13

2.) คงเหลือเปนเงินกําไรสะสมที่ยังไมจัดสรรในงบการเงินเฉพาะของบีอีซี เวิลด อีกจํานวน 336,306,035บาท
(สามรอยสามสิบหกลานสามแสนหกพันสามสิบหาบาท) และเหลืออีก 2,211,708,961 บาท (สองพันสอง
รอยสิบเอ็ดลานเจ็ดแสนแปดพันเการอยหกสิบเอ็ดบาท) ในงบการเงินรวม
อนึ่ง เงินปนผลงวดหลังจํานวน 0.75บาทตอหุนนี้ เมื่อรวมกับเงินปนผลระหวางกาลที่คณะกรรมการบริษัทไดมี
มติอนุมัติจายไปเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2551 ในอัตรา0.60บาทตอหุน รวมทั้งปจายในอัตรา1.35บาทตอหุน หรือ
คิดเปนจํานวนเงินรวม 2,700,000,000.-บาท(สองพันเจ็ดรอยลานบาท) ซึ่งเทากับรอยละ 93.9 ของกําไรสุทธิ
ของงบการเงินรวม จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
ทั้งนี้ ในระหวางการประชุมในวาระนี้ ไดมีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะสอบถามหรือใหขอเสนอแนะดังนี้
นายวิชา โชคพงษพันธุ ผูถือหุน ไดเสนอตอคณะกรรมการวา ขอเสนอใหฝายบริหารตั้งเปา การจายปนผล
สําหรับผลการดําเนินงาน ป 2552 นี้ เพิ่มขึ้นจากที่จายในป 2551 อีก 39สตางคตอหุน
ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการรับทราบคําแนะนําของทานผูถือหุนและจะพยายามสรางผลการ
ดําเนินงานใหดีที่สุด
นายสุรฑิน จุฬาโอฬาร ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ไดขอใหประธานฯ แจงคะแนนในแตละ
วาระใหที่ประชุมทราบดวย
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลในป 2551 ตามที่เสนอ นอกจากนี้ ที่ประชุมไดมี
มติดวยคะแนนเสียง เห็นดวย 1,703,950,347 เสียง หรือคิดเปน 99.24% ขององคประชุม โดยมีคะแนนเสียงไม
เห็นดวย 0 เสียงหรือคิดเปน 0.00% ขององคประชุม และงดออกเสียง 13,015,500 เสียงหรือคิดเปน 0.76%
ขององคประชุม ใหจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานป 2551 และอนุมัติจายเงินปนผล ดังนี้
1.) อนุมัติจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานป 2551 เปนเงินปนผลงวดหลังอีก 0.75บาทตอหุน เปน
จํานวนเงินรวม 1,500,000,000.-บาท (หนึ่งพันหารอยลานบาท) กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปน
ผล (Recode Date) ในวันที่ 31 มีนาคม 2552 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.
หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 1 เมษายน 2552 โดยกําหนดใหจายเงินปนผลในวันที่ 26
พฤษภาคม 2552 และใหจายเงินปนผลจากเงินกําไรของกิจการที่เสียภาษีนิติบุคคลในอัตรารอยละ 30
กอน ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปนผลระหวางกาลที่ไดจายไปแลวในระหวางปในอัตรา 0.60บาทตอหุน รวมทั้งป
จายสําหรับผลการดําเนินงานป2551 ในอัตรา 1.35บาท หรือคิดเปนจํานวนเงินรวม 2,700,000,000.-บาท
(สองพันเจ็ดรอยลานบาท) ซึ่งเทากับรอยละ 93.9 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวม
2.) คงเหลือเปนเงินกําไรสะสมที่ยังไมจัดสรรในงบการเงินเฉพาะของบีอีซี เวิลด อีกจํานวน 336,306,035บาท
(สามรอยสามสิบหกลานสามแสนหกพันสามสิบหาบาท) และเหลืออีก 2,211,708,961 บาท (สองพันสอง
รอยสิบเอ็ดลานเจ็ดแสนแปดพันเการอยหกสิบเอ็ดบาท) ในงบการเงินรวม
5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ
หนา 9 จาก 13

ประธานฯ ไดแถลงตอทีป่ ระชุมวา ขอบังคับของบริษัท ใหบริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไมนอยกวา 5 คนและ
กําหนดให 1 ใน 3 ของกรรมการออกจากตําแหนงในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง โดยใหกรรมการที่อยูใน
ตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนงกอน และกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกเขารับตําแหนง
อีกก็ได
ปจจุบันบริษัทมีกรรมการ 12 คน ในปนี้ มีกรรมการที่จะตองออกตามวาระรวม 3 คน ไดแก นายประชุม มาลี
นนท นางสาวนิภา มาลีนนท นางสาวอัมพร มาลีนนท และนางรัชนี นิพัทธกุศล ไดแสดงเจตนารมณขอออกจาก
ตําแหนงกอนครบกําหนดดวย เพื่อใหมีกรรมการออกจากตําแหนงครบ 1 ใน 3 ตามขอบังคับของบริษัท
คณะกรรมการสรรหาไดมีความเห็นเสนอตอคณะกรรมการบริษัทวา กรรมการที่ออกในปนี้ เปนผูมีคุณวุฒิและมี
คุณสมบัติเหมาะสม กลาวคือ เปนผูมีความสามารถ มีความรอบรู มีความชํานาญในธุรกิจ จึงเห็นควรเสนอตอที่
ประชุมสามัญผูถือหุน ใหพิจาณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คนที่ออกในปนี้กลับเขาดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระหนึ่ง
โดยประวัติกรรมการและผลงานในปที่ผานมา ไดแสดงไวแลวในเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 5
คณะกรรมการพิจารณาแลว เห็นวาที่ประชุมผูถือหุนสมควรตั้ง นายประชุม มาลีนนท นางสาวนิภา มาลีนนท
นางสาวอัมพร มาลีนนท และนางรัชนี นิพัทธกุศล ซึ่งพนจากตําแหนงในปนี้ กลับเขาเปนกรรมการตอไปอีกวาระ
หนึ่ง จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
ในการประชุมในวาระนี้ ไมมีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะสอบถามหรือใหขอเสนอแนะใด
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติตั้งกรรมการทั้ง 4 คนที่ออกจากตําแหนงในปนี้ กลับเขาเปน
มติที่ประชุม
กรรมการของบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียง ดังนี้
1.) มีมติตั้งนายประชุม มาลีนนท กลับเขาเปนกรรมการของบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงเห็นดวย
1,586,283,679 เสียง หรือคิดเปน 92.39% ขององคประชุม โดยมีคะแนนเสียงไมเห็นดวย 117,686,268
เสียงหรือคิดเปน 6.85% ขององคประชุม และงดออกเสียง 13,015,500 เสียงหรือคิดเปน 0.76% ขององค
ประชุม
2.) มีมติตั้งนางสาวนิภา มาลีนนท กลับเขาเปนกรรมการของบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงเห็น
ดวย 1,698,145,395 เสียง หรือคิดเปน 98.90% ขององคประชุม โดยมีคะแนนเสียงไมเห็นดวย 5,824,552
เสียงหรือคิดเปน 0.34%ขององคประชุม และงดออกเสียง 13,015,500 เสียงหรือคิดเปน 0.76% ขององค
ประชุม

3.) มีมติตั้งนางสาวอัมพร มาลีนนท กลับเขาเปนกรรมการของบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงเห็น
ดวย 1,698,145,395 เสียง หรือคิดเปน 98.90% ขององคประชุม โดยมีคะแนนเสียงไมเห็นดวย 5,824,552
เสียงหรือคิดเปน 0.34% ขององคประชุม และงดออกเสียง 13,015,500 เสียงหรือคิดเปน 0.76% ขององค
ประชุม
หนา 10 จาก 13

4.) มีมติตั้งนางรัชนี นิพัทธกุศล กลับเขาเปนกรรมการของบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงเห็นดวย
1,586,321,608 เสียง หรือคิดเปน 92.39% ขององคประชุม โดยมีคะแนนเสียงไมเห็นดวย 117,648,339
เสียงหรือคิดเปน 6.85% ขององคประชุม และงดออกเสียง 13,015,500 เสียงหรือคิดเปน 0.76% ขององค
ประชุม
6. พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2552

Deleted: 2551

ประธานฯ ไดแถลงตอที่ประชุมวา ขอบังคับของบริษัท กําหนดใหกรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนในการปฏิบัติ
หนาที่ ซึ่งคาตอบแทน ไดแก เงินเดือน เงินบําเหน็จ เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส สวัสดิการ หรือผลประโยชนตอบ
แทนในลักษณะอื่นทํานองเดียวกัน โดยที่บริษัทฯไดจายคาตอบแทนกรรมการในรูปเบี้ยประชุม และเงินบําเหน็จ
เทานั้น
คณะกรรมการพิจารณาแลว เห็นวาที่ประชุมผูถือหุนสมควรกําหนดคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2552 ใน
อัตราเดิม โดยที่ขอขยายวงเงินเบี้ยประชุมเพื่อมิใหเปนอุปสรรคในการทํางานของคณะกรรมการที่คาดวาจะตอง
มีการประชุมถี่มากครั้งเพิ่มขึ้นจากปกอน ดังนี้
ก. เบี้ยประชุม: กําหนดเงินเบี้ยประชุมสําหรับการประชุมแตละครั้ง ในอัตราเดิมเทากับปกอน ดังนี้
- ประธานกรรมการ 15,000.-บาท(หนึ่งหมื่นหาพันบาท)
- กรรมการทานอื่นทานละ 10,000.-บาท(หนึ่งหมื่นบาท)
- กรรมการทุกทานในการประชุมคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ทานละ 10,000.-บาท(หนึ่งหมื่นบาท)
โดยใหปรับวงเงินสําหรับเบี้ยประชุมนี้ใหอยูในวงเงินไมเกิน 1,500,000.-บาท (หนึ่งลานหาแสนบาท) (ปรับ
เพิ่มขึ้นจากวงเงินที่เคยกําหนดไวในปกอน 500,000.-บาท (หาแสนบาท) หรือคิดเปน 50%) ทั้งนี้ เพื่อไมให
การจํากัดวงเงินเบี้ยประชุม เปนอุปสรรคในการทํางานของกรรมการ ที่คาดวาจะตองมีการประชุมถี่มากครั้ง
เพิ่มขึ้น
ข. เงินบําเหน็จกรรมการ: เปนจํานวนเงินรวม 15,000,000.-บาท (สิบหาลานบาท) เทากับปกอน โดยให
คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกันเองตามความเหมาะสม
จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
ในการประชุมในวาระนี้ ไมมีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะสอบถามหรือใหขอเสนอแนะใด

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดวยคะแนนเสียงเห็นดวย 1,699,946,247 เสียง หรือคิดเปน
มติที่ประชุม:
99.01% ขององคประชุม โดยมีคะแนนเสียงไมเห็นดวย 3,880,600 เสียงหรือคิดเปน 0.23% ขององคประชุม
และงดออกเสียง 13,158,600 เสียงหรือคิดเปน 0.77% ขององคประชุม กําหนดคาตอบแทนกรรมการสําหรับป
2552 ดังนี้
ก. เบี้ยประชุม : กําหนดเงินเบี้ยประชุมสําหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทในแตละครั้ง ดังนี้
หนา 11 จาก 13

- ประธานกรรมการ 15,000.-บาท(หนึ่งหมื่นหาพันบาท)
- กรรมการทานอื่นทานละ 10,000.-บาท(หนึ่งหมื่นบาท)
- กรรมการทุกทานในการประชุมคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ทานละ 10,000.-บาท(หนึ่งหมื่นบาท)
โดยที่เบี้ยประชุมนี้ใหอยูในวงเงินไมเกิน 1,500,000.-บาท (หนึ่งลานหาแสนบาท)
ข. เงินบําเหน็จกรรมการ : กําหนดเงินบําเหน็จกรรมการสําหรับรอบปบัญชี 2552 เปนจํานวนเงินรวม 15 ลาน
บาท โดยใหคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกันเองตามความเหมาะสม
7. พิจารณาแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีสําหรับป 2552

Deleted: 2551

ประธานฯ ไดแถลงตอที่ประชุมวา ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให
พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้งและเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของกลุมบริษัทนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นรวมกันที่จะ เสนอชื่อ ดร.วิรัช อภิเมธีธํารง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 และ/หรือ
นายชัยกรณ อุนปติพงษา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ อติอนุวรรตน ผูสอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 5202 แหงสํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส ใหเปนผูสอบบัญชีของกลุมบริษัทสําหรับ
รอบปบัญชี 2552 อีกปหนึ่ง เนือ่ งจากพิจารณาแลวเห็นวา ผูสอบบัญชีเปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู
ความสามารถ มีความชํานาญในวิชาชีพ มีผลการปฏิบัติงานที่ผานมาเปนที่ยอมรับและนาพอใจ ผูสอบบัญชีมี
ความเปนอิสระ และไมมีความสัมพันธหรือมีสวนไดสวนเสียกับบริษัทและบริษัทยอย
อนึ่ง เนื่องจาก ในระหวางป 2551 บริษัทยอยในกลุมฯ จํานวน 2 บริษัท ไดจดทะเบียนยกเลิกกิจการในเดือน
ธันวาคม 2551 และขณะนี้อยูในระหวางการชําระบัญชี ทําใหผูสอบบัญชีไมตองตรวจสอบบัญชีของสองบริษัทนี้
ตั้งแตรอบบัญชีไตรมาส 4 ป 2551 จึงไมมีคาสอบบัญชีในสวนนี้ โดยคาสอบบัญชีของทั้งกลุมที่จายจริงในป
2551 เปนจํานวนเงินรวม 5,476,000.-บาท(หาลานสี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันบาท) ต่ํากวาที่อนุมัติไวเปนจํานวนเงิน
24,000 บาท จึงขอแจงใหที่ประชุมทราบ
สําหรับคาสอบบัญชีป 2552 ของบริษัทและบริษัทยอยในกลุมบีอีซี เวิลด ทั้งกลุมเปนยอดรวม 5,505,000.-บาท
(หาลานหาแสนบาท) ปรับเพิ่มขึ้นจากคาสอบบัญชีที่ขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนเมื่อปกอน 5,000.-บาท (หา
พันบาท) ปรับเพิ่มขึ้น 0.09% แตปรับเพิ่มขึ้นจากคาสอบบัญชีที่จายจริงในปกอนรวม 29,000บาท (สองหมื่นเกา
พันบาท) ปรับเพิ่มขึ้น 0.53% โดยเปนสวนของบริษัท1,250,000.-บาท(หนึ่งลานสองแสนหาหมื่นบาท) ปรับ
เพิ่มขึ้นจากปกอน 2.5% เนื่องจาก อัตราเงินเฟอ และปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น จากการเติบโตของธุรกิจและจากการ
ปรับเปลี่ยนมาตรฐานและกฎระเบียบตางๆของหนวยงานกํากับดูแล ที่ทําใหผูสอบบัญชีตองใชเวลาเพิ่มขึ้น
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาที่ประชุมผูถือหุน สมควรแตงตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธํารง ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 1378 และ/หรือ นายชัยกรณ อุนปติพงษา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ อติ
อนุวรรตน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 เปนผูสอบบัญชีสําหรับรอบปบัญชี 2552 และกําหนดคาตอบแทน
ผูสอบบัญชี สําหรับป 2552 โดยเปนคาสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอยในกลุมบีอีซี เวิลด เปนยอดรวม
5,505,000.-บาท(หาลานหาแสนหาพันบาท) โดยเปนสวนของบริษัท1,250,000.-บาท(หนึ่งลานสองแสนหา
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หมื่นบาท) ทั้งนี้ การปรับเพิ่มคาสอบบัญชีนี้อยูในเกณฑที่เหมาะสมเปนไปตามอัตราเงินเฟอ และปริมาณงานที่
เพิ่มขึ้น จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
ในการประชุมในวาระนี้ ไมมีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะสอบถามหรือใหขอเสนอแนะใด
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติแตงตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธํารง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 และ/หรือ นาย
ชัยกรณ อุนปติพงษา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ อติอนุวรรต ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 5202 แหงสํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส เปนผูสอบบัญชีสําหรับรอบปบัญชี 2552 และ
มีมติกําหนดคาสอบบัญชีสําหรับรอบป 2552 ของกลุมบริษัทเปนจํานวนเงิน 5,505,000บาท โดยเปนสวนของ
บริษัท 1,250,000บาท ดวยคะแนนเสียงเห็นดวย 1,703,964,548 เสียง หรือคิดเปน 99.24% ขององคประชุม
โดยมีผูถือหุนออกเสียงไมเห็นดวย 5,400 เสียงหรือคิดเปน 0.00% ขององคประชุม และงดออกเสียง
13,015,500 เสียงหรือคิดเปน 0.76% ขององคประชุม
ประธานฯ ปดประชุมเวลา 15.10 นาฬิกา
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