รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2550
ของ
บริษัท บีอีซี เวิลด จํากัด (มหาชน)
_______________________________________
เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันศุกรที่ 27 เมษายน 2550 เวลา 14.30 นาฬิกา ณ หองเรนโบว ชั้น 5 โรงแรม อิมพีเรียลควีนสปารค
เลขที่ 199 ซอยสุขุมวิท 22 กรุงเทพมหานคร โดยมีนายประสาร มาลีนนท รองประธานกรรมการ เปนประธานในที่
ประชุม
ประธานฯ แถลงวา มีผูถือหุนมาเขาประชุมดวยตนเองและโดยผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมแทนจํานวนรวม 485
ราย นับรวมจํานวนหุนได 1,614,771,740หุน คิดเปน 80.74% ของหุนทีจ่ ําหนายแลวทั้งหมด ครบเปนองคประชุม
ตามขอบังคับของบริษัท
อนึ่ง แมภายหลังจากที่ประธานฯไดแถลงตัวเลขผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่มาเขารวมประชุมแลว ยังคงมีผูถือหุน
ทยอยมาลงทะเบียนเพิ่มเติมอยางตอเนื่อง โดยทายที่สุดมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมทั้งสิ้น 613ราย
นับจํานวนหุนได 1,671,701,705หุน คิดเปน 83.59% ของหุนที่จําหนายแลวทั้งหมด ดังนั้น เพื่อความครบถวน
ถูกตอง รายงานการประชุมนี้จะแสดงคะแนนตรงตามที่มีการลงทะเบียนจริงในแตละวาระ
ประธานไดกลาวแนะนํากรรมการและผูบริหารของบริษัทผูเขารวมประชุม 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 และกรรมการบริหาร สายธุรกิจสื่อใหม
6.) นางสาวรัตนา มาลีนนท กรรมการ และกรรมการบริหาร สายบัญชีและการเงิน
7.) นางสาวนิภา มาลีนนท
กรรมการ
8.) นางสาวอัมพร มาลีนนท กรรมการ และกรรมการบริหาร สายธุรกิจผลิตรายการ
9.) นางรัชนี นิพัทธกุศล
กรรมการ และกรรมการบริหาร สายการตลาดและการขาย
10.) นายปณิธาน ทศไนยธาดา ผูอํานวยการฝาย ฝายโฆษณา
11.) นายสมรักษ ณรงควิชัย
ผูอํานวยการฝาย ฝายผลิตรายการ
12.) นายบริสุทธิ์ บูรณะสัมฤทธิ ผูอํานวยการฝาย ฝายงานสนับสนุน
13.) นายพิษณุ เรืองรจิตปกรณ ผูอํานวยการฝาย ฝายเทคโนโลยี
14.) ดร.อภิญญา กังสนารักษ ผูอํานวยการฝาย ฝายทรัพยากรบุคคล
15.) นายณพพงศ บุตรขวัญ
ผูอํานวยการฝาย สํานักตรวจสอบภายใน
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16.) นายนพดล เขมะโยธิน
17.) นายฉัตรชัย เทียมทอง

ผูอํานวยการฝาย ฝายพัฒนาธุรกิจ และการลงทุน
ผูอํานวยการฝาย ฝายการเงิน และเลขานุการบริษัท
ซึ่งเปนผูชวยในการดําเนินการประชุมในครั้งนี้

โดยในการประชุมครั้งนี้ ไดมีนายชัยกรณ อุนปติพงษา ผูแทนผูสอบบัญชีของบริษัทจาก สํานักงาน ดร.วิรัช
แอนด แอสโซซิเอทส และนายไพบูลย อมรภิญโญเกียรติ ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท กิลเบิรต รี้ด แอนด คอม
ปานี จํากัด 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 14.40 นาฬิกา เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระตางๆที่ระบุไว
ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งไดนําสงใหแกผูถือหุนกอนหนานี้แลว ดังนี้
1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2549
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2549 ซึ่งไดจัดใหมีขนึ้ เมื่อ
วันที่ 26 เมษายน 2549 ทั้งนี้ บริษัทไดจัดทํารายงานประชุมฯ และนําสงรายงานประชุมฯ นี้ ใหตลาด
หลักทรัพยฯ และกระทรวงพาณิชยแลว ภายใน 14 วันนับจากประชุมเสร็จ นอกจากนี้ บริษัทไดเผยแพรรายงาน
ประชุมฯ ในเว็บไซตของบริษัท www.becworld.com เพื่อใหผูถือหุนและผูที่เกี่ยวของไดพิจารณาความครบถวน
ถูกตองในสาระสําคัญดวย ทั้งนี้ ที่ผานมาไมไดรับการทักทวงวารายงานการประชุมฯดังกลาวไมครบถวนถูกตอง
ในสาระสําคัญในเรื่องใด รายงานงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2549 ไดแสดงไวในเอกสาร
ประกอบการประชุม ซึ่งไดจัดสงใหแกทานผูถือหุนไปแลวพรอมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการได
พิจารณารายงานการประชุมดังกลาวแลว เห็นวาที่ประชุมควรรับรองรายงานการประชุมดังกลาว จึงขอเสนอใหที่
ประชุมพิจารณา
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ทั้งนี้ ในระหวางการประชุมในวาระนี้ ไมมีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะสอบถามหรือใหขอเสนอแนะแตอยางใด
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2549 ตามที่เสนอ
ดวยคะแนนเสียง เห็นดวย 1,614,771,740 เสียง หรือคิดเปน 100.00% ขององคประชุม โดยมีผูถือหุนออกเสียง
ไมเห็นดวย 0 เสียงหรือคิดเปน 0.00% ขององคประชุม และงดออกเสียง 0 เสียงหรือคิดเปน 0.00% ขององค
ประชุม
2. คณะกรรมการเสนอรายงานของคณะกรรมการเพื่อทราบ
ประธานฯ เสนอรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯในรอบป 2549 ของคณะกรรมการ ตามที่ไดแสดงไวใน
รายงานประจําป 2549 ในหนาที่ 2 และ 3 ซึ่งไดจัดสงใหแกทานผูถือหุนไปแลวพรอมกับหนังสือเชิญประชุมใน
ครั้งนี้ ใหที่ประชุมทราบ
ทั้งนี้ ในระหวางการประชุมในวาระนี้ ไมมีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะสอบถามหรือใหขอเสนอแนะแตอยางใด
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบป 2549 ของคณะกรรมการตามที่
เสนอ
3. พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล บัญชีกําไรขาดทุน สําหรับรอบปบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2549 ซึ่งผูสอบบัญชีไดตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยไมมีเงื่อนไข บริษัทไดจัดพิมพไวในรายงาน
ประจําป 2549 ในหนา 25 ถึงหนา 58 ซึ่งไดจัดสงใหทานผูถือหุนแลวพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และ
ไดชี้แจงเพิ่มเติมวา
ขอบังคับของบริษัทไดกําหนดใหคณะกรรมการตองดําเนินการจัดทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุด
ของรอบปบัญชีของบริษัท ใหผูสอบบัญชีตรวจสอบ แสดงความเห็นใหเสร็จสิ้น กอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน
ในการประชุมสามัญประจําป เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปบัญชี
2549 รวมทั้งคําอธิบาย และการวิเคราะหของฝายจัดการ ซึ่งไดแสดงไวในหนา 16-23 ของรายงานประจําป
2549 ของบริษัท ซึ่งไดจัดสงใหแกผูถือหุน พรอมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัตงิ บดุลและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งผูตรวจสอบบัญชีไดทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยไมมีเงื่อนไขไวแลว
จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
ทั้งนี้ ในระหวางการประชุมในวาระนี้ ไมมีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะสอบถามหรือใหขอเสนอแนะแตอยางใด
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31ธันวาคม
2549 ดวยคะแนนเสียงเห็นดวย 1,666,343,702 เสียง หรือคิดเปน 99.83%ขององคประชุม โดยมีผูถือหุนออก
เสียงไมเห็นดวย 0 เสียงหรือคิดเปน 0.00% ขององคประชุม และงดออกเสียง 2,919,000 เสียง หรือคิดเปน
0.17%ขององคประชุม
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4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสําหรับป 2549
ประธานฯ ไดแถลงใหที่ประชุมทราบวา ในรอบป 2549 บริษัทมีผลการดําเนินงานเปนกําไรเทากับ
1,642,734,365บาท (หนึ่งพันหกรอยสี่สิบสองลานเจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันสามรอยหกสิบหาบาท) ซึ่งเมื่อรวมกับ
กําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรยอดคงเหลือปลายงวดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 จํานวน 993,038,672 บาท (เการอย
เกาสิบสามลานสามหมื่นแปดพันหกรอยเจ็ดสิบสองบาท) และการจายเงินปนผลในระหวางป ใหแกผูถือหุน
สามัญจํานวน 2,000 ลานหุน โดยจายตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2549 ซึ่งใหจายเงินปนผลจากผล
การดําเนินงานป2548งวดหลัง หุนละ0.30บาท เปนจํานวนเงินรวม 600,000,000บาท(หกรอยลานบาท)
จากนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2549 ประชุมเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2549 ไดมีมติใหจายเงินปนผล
ระหวางกาล สําหรับผลการดําเนินงานหกเดือนแรกของป 2549 ในอัตราหุนละ 0.35 บาท เปนจํานวนเงินรวม
700,000,000บาท(เจ็ดรอยลานบาท) โดยไดจายไปเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2549 รวมเปนเงินปนผลที่ไดจายไปใน
ป2549 รวม1,300,000,000บาท(หนึ่งพันสามรอยลานบาท) คงเหลือเปนกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรปลายงวด
วันที่ 31 ธันวาคม 2549 จํานวน 1,335,773,037บาท (หนึ่งพันสามรอยสามสิบหาลานเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพัน
สามสิบเจ็ดบาท)
แตเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชี เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษทั รวมในงบการเงินเฉพาะของ
บริษัท จากวิธีสวนไดเสีย มาเปนวิธีราคาทุน และการปรับปรุงยอนหลังเพื่อใหสอดคลองกับประกาศสภาวิชาชีพ
บัญชี ฉบับที่ 26/2549 และฉบับที่ 32/2549 ตั้งแตรอบบัญชีที่เริ่มในวันที่ 1 มกราคม 2550 เปนตนไปนั้น ทําให
บัญชีกําไรสะสมยังไมไดจัดสรร ยกมาตนป2550 ของบีอีซี เวิลด จะแสดงยอดติดลบ เปนผลขาดทุนสะสม
จํานวน 1,569,774,212.78บาท (หนึ่งพันหารอยหกสิบเกาลานเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสองรอยสิบสองบาทเจ็ด
สิบแปดสตางค) บีอีซี เวิลดจึงไมอาจจายเงินปนผลไดอีก จนกวาจะสามารถลางผลติดลบในบัญชีกําไรสะสมนี้
ได
อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ขอแจงใหผูถือหุนทราบวา การปรับเปลี่ยนวิธีการบันทึกบัญชีดังกลาว ซึ่งมีผลใหบริษัทฯ
มีขาดทุนสะสมตามที่ไดแจงไปแลวนั้น เปนเพียงการปรับเปลี่ยนตัวเลขในทางบัญชี ซึ่งในทางความจริงบริษัทฯ
ยังคงมีกําไรจากการประกอบกิจการที่สามารถจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนได
ซึ่งกรรมการบริษัทฯจะหาทาง
ดําเนินการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน โดยเร็วที่สุด เมื่อสามารถจะดําเนินการได
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุน ไมอาจจะพิจารณาจัดสรรเงินกําไรได จึงขอเสนอใหที่
ประชุมพิจารณา
ทั้งนี้ ในระหวางการประชุมในวาระนี้ ไมมีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะสอบถามหรือใหขอเสนอแนะแตอยางใด
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาล ในอัตราหุนละ 0.35 บาท
เปนจํานวนเงินรวม 700,000,000บาท ซึ่งไดจายแลวเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2549 และมีมติไมจัดสรรเงินกําไร
สําหรับป 2549 ดวยคะแนนเสียงเห็นดวย 1,670,555,205 เสียง หรือคิดเปน 100.00% ขององคประชุม โดยมีผู
ถือหุนออกเสียงไมเห็นดวย 0 เสียงหรือคิดเปน 0.00% ขององคประชุม และงดออกเสียง 0 เสียงหรือคิดเปน
0.00% ขององคประชุม
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5. พิจารณาอนุมัติการโอนสํารองตามกฎหมายและสวนเกินมูลคาหุนสามัญ มาชดเชยผลขาดทุนสะสม
ประธานฯ แจงตอที่ประชุมวา เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชี เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัท
รวมในงบการเงินของบริษัท จากวิธีสวนไดเสีย มาเปนวิธีราคาทุน ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี มีผลบังคับใช
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2550 เปนตนไปนั้น ทําใหบัญชีกําไรสะสมยังไมไดจัดสรร ยกมาตนป2550 ณ วันที่ 1
มกราคม 2550 ของบีอีซี เวิลด จะแสดงยอดติดลบ เปนผลขาดทุนสะสมจํานวน1,569,774,212.78บาท แต
เนื่องจากบริษัทไดจัดสรรเงินกําไรไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายแลว200ลานบาท และ บริษัทยังมีสวนเกินมูลคา
หุนอยูอีก2,536,498,586บาท และบริษทั อาจโอนเงินสํารองตามกฎหมายและสวนเกินมูลคาหุนดังที่กลาว มา
ชดเชยผลขาดทุนสะสม ตามพรบ.บริษัทมหาชนได
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุน สมควรอนุมัติ ใหโอนเงินสํารองตามกฎหมายและสวนเกิน
มูลคาหุนสามัญของบริษัท มาชดเชยผลขาดทุนสะสม 1,569,774,212.78 บาท นี้ทั้งจํานวน จึงขอเสนอใหที่
ประชุมพิจารณา
ทั้งนี้ ในระหวางการประชุมในวาระนี้ ไมมีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะสอบถามหรือใหขอเสนอแนะแตอยางใด
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหโอนเงินสํารองตามกฎหมาย และสวนเกินมูลคาหุนสามัญ
ของบริษัท มาชดเชยผลขาดทุนสะสม 1,569,774,212.78 บาท นี้ทั้งจํานวน ดวยคะแนนเสียงเห็นดวย
1,671,675,405 เสียง หรือคิดเปน 100.00% ขององคประชุม โดยมีผูถือหุนออกเสียงไมเห็นดวย 0 เสียงหรือคิด
เปน 0.00% ขององคประชุม และงดออกเสียง 0 เสียงหรือคิดเปน 0.00% ขององคประชุม
6. พิจารณาเพิ่มจํานวนกรรมการอีก 1 คน และเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระและ
กําหนดเงินคาตอบแทนกรรมการ สําหรับป 2550
ประธานฯ ไดแถลงตอที่ประชุมวา ขอบังคับของบริษัท ใหบริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไมนอยกวา 5 คนและ
กําหนดให 1 ใน 3 ของกรรมการออกจากตําแหนงในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง โดยใหกรรมการที่อยูใน
ตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนงกอน และกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกเขารับตําแหนง
อีกก็ได นอกจากนี้ไดกําหนดให กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนในการปฏิบัติหนาที่ ซึ่งคาตอบแทน ไดแก
เงินเดือน เงินบําเหน็จ เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส สวัสดิการ หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่นทํานอง
เดียวกัน
ปจจุบันบริษัทมีกรรมการ 11 คน ในปนี้ มีกรรมการที่จะตองออกตามวาระรวม 4ทาน ไดแก นายอรุณ งามดี
นายประธาน รังสิมาภรณ นายมานิต บุญประกอบ และนางรัชนี นิพัทธกุศล โดยประวัติกรรมการและผลงานใน
ปที่ผานมา ไดแสดงไวแลวในเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 6
ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแลว เห็นวาที่ประชุมผูถือหุนสมควรตั้ง นายอรุณ งามดี นายประธาน รังสิมาภรณ
นายมานิต บุญประกอบ และนางรัชนี นิพัทธกุศล ซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระในปนี้ กลับเขาเปนกรรมการ
ตอไป และสมควรตั้งนายแมทธิว กิจโอธาน เปนกรรมการใหมเพิ่มจากเดิมรวมเปน 12 คน เพื่อเพิ่มความ
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หลากหลายและเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการโดยรวม ประวัติการศึกษาและประวัติการทํางานของบุคคล
ที่ถูกเสนอชื่อใหเปนกรรมการบริษัท ไดแสดงไวแลวในเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 6 จึงขอเสนอใหที่
ประชุมพิจารณา
นอกจากนี้ ประธานไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณากําหนดเงินคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2550 โดย
คณะกรรมการพิจารณาแลว เห็นควรเสนอตอที่ประชุมนี้ใหพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ สําหรับป
2550 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 2550 เปนจํานวนเงินรวม
15 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 3ลานบาท หรือคิดเปนเพิ่มขึ้น25%โดยใหคณะกรรมการพิจารณาจัดสรร
กันเองตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ ในระหวางการประชุมในวาระนี้ ไมมีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะสอบถามหรือใหขอเสนอแนะแตอยางใด
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวไดมีมติแตงตั้งนายแมทธิว กิจโอธาน เปนกรรมการบริษัทเพิ่มอีก 1 คน
ดวยคะแนนเสียงเห็นดวย 1,665,095,305 คะแนนหรือคิดเปน 99.61%ขององคประชุม โดยมีผูถือหุนและผูรับ
มอบฉันทะออกเสียงไมเห็นดวย 6,600,300 คะแนนหรือคิดเปน0.39% และงดออกเสียง 0 คะแนน หรือคิดเปน
0.00%ขององคประชุม และมีมติตงั้ กรรมการทั้ง 4 คนที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระในปนี้ ไดแก นาย
อรุณ งามดี, นายประธาน รังสิมาภรณ นายมานิต บุญประกอบ และนางรัชนี นิพัทธกุศล กลับเขาดํารงตําแหนง
กรรมการตอไป ดวยคะแนนเสียงเทากันทั้ง 4 คน ดังนี้ คะแนนเสียงเห็นดวย 1,669,974,205 คะแนนหรือคิดเปน
99.90%ขององคประชุม โดยมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะออกเสียงไมเห็นดวย 1,727,500 คะแนนหรือคิดเปน
0.10%ขององคประชุม และงดออกเสียง 0 คะแนน หรือคิดเปน 0.00%ขององคประชุม และมีมติกําหนดเงิน
คาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2550 โดยมีรายละเอียดคาตอบแทนกรรมการ ดังนี้
1.) เบี้ยประชุม
- กําหนดเงินเบี้ยประชุมสําหรับการประชุมคณะกรรมการแตละครั้ง ดังนี้
ใหประธานกรรมการ ครั้งละ 8,000.-บาท และ
ใหกรรมการทานอื่น ครั้งละ 4,000.- บาท
- กําหนดเงินเบี้ยประชุมสําหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการ
ประชุมคณะอนุกรรมการตางๆ แตละครั้ง ดังนี้ กรรมการทานละ 4,000.-บาท
โดยที่เบี้ยประชุมนี้อยูในวงเงินไมเกิน 500,000.-บาท
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2.) คาตอบแทนกรรมการ กําหนดเงินคาตอบแทนกรรมการสําหรับรอบปบัญชี 2550 เปนจํานวนเงินรวม
15 ลานบาท โดยใหคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกันเองตามความเหมาะสม
6. พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี สําหรับป 2550
ประธานฯ แจงตอที่ประชุมวา ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให
พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้งและเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของกลุมบริษัทนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นรวมกันที่จะเสนอชื่อนายชัยกรณ อุนปติพงษา แหงสํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิ
เอทส ผูสอบบัญชีเดิมของกลุมบริษัทในปกอน และนายอภิรักษ อติอนุวรรตน ซึ่งเปนผูสอบบัญชีจากสํานักงาน
เดียวกัน ใหเปนผูสอบบัญชีของกลุมบริษัท สําหรับรอบปบัญชี 2550 อีกปหนึ่ง เนื่องจาก พิจารณาแลว เห็นวา
เปนผูมีความรูความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ และนาเชื่อถือ ในสวนของคาสอบบัญชีป 2550 ของบริษัทและ
บริษัทยอยในกลุมบีอีซี เวิลด เปนยอดรวม 5,243,000.-บาท ปรับเพิ่มขึ้นจากปกอน ปรับเพิ่มขึ้นจากปกอ น
5.3%เปนไปตามการเติบโตของธุรกิจ โดยเปนสวนของบริษัท 1,160,000.-บาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 7.4%
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาที่ประชุมผูถือหุน สมควรแตงตั้ง นายชัยกรณ อุนปติพงษา ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ อติอนุวรรตน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 เปนผูสอบบัญชี
สําหรับรอบปบัญชี 2550 และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี สําหรับป 2550 โดยเปนคาสอบบัญชีของบริษัท
และบริษัทยอยในกลุมบีอีซี เวิลด เปนยอดรวม 5,243,000.- บาท โดยเปนสวนของบริษัท 1,160,000.- บาท
ปรับเพิ่มขึ้นจากปกอน 7.4% ทั้งนี้ การปรับเพิ่มคาสอบบัญชีนี้เปนไปตามการเติบโตของธุรกิจเดิมและธุรกิจใหม
ที่เพิ่มขึ้น จึงขอเรียนเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
ทั้งนี้ ในระหวางการประชุมในวาระนี้ ไมมีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะสอบถามหรือใหขอเสนอแนะแตอยางใด
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแตงตั้ง นายชัยกรณ อุนปติพงษา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 และ/หรือ
นายอภิรักษ อติอนุวรรตน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 แหงสํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส เปน
ผูสอบบัญชีสําหรับรอบปบัญชี 2550 และมีมติกําหนดคาสอบบัญชีของกลุมบริษัทเปนจํานวนเงิน 5,243,000
บาท โดยที่เปนสวนของบริษัท 1,160,000 บาท ดวยคะแนนเสียงเห็นดวย 1,655,570,005 เสียง หรือคิดเปน
99.03%ขององคประชุม โดยมีผูถือหุนออกเสียงไมเห็นดวย 16,194,700 เสียงหรือคิดเปน 0.97% ขององค
ประชุม และงดออกเสียง 0 เสียงหรือคิดเปน 0.00% ขององคประชุม
ประธานฯ ปดประชุมเวลา 15.15 นาฬิกา
ลงชื่อ _______________________________
( นายประสาร มาลีนนท )
ประธานที่ประชุม
หนา 7 จาก 7

