รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2551
ของ
บริษัท บีอีซี เวิลด จํากัด (มหาชน)
_______________________________________
เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันศุกรที่ 25 เมษายน 2551 เวลา 14.30 นาฬิกา ณ หองเรนโบว ชั้น 5 โรงแรม อิมพีเรียล
ควีนสปารค เลขที่ 199 ซอยสุขุมวิท 22 กรุงเทพมหานคร โดยมีนายประสาร มาลีนนท รองประธาน
กรรมการ เปนประธานในที่ประชุม
ประธานฯ แถลงวา มีผูถือหุนมาเขาประชุมดวยตนเองและโดยผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมแทน
จํานวนรวม 470ราย นับรวมจํานวนหุนได 1,589,359,057หุน คิดเปน 79.47% ของหุนที่จําหนาย
แลวทั้งหมด ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท
อนึ่ง แมภายหลังจากที่ประธานฯไดแถลงตัวเลขผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่มาเขารวมประชุมแลว
ยังคงมีผูถือหุนทยอยมาลงทะเบียนเพิ่มเติมอยางตอเนื่อง โดยทายที่สุดมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ
เขารวมประชุมทั้งสิ้น 568ราย นับจํานวนหุนได 1,609,625,926หุน คิดเปน 80.48% ของหุนที่
จําหนายแลวทั้งหมด ดังนั้น เพื่อความครบถวนถูกตอง รายงานการประชุมนี้จะแสดงคะแนนตรง
ตามที่มีการลงทะเบียนจริงในแตละวาระ
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 และกรรมการบริหาร สายธุรกิจสื่อใหม
6.) นางสาวรัตนา มาลีนนท
กรรมการ และกรรมการบริหาร สายบัญชีและการเงิน
7.) นางสาวนิภา มาลีนนท
กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
8.) นางสาวอัมพร มาลีนนท
กรรมการ และกรรมการบริหาร สายธุรกิจผลิตรายการ
9.) นางรัชนี นิพัทธกุศล
กรรมการ และกรรมการบริหาร สายการตลาดและการขาย
หนา 1 จาก 19

โดยในการประชุมครั้งนี้ มีผูบริหารของบริษัทที่เขารวมประชุม ดังนี้
1.) นายปณิธาน ทศไนยธาดา
ผูอํานวยการฝาย ฝายโฆษณา
2.) นายสมรักษ ณรงควิชัย
ผูอํานวยการฝาย ฝายผลิตรายการ
3.) นายบริสุทธิ์ บูรณะสัมฤทธิ ผูอํานวยการฝาย ฝายงานสนับสนุน
4.) นายพิษณุ เรืองรจิตปกรณ
ผูอํานวยการฝาย ฝายเทคโนโลยี
5.) ดร.อภิญญา กังสนารักษ
ผูอํานวยการฝาย ฝายทรัพยากรบุคคล
6.) นายณพพงศ บุตรขวัญ
ผูอํานวยการฝาย สํานักตรวจสอบภายใน
7.) นายนพดล เขมะโยธิน
ผูอํานวยการฝาย ฝายพัฒนาธุรกิจ และการลงทุน
8.) นายฉัตรชัย เทียมทอง
ผูอํานวยการฝาย ฝายการเงิน
โดยนายฉัตรชัย เทียมทอง ผูทําหนาที่เลขานุการบริษัท เปนผูชวยประธานที่ประชุมในการ
ดําเนินการประชุม
นอกจากนี้ ไดมีนายชัยกรณ อุนปติพงษา ผูแทนผูสอบบัญชีของบริษัทจาก สํานักงาน ดร.วิรัช
แอนด แอสโซซิเอทส และนายไพบูลย อมรภิญโญเกียรติ ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท แมกนัส
แอนด พารทเนอร จํากัด เขารวมประชุมดวย
กอนเริ่มดําเนินการประชุม ประธานฯไดใหเลขานุการฯ แจงวิธีการสอบถามแสดงความเห็นและ
ออกเสียง ลงคะแนนใหที่ประชุมทราบวา เนื่องจากการประชุมผูถือหุนในครั้งกอนๆ ไดมีผูถือหุน
หลายทานไดสอบถามหรือแสดงความเห็นแตไมไดแจงชื่อใหทราบ ทําใหการบันทึกรายงานการ
ประชุมทําไดไมสมบูรณ จึงใครขอทําความตกลงกันไวแตเบื้องตนดังนี้ หากผูถือหุนทานใด
ประสงคที่จะสอบถามหรือแสดงความเห็น ใหเริ่มตนโดยการแนะนําตัวเองแจงชื่อนามสกุลและ
จํานวนหุนที่ถือกอน หากทานใดไมสะดวกที่จะออกมาพูดที่ไมโครโฟน ก็สามารถจะเขียนลงใน
กระดาษที่จัดไวให และสงใหแกพนักงานของบริษัท โดยที่บริษัทยินดีที่จะตอบคําถามที่ผูถือหุน
อยากทราบ อยางไรก็ตามหากคําถามที่ไมตรงกับวาระ หรือไมเกี่ยวของกับวาระการประชุมที่
กําลังพิจารณาอยูนั้น กรรมการและฝายบริหารจะตอบประเด็นคําถามที่ไมเกี่ยวของกับวาระการ
ประชุมนั้น ภายหลังเมื่อปดการประชุมแลว และบริษัทจะทําการแสดงคําถามคําตอบไวบน
เว็บไซตของบริษัท เพื่อใหนักลงทุนทราบเปนการทั่วกันดวย
สวนการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระนั้น ขอใหผูเขารวมประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยทํา
เครื่องหมายลงบนบัตรลงคะแนน ที่บริษัทแจกใหเมื่อตอนลงทะเบียนเขารวมประชุม สําหรับใน
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กรณีการมอบฉันทะ ที่ผูมอบฉันทะไดแสดงความประสงคออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระมา
นั้น ทางเจาหนาที่ลงทะเบียน ไดทําการปอนคะแนนเสียงตามที่ผูมอบฉันทะระบุไวในหนังสือ
มอบฉันทะ เขาระบบตั้งแตตอนลงทะเบียนแลว สวนการนับคะแนนเสียงเพื่อสรุปมติที่ประชุมใน
แตละวาระนั้น เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรณีที่ไมมีผูใดแสดงความเห็นคัดคาน หรือแสดง
ความเห็นเปนอยางอื่นนอกเหนือจากที่ประธานฯเสนอ ใหถือวาที่ประชุมมีมติเห็นชอบหรืออนุมัติ
ตามที่คณะกรรมการเสนอ การลงคะแนนเสียงคัดคานหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอใหผูเขารวม
ประชุมทําเครื่องหมายลงบนบัตรลงคะแนน และสงมอบบัตรลงคะแนนใหเจาหนาที่ของบริษัท
เพื่อใหที่ประชุมรับทราบวาในวาระนั้นๆมีผูเขารวมประชุมมีมติไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ใน
วาระนั้นๆ
และเพื่อใหเจาหนาที่สามารถบันทึกมติที่ประชุมในรายงานการประชุมไดอยาง
ครบถวนถูกตอง ขอใหทานผูเขารวมประชุมทุกทานสงคืนบัตรลงคะแนนใหแกบริษัท ภายหลัง
เสร็จสิ้นการประชุมแลว โปรดวางบัตรลงคะแนนทั้งหมดที่ทานไดรับไวบนโตะ เพื่อใหบริษัททํา
การจัดเก็บบัตรลงคะแนนไวเปนหลักฐานเพื่อใชสอบยันคะแนนเสียงได ในกรณีที่ทานผูเขารวม
ประชุมไมแสดงความเห็นไมเห็นชอบหรืองดออกเสียง และไมสงคืนบัตรลงคะแนนใหแกบริษัท
บริษัทจะถือวาทานใหความเห็นชอบในวาระนั้นๆ
ประธานฯ ไดกลาวเปดประชุม เมื่อเวลา 14.40 นาฬิกา เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบ
วาระตางๆที่ระบุไวในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งไดนําสงใหแกผูถือหุนกอนหนานี้แลว ดังนี้
1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2550
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2550 ซึ่งได
จัดใหมีขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550 ทั้งนี้ บริษัทไดจัดทํารายงานประชุมฯ และนําสงรายงาน
ประชุมฯ นี้ ใหตลาดหลักทรัพยฯ และกระทรวงพาณิชยแลว ภายใน 14 วันนับจากประชุมเสร็จ
นอกจากนี้ บริษัทไดเผยแพรรายงานประชุมฯ ในเว็บไซตของบริษัท www.becworld.com เพื่อให
ผูถือหุนและผูที่เกี่ยวของไดพิจารณาความครบถวนถูกตองในสาระสําคัญดวย ทั้งนี้ ที่ผานมา
ไมไดรับการทักทวงวารายงานการประชุมฯ ดังกลาว ไมครบถวนถูกตองในสาระสําคัญในเรื่องใด
รายงานงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2550 ไดแสดงไวในเอกสารประกอบการประชุม
ซึ่งไดจัดสงใหแกทานผูถือหุนไปแลวพรอมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการไดพิจารณา
รายงานการประชุมดังกลาวแลว เห็นวาที่ประชุมควรรับรองรายงานการประชุมดังกลาว จึงขอ
เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
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ทั้งนี้
ในระหวางการประชุมในวาระนี้
ขอเสนอแนะแตอยางใด

ไมมีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะสอบถามหรือให

มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป
2550 ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียง เห็นดวย 1,568,639,057เสียง หรือคิดเปน 98.70% ขององค
ประชุม โดยมีผูถือหุนออกเสียงไมเห็นดวย 0 เสียงหรือคิดเปน 0.00% ขององคประชุม และงด
ออกเสียง 20,720,000เสียงหรือคิดเปน 1.30% ขององคประชุม
2. คณะกรรมการเสนอรายงานของคณะกรรมการเพื่อทราบ
ประธานฯ เสนอรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯในรอบป 2550 ของคณะกรรมการ ตามที่ได
แสดงไวในรายงานประจําป 2550 ในหนาที่ 2 และ 3 ซึ่งไดจัดสงใหแกทานผูถือหุนไปแลวพรอม
กับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ใหที่ประชุมทราบ
ทั้งนี้
ในระหวางการประชุมในวาระนี้
ขอเสนอแนะแตอยางใด

ไมมีผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะสอบถามหรือให

มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ
คณะกรรมการตามที่เสนอ

ในรอบป

2550

ของ

3. พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
ประธานฯ ไดแถลงตอที่ประชุมวา ตามที่ขอบังคับของบริษัทไดกําหนดใหคณะกรรมการตอง
ดําเนินการจัดทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท ใหผูสอบ
บัญชีตรวจสอบ แสดงความเห็นใหเสร็จสิ้น กอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุม
สามัญประจําป เพื่อพิจารณาอนุมตั ินั้น
คณะกรรมการไดดําเนินการใหมีการจัดทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัทฯ สําหรับป
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 โดยผูสอบบัญชีไดทําการตรวจสอบ และไดแสดงความเห็นโดย
ไมมีเงื่อนไข และบริษัทไดจัดพิมพไวในหนังสือรายงานประจําป 2550 ตั้งแตหนา 25 ถึงหนา 60
รวมถึง คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการดวย และไดจัดสงรายงานประจําปนี้ใหแกทาน
ผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว
พรอมกันนี้ นายฉัตรชัย เทียมทอง ในฐานะผูอํานวยการฝาย ฝายการเงิน ไดสรุปผลการ
ดําเนินงานในรอบป 2550 ใหที่ประชุมไดรับทราบ ดังนี้
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โครงสรางของกลุมบีอีซี เวิลด
ในป2550 กลุมบีอีซี เวิลดไมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของกลุม อยางเปนสาระสําคัญ
นอกจากการที่ไดขายเงินลงทุนในบริษัทยอยบางสวนใหกลุมเมเจอรฯ เขามาเปนผูถือหุนสวน
นอยในไทยทิคเก็ตฯ การขายเงินลงทุนทั้งหมดในเอสเอ็มบีที พับลิชชิ่งคืนใหแกผูถือหุนใหญ การ
ซื้อหุนสวนนอยใน บีอีซี-เทโร เอ็กซซิบิชั่นส เพิ่มการลงทุนในบริษัทนั้นเปน99.9% และการเขาทํา
กิจการรวมคากับ ซีเนริโอ ในนาม “กิจการรวมคาบีอีซี-เทโร ซีเนริโอ” เพื่อนําเสนอละครเพลงเรื่อง
“แคท”
ผลการดําเนินงาน
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม ในงบการเงิน
เฉพาะของบริษัทที่เริ่มใชในปนี้
มีผลทําใหผลการดําเนินงานที่แสดงในงบฯเฉพาะของบริษัท
แสดงผลที่ตางไปจากผลการดําเนินงานของกลุม
แตเพื่อกันความสับสนจึงขออธิบายผลการ
ดําเนินงานตามที่แสดงในงบการเงินรวม ดังนี้
กลุม บีอีซี เวิลด มีกําไรสุทธิในป2550 เทากับ 2,252ลานบาท สูงกวาปกอน 609ลานบาท เทากับ
ดีขึ้นกวา37% จากการเติบโตของธุรกิจของบีอีซี เวิลด ที่ดีตอเนื่องตั้งแตไตรมาสสี่ของป2548
สามารถเพิ่มรายไดจากการขายเวลาโฆษณาไดมากกวาปกอนกวา908ลานบาท จากการเพิ่ม
อัตราการใชเวลาโฆษณาขึ้นมาไดอยางตอเนื่อง การขยายเวลาชวงซุปเปอรไพรม และการปรับ
เพิ่มราคาในบางชวงเวลา ในขณะที่ตนทุนการใหบริการไมไดเพิ่มขึ้นตาม แตกลับลดลงจากป
กอน จากการที่เปลี่ยนแปลงผังรายการลดจํานวนละครลง มีกําไรจากธุรกิจจัดคอนเสิรตและ
แสดงโชว และคาใชจายในการขายและบริหารเปลี่ยนแปลงไปเล็กนอย จึงทําใหกลุม บีอีซี เวิลด
มีอัตรากําไรสูงขึ้น และยังมีอัตราการเติบโตของยอดกําไรสุทธิสูงมากอยูดี
รายไดจากการขาย
รายไดจากการขายเวลาโฆษณาของกลุม บีอีซี เวิลด ในไตรมาสสุดทายเปนเชนเดียวกับ
อุตสาหกรรม คือเติบโตสูงขึ้นกวาไตรมาสกอนและเติบโตดีกวาไตรมาสเดียวกันของปกอน โดยที่
กลุม บีอีซี เวิลด ทําไดดีกวาอุตสาหกรรม โดยที่ในไตรมาสสุดทายของปทําไดสูงกวาปกอนถึง
26.9% และรวมทั้งปทําไดสูงกวาปกอน14.9% จากการที่สามารถเพิ่มอัตราการใชเวลาโฆษณา
ไดดีขึ้นกวาปกอนอยางมาก มีการขยายเวลาชวงซุปเปอรไพรม อีกทั้งยังสามารถปรับราคาขึ้นได

หนา 5 จาก 19

ในบางชวงเวลาอีกดวย
กอนเชนกัน

สวนรายไดจากการจัดคอนเสิรตและแสดงโชวที่แสดงก็ทําไดสูงกวาป

ตนทุนขายและคาใชจาย
ตนทุนใหบริการ ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปกอน เนื่องจากการปรับผังรายการลดจํานวนละครลง
สวนตนทุนการจัดการแสดงนั้นก็เพิ่มขึ้นตามรายไดแตในสัดสวนที่ต่ํากวา และคาใชจายในการ
ขายและบริหารก็ไมไดเปลี่ยนแปลงไปจากยอดปกอนมากมายนัก
ฐานะการเงิน
สินทรัพยโดยรวมเพิ่มขึ้นมากเมือ่ เปรียบเทียบกับยอด ณ สิ้นป2549 โดยที่เงินสดและเงินลงทุน
ชั่วคราวไดเพิ่มขึ้นคอนขางมากตามการเพิ่มขึ้นของผลกําไร หนี้สินเพิ่มขึ้นเล็กนอยจากปกอน
เนื่องจากภาษีเงินไดที่เพิ่มขึ้น สวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นตามกําไร กลุมฯมีฐานะมั่งคงเชนเคย
ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา
ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไร
ขาดทุน สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31ธันวาคม 2550 ซึ่งผูตรวจสอบบัญชีไดทําการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นโดยไมมีเงื่อนไขไวแลว จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
ทั้งนี้
ในระหวางการประชุมในวาระนี้
ขอเสนอแนะดังนี้

ไดมีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะสอบถามหรือให

นายปราโมทย ลิบรัตนสกุล ไดขอใหฝายบริหารชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับตนทุนที่ลดลงจากการปรับ
ผังรายการวา มีการปรับผังอยางไรบาง
นายฉัตรชัย เทียมทอง ผูอํานวยการฝาย ฝายการเงิน ไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบวา ตนทุนที่ลดลง
ที่เกิดจากการปรับผังรายการนั้น บริษัทไดลดจํานวนรายการละครไทย ซึ่งเปนรายการที่มตี นทุน
การผลิตสูงที่สุด โดยตั้งแตป2549 สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 (สถานีฯ) ไดออกอากาศรายการ
ละคร 3 เรื่องตอหนึ่งวัน มาชวงครึ่งหลังของป 2550 สถานีไดลดรายการละครลงเหลือ 2 เรื่องตอ
วัน และเอารายการอื่น เชน รายการประเภทเกมสโชว รายการภาพยนตรตางประเทศ มาทดแทน
รายการละคร ทําใหตนทุนในปที่ผานมาลดลงเมื่อเทียบกับป 2549
นายปราโมทย ลิบรัตนสกุล ไดสอบถามเพิ่มเติมถึงผลกระทบที่บริษัทไดรับ จากการเปลี่ยนแปลง
การบันทึกบัญชี จากวิธีสวนไดเสียมาเปนวิธรี าคาทุน มีผลกระทบถึงกําไรของบริษัทอยางไรบาง
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นายฉัตรชัย เทียมทอง ไดชี้แจงวา การเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชี ไมมีผลกระทบกับผูถือหุน
คงมีเพียงภาระของฝายจัดการที่เพิ่มมากขึ้นในการบริหารจัดการการเงิน เพื่อใหบริษัทยอยที่มี
กําไรจายเงินปนผลมาใหบริษัทแมใหมากที่สุด และภายในกําหนดเวลาที่เหมาะสม เพื่อใหกําไร
ของบริษัทแมใกลเคียงกับกําไรของกลุมบริษัทที่แสดงไวในงบการเงินรวมใหมากที่สุด ซึ่งธุรกิจที่
กลุมบริษัทดําเนินการ เปนธุรกิจที่ไดรับคาตอบแทนเปนเงินสด จึงเอื้อตอการจัดการการเงินเพื่อ
การจายเงินปนผล ดังนั้น บริษัทจึงยังคงสามารถดํารงนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนใน
อัตราที่ไมต่ํากวารอยละ90 ของงบการเงินรวมไดอยางไมมีปญหาแตอยางใด
นายปราโมทย ลิบรัตนสกุล ไดสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินปนผลที่จายจากบริษัทยอยมาให
บริษัทแมนั้น วาจายจากเงินกําไรที่ทําไดในปกอน หรือจายจากเงินกําไรสะสมดวย
นายฉัตรชัย เทียมทอง ไดชี้แจงวา การจายเงินปนผลจากบริษัทยอยมาบริษัทแมนั้น ตอง
พิจารณาถึงกระแสเงินสดของบริษัทนั้นๆ ดวย ดังนั้น นอกจากการจายเงินปนผลจากเงินกําไรที่
ทําไดในปกอน บริษัทยอยบางบริษัทก็อาจตองจายจากเงินกําไรสะสมบางตามความจําเปน
นางสาวจุฑามาศ เมธีสุวภาพ ไดสอบถามประเด็น หนี้สินหมุนเวียน เจาหนี้การคาในป 2549
เปนจํานวนเงิน 89ลานบาท ไดเพิ่มสูงขึ้นเปน 224ลานบาทในป 2550 จึงอยากขอใหฝายบริหาร
ชวยชี้แจงรายละเอียดใหทราบดวย
นายฉัตรชัย เทียมทอง ไดชี้แจงวา เจาหนี้การคาในงบการเงินรวม ปลายป 2549 มีจํานวน 237
ลานบาท และในป 2550 มีจํานวน 386ลานบาท ประเด็นที่คุณจุฑามาศ ยกขึ้นมานั้น เปนเจาหนี้
การคาในงบเดี่ยวของบริษัท เจาหนี้การคาสวนใหญของกลุมบริษัททั้งในงบการเงินรวมและในงบ
เดี่ยวของบริษัทนั้น เปนเรื่องตนทุนการจัดหารายการตางประเทศที่กลุมบีอีซี เวิลด จัดซื้อมา เพื่อ
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 โดยที่เจาหนี้การคานี้เปนตนทุนที่ฝายบริหารไม
อาจควบคุมใหเปนตนทุนที่เกิดขึ้นอยางสม่ําเสมอ และไมอาจควบคุมจํานวนเงินใหใกลเคียงกัน
ไดในทุกไตรมาสหรือทุกป เจาหนีก้ ารคาจะมากหรือนอยขึ้นกับสถานการณ วาในชวงเวลานั้นๆมี
รายการที่นาซื้อมากนอยแคไหน วันที่สิ้นสุดของแตละงวดบัญชีก็มีผลใหรายการเจาหนี้การคามี
จํานวนสูงหรือต่ํา เพราะหากมีการตัดจายหนี้จํานวนนี้ไปจํานวนมากกอนวันสิ้นงวด ณ วันสิ้น
งวด ยอดหนี้รายการนี้ก็จะต่ํา แตโดยเฉลี่ยแลวตนทุนการจัดหารายการตางประเทศของกลุม
บริษัทในแตละปจะไมแตกตางกันมากนัก ดูไดจากงบกระแสเงินสด หนา 31 รายการคาเชา
ภาพยนตร คาละคร ตัดจาย ป 2550 ลดลงประมาณ 100ลานบาท แตในการจัดหารายการ ใน
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หัวขอคาเชาภาพยนตร คาเชาผลิตภัณฑภาพยนตร คาลิขสิทธิ์ พบวาเพิ่มขึ้นเล็กนอยจาก1,100
ลานบาทในป 2549 เปน 1,274ลานบาทในป 2550 จากกรณีนี้ จังหวะในการซื้อรายการ
ตางประเทศอยูชวงปลายป จึงทําใหเจาหนี้การคาในงบการเงินป 2550 จึงเพิ่มสูงขึ้นมาก จึงขอ
แจงใหที่ประชุมทราบ
นายสุรศักดิ์ กอประคอง ไดใหคําแนะนําในการจัดทํางบการเงิน สอบถามเกี่ยวกับ ลูกหนี้การคา
ที่แสดงในหนาหมายเหตุประกอบงบการเงินระบุวา บริษัทยอยไมไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สําหรับลูกหนี้ที่เปนหนวยงานของรัฐ ที่แสดงในงบการเงินรวม เนื่องจากคาดวาจะเก็บเงินได จึง
คาดวานาจะไมปรากฏในคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ในป 2549 และ 2550 ใชหรือไม และหากไมอยู
ในคาเผื่อ ในป 2550 ซึ่งมีคาเผื่อฯประมาณ 50ลานบาทหรือคิดเปน 6.4%ของลูกหนี้การคารวม
ซึ่งถือวาคอนขางสูง โดยหนี้สงสัยจะสูญนี้คิดเปน 1.5%ของกําไร หรือคิดเปน0.63% ของรายได
จึงขอถามวาคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญวาลูกหนี้การคาที่คางชําระมากกวา 12 เดือนขึ้นไป ป 2549
จํานวน 64 ลานบาท ป 2550 จํานวน 58ลานบาท ถือวาคอนขางสูง หากเปนไปไดจะขอใหฝาย
บริหารเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับลูกหนี้การคารายใหญ 10 รายแรก รวมถึงขอมูลลูกหนี้การคาคาง
ชําระนานๆ และหนี้จํานวนเงินสูงๆ เพื่อใหผูถือหุนรายยอยไดรับทราบดวย และเปนไปตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในการเปดเผยขอมูลดวย นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบเรื่องลูกหนี้
กับขอมูลที่คณะกรรมการนําเสนอเกี่ยวกับรายไดจากการจัดคอนเสิรตในป 2550 ที่เพิม่ สูงขึ้น
รายจายการจัดคอนเสิรตแลว ป 2549 ขาดทุน ป 2550 กําไรเพียง 1 % ซึ่งพอๆกับหนี้สูญ เพิ่ม
หากเราสามารถเก็บหนี้จากลูกหนี้การคาไดมากขึ้น ผูถือหุนคิดวาอัตรากําไรสุทธิของเราก็จะเพิม่
จาก 28.5% เปน 30%ได และจะชวยใหอัตราสวนทางการเงินจะดูดีขึ้นดวย
นายฉัตรชัย เทียมทอง ไดเปนตัวแทนฝายบริหารชี้แจงตอที่ประชุมวา กลุมบริษัทบีอีซี เวิลดให
ความสําคัญตอการบริหารลูกหนี้ ธุรกิจของบริษัทจะประสบความสําเร็จก็ตอเมื่อเก็บหนี้ได ไมใช
แคขายได ดังนั้น กลุมบริษัทฯ จึงใหความสําคัญตั้งแตการคัดเลือกลูกคาที่จะมาเปนลูกหนี้ใน
อนาคต ความสามารถในการเก็บหนี้ของกลุมบริษัท บีอีซี เวิลด ในป 2550 ทําไดดีมาก ดังจะ
เห็นไดจากตัวเลขที่แสดงในงบกระแสเงินสด หนา 31 จะพบวาในป 2549 บริษัทมีคาใชจาย
เกี่ยวกับหนี้เสีย รับรูในงบการเงิน 12.3 ลานบาท ในป 2550 บริษัทสามารถลดคาเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญกลับมาเปนรายไดของบริษัท ไดถึง 14 ลานบาท โดยที่มีหนี้สูญเพียง 300,000บาทเทานั้น
และขอความที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 6 ในหนา 42 ที่คุณสุรศักดิ์ ไดยกเปน
ประเด็นในที่ประชุมนี้นั้น เปนการใหขอมูลเพิ่มเติมเพื่อใหผูถือหุนไดเขาใจในตัวเลขลูกหนี้ของ
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บริษัทมากขึ้น จะเห็นวาจํานวนหนี้ที่คงคางยาว เมื่อเทียบกับปลายป 2549 กับป 2550 ไดลดลง
ไปจํานวนมาก โดยเฉพาะหนี้ที่อายุไมถึง 6 เดือน แตหนี้ที่เกิน 12 เดือนนั้นลดลงไปไมมากนัก
โดยหนี้ที่อายุเกิน 12 เดือน ที่คงคางอยูปลายป 2550 นั้น แมจะเปนหนี้ที่คงคางยาว แตฝาย
บริหารเชื่อวาเปนหนี้ที่จะไมเปนปญหา เนื่องจาก เปนหนี้คงคางติดพันที่เกิดจากลูกหนี้ที่เปน
ภาครัฐ ซึ่งทางภาครัฐเองก็รับสภาพหนี้ เพียงแตไดแจงใหฝายจัดการทราบวามีปญหาภายใน
องคกรในเรื่องของขั้นตอนการเบิกจายงบประมาณ ทําใหชําระหนี้ใหแกบริษัทลาชา บริษัทเห็นวา
หนี้จํานวนนี้ไมไดเปนหนี้เสีย เปนลูกหนี้ที่มีฐานะดี และเปนลูกหนี้ที่รับสภาพหนี้ จึงไมไดตั้งคา
เผื่อฯ แตไดเปดเผยขอมูลแจงไวในหมายเหตุประกอบงบดังกลาว พรอมกันนี้ ฝายจัดการ
ขอขอบคุณทานผูถือหุนที่ไดชี้ประเด็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการใหแกฝายจัดการ ฝายจัดการถือ
เปนภาระหนาที่ในการบริหารหนี้ โดยยึดหลักวาธุรกิจจะประสบความสําเร็จไดก็ตอเมื่อเก็บเงิน
จากลูกหนี้ได ซึ่งการบริหารหนี้ในป 2550 บริษัทก็สามารถทําไดดีกวาป 2549 ดังที่ไดแจงไว
ขางตน จึงขอแจงใหที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัทฯ
สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31ธันวาคม 2550 ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงเห็นดวย 1,583,082,911
เสียง หรือคิดเปน 98.78% ขององคประชุม โดยมีผูถือหุนออกเสียง ไมเห็นดวย 0 เสียงหรือคิด
เปน 0.00% ขององคประชุม และงดออกเสียง 19,630,000เสียงหรือคิดเปน 1.22% ขององค
ประชุม
4. พิจารณาจัดสรรเงินกําไรสําหรับป 2550 และอนุมัติจายเงินปนผล
ประธานฯ ไดแถลงใหที่ประชุมทราบวา สืบเนื่องจากการปรับเปลี่ยนวิธีการบันทึกบัญชี เงินลงทุน
ในบริษัทยอยและบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะของบริษัท จากวิธีสวนไดเสียมาเปนวิธีราคาทุน
และการปรับปรุงยอนหลัง ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 26/2549 และฉบับที่ 32/2549
มีผลทําใหบัญชีกําไรสะสมยังไมไดจัดสรรยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 ของบริษัทฯ แสดงยอด
ติดลบเปนผลขาดทุนสะสมจํานวน 1,569,774,212.78บาท (หนึ่งพันหารอยหกสิบเกาลานเจ็ด
แสนเจ็ดหมื่นสี่พันสองรอยสิบสองบาทเจ็ดสิบแปดสตางค) แตหลังจากที่ไดดําเนินการโอนสํารอง
ตามกฎหมายจํานวน 200,000,000บาท (สองรอยลานบาท) และสวนเกินมูลคาหุนจํานวน
1,369,774,212.78บาท (หนึ่งพันสามรอยหกสิบเกาลานเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสองรอยสิบสอง
บาทเจ็ดสิบแปดสตางค) มาชดเชยผลขาดทุนสะสมทั้งจํานวนแลว ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือ
หุนประจําป2550 สงผลใหบริษัทสามารถพิจารณาจายเงินปนผลไดตามปกติเมื่อมีกําไร
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ในระหวางปคณะกรรมการบริษัทมีมติจายเงินปนระหวางกาลรวม 2 ครั้ง ครั้งแรกจายตามมติที่
ประชุมฯ ครั้งที่ 3/2550 ประชุมเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2550 ซึ่งไดมีมติใหจายเงินปนผลงวดหลัง
สําหรับผลการดําเนินงานป2549 ในอัตรา0.40บาทตอหุน เปนจํานวนเงินรวม 800,000,000บาท
(แปดรอยลานบาท) โดยไดจายเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2550 ครั้งที่ 2 จายตามมติที่ประชุมฯ
ครั้งที่ 4/2550 ประชุมวันที่ 6 สิงหาคม 2550 ซึ่งไดมีมติใหจายปนผลระหวางกาลสําหรับผลการ
ดําเนินงานป 2550 ในอัตรา0.50 บาทตอหุน เปนจํานวนเงินรวม 1,000,000,000บาท (หนึ่ง
พันลานบาท) โดยไดจายเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2550 รวมเปนเงินปนผลระหวางกาลที่ไดจายใน
ระหวางป 2550 จํานวนรวม 1,800,000,000บาท (หนึ่งพันแปดรอยลานบาท)
ในป 2550 บริษัทมีกําไรสุทธิ 3,104,911,451บาท (สามพันหนึ่งรอยสี่ลานบาทเกาแสนหนึ่งหมื่น
หนึ่งพันสี่รอยหาสิบเอ็ดบาท) เมื่อหักเงินปนผลที่ไดจายในระหวางป จํานวนรวม 1,800,000,000
บาท (หนึ่งพันแปดรอยลานบาท) คงเหลือเปนเงินกําไรที่ยังไมจัดสรรจํานวน 1,304,911,451บาท
(หนึ่งพันสามรอยสี่ลานบาทเกาแสนหนึ่งหมืน่ หนึ่งพันสี่รอยหาสิบเอ็ดบาท)
ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลไมต่ํากวารอยละ 90 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวม และมี
ประเพณีที่จะจายปละสองครั้ง คือ เปนเงินปนผลจายระหวางกาล เมื่อแจงผลการดําเนินงานครึ่ง
แรกของป และเปนเงินปนผลประจําปที่ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจําป จึงเห็นสมควร
เสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป2551 พิจารณาจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงาน
ป 2550 เปนเงินปนผลงวดหลัง หลังจากการกันกําไรสวนหนึ่งกลับเปนสํารองตามกฎหมาย
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนควรพิจารณาจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการ
ดําเนินงานป2550 ดังนี้
1.) จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมายใหครบรอยละ10ของทุนจดทะเบียน
เปนจํานวนเงินรวม
200,000,000บาท(สองรอยลานบาท)
2.) เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผล สําหรับผลการดําเนินงาน
ป 2550 งวดหลังอีก 0.55บาทตอหุน เปนจํานวนเงินรวม 1,100,000,000บาท (หนึ่งพันหนึ่ง
รอยลานบาท) โดยใหจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนที่มีรายชื่อปรากฏตามบัญชีรายชื่อผูถือหุน
ณ วันที่ 8 เมษายน 2551 โดยเสนอเสนอใหจายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2551 และใหจายเงิน
ปนผลจากเงินกําไรของกิจการที่เสียภาษีนิติบุคคลในอัตรารอยละ 30
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3.) คงเหลือเปนเงินกําไรสะสมที่ยังไมจัดสรรอีกจํานวน 4,911,451บาท (สี่ลานเกาแสนหนึ่งหมื่น
หนึ่งพันสี่รอยหาสิบเอ็ดบาท)
อนึ่ง การจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานป 2550 งวดหลังอีก 0.55 บาทตอหุนนี้ เมื่อรวม
กับเงินปนผลจายระหวางกาลสําหรับผลการดําเนินงานป2550 ในอัตรา 0.50บาทตอหุน รวมทั้ง
ปจายสําหรับผลการดําเนินงานป2550 ในอัตรา 1.05บาทตอหุน หรือคิดเปนจํานวนเงินรวม
2,100,000,000บาท(สองพันหนึ่งรอยลานบาท) เพิ่มเติมจากเงินปนผลระหวางกาลที่จายเปนเงิน
ปนผลงวดหลัง สําหรับผลการดําเนินงานป2549 ในอัตรา0.40บาทตอหุน คิดเปนจํานวนเงินรวม
800,000,000บาท (แปดรอยลานบาท)
ทั้งนี้
ในระหวางการประชุมในวาระนี้
ขอเสนอแนะดังนี้

ไดมีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะสอบถามหรือให

นายปราโมทย ลิบรัตนสกุล ไดยกประเด็นคําถามที่จะขอใหฝายจัดการชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้
ประเด็นที่ 1 ในหนา 27 แสดงขอมูลในสวนของผูถือหุนป 2550 มีผลขาดทุนสะสม ไมทราบวา
ทําไมถึงจายเงินปนผลได ประเด็นที่ 2 ขอใหฝายจัดการชี้แจงเกี่ยวกับงบการเงินเฉพาะกิจการ ป
2549 (ปรับปรุงใหม) ไมทราบวาปรับปรุงใหมในแงไหน และประเด็นที่ 3 ขอใหฝายจัดการชี้แจง
เกี่ยวกับผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
นายฉัตรชัย เทียมทอง ไดชี้แจงวา ประเด็นที่ 1 งบการเงินตนงวดขาดทุน ทําไมถึงจายปนผลได
นั้น เนื่องจาก ตนป 2550 มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ที่ประกาศบังคับใชโดยสภา
วิชาชีพบัญชี ใหเปลี่ยนแปลงวิธีการรับรูกําไรจากผลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม
จากเดิมที่รับรูโดยวิธีสวนไดเสียมาเปนวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะของบริษัท และบังคับให
บริษัทตองทํางบการเงินยอนหลัง เสมือนกับวาไมเคยใชวิธีสวนไดเสียมากอน ดวยเหตุนี้จึงทําให
งบเฉพาะของบริษัทแทนที่จะแสดงยอดกําไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 กลับแสดงยอดติด
ลบเปนผลขาดทุนสะสม 1.5พันลานบาท ทั้งนี้ เนื่องจากในอดีตที่ผานมา บีอีซี เวิลด ไดจายเงิน
ปนผลในอัตราสูงเกือบเทากับกําไรในงบการเงินรวมตอเนื่องกันมาทุกป ในขณะที่กําไรสวนหนึ่ง
ในอดีตมาจากการรับรูโดยวิธีสวนไดเสีย โดยที่บริษัทยอยยังไมไดจายเงินปนผลมาใหบีอีซี เวิลด
ซึ่งการปรับบัญชียอนหลังเปนยอดขาดทุนสะสมนี้ เปนเหตุใหไมสามารถจายเงินปนผลงวดหลัง
ของป 2549 โดยมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน ป 2550 ตามปกติประเพณีได รายละเอียดปรากฏ
ตามรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนป 2550 ซึ่งที่ประชุมผูถือหุนป 2550 ไดมีมติอนุมัติใหโอน
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สํารองตามกฎหมายจํานวน 200ลานบาท และสวนล้ํามูลคาหุนอีกประมาณ 1.3พันลานบาท มา
ลางขาดทุนสะสมทั้งจํานวน จึงทําใหบริษัทกลับมามีสถานะที่จายเงินปนผลไดเมื่อมีกําไร และ
บริษัทก็เริ่มมีกําไรทันทีหลังจากลางขาดทุนสะสมเสร็จ คณะกรรมการจึงไดมีมติใหจายเงินปนผล
ระหวางกาลอีก 0.40บาทตอหุน เมื่อเดือนพฤษภาคม 2550 ซึ่งเสมือนเปนเงินปนผลงวดหลังของ
ป 2549 เมื่อบริษัทตองรับรูกําไรของบริษัทรวมและบริษัทยอย โดยวิธีราคาทุนนั้น บริษัทจึงได
ดําเนินการใหบริษัทยอยและบริษัทรวมทีม่ ีกําไรและมีความสามารถในการจายเงินปนผลได จาย
เงินปนผลมาใหบีอีซี เวิลด ดังที่เรียนไวในวาระกอนหนานี้ ทําใหงบเดี่ยวของบีอีซี เวิลด มีผลกําไร
กําไรในงบเดี่ยวก็อาจแตกตางจากงบการเงินรวมบาง ดวยเหตุผลดังที่กลาวจึงทําใหบีอีซี เวิลด มี
ความสามารถในการจายเงินปนผลได
ประเด็นคําถามที่ 2 เรื่องการปรับปรุงงบการเงินเฉพาะของบริษัทป 2549 นั้นเปนการปรับปรุง
เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงวิธีการรับรูกําไรจากผลการดําเนินงานของบริษัทยอย และ
บริษัทรวม จากเดิมที่รับรูโดยวิธีสวนไดเสียมาเปนวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะของบริษัท ซึ่ง
บังคับใหบริษัทตองทํางบการเงินยอนหลังเสมือนกับวาไมเคยใชวิธีสวนไดเสียมากอน การแสดง
ตัวเลขบัญชีสําหรับป 2550 จึงตองปรับปรุงงบการเงินป 2549 ใหบันทึกบัญชีดวยวิธีการเดียวกัน
ดวย
สวนประเด็นที่ 3 เกี่ยวกับผลตางจากการแปลงคางบการเงิน จํานวน 3 ลานบาท คือ การแปลง
คางบการเงินของบริษัท ธีมสตาร จํากัด ซึ่งเปนบริษัทรวม ซึ่งประกอบกิจการอยูในตางประเทศ
ในการจัดทํางบการเงินรวม จึงตองมีการแปลงคาเงินจากเงินดอลลารสหรัฐอเมริกามาเปนเงิน
บาท เพื่อการทํางบการเงิน
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลในป 2550 ตามที่เสนอ นอกจากนี้
ที่ประชุมไดมีมติดวยคะแนนเสียง เห็นดวย 1,589,956,914เสียง หรือคิดเปน 98.78% ขององค
ประชุม โดยมีคะแนนเสียงไมเห็นดวย 0 เสียงหรือคิดเปน 0.00% ขององคประชุม และงดออก
เสียง 19,630,000เสียงหรือคิดเปน 1.22% ขององคประชุม ใหจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการ
ดําเนินงานป 2550 และอนุมัติจายเงินปนผล ดังนี้
1.) จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมายใหครบรอยละ10 ของทุนจดทะเบียน เปนจํานวนเงินรวม
200,000,000บาท (สองรอยลานบาท)
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2.) อนุมัติจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานป2550 งวดหลังอีก 0.55บาทตอหุน เปน
จํานวนเงินรวม 1,100,000,000บาท (หนึ่งพันหนึ่งรอยลานบาท) ใหแกผูถือหุนที่มีรายชื่อ
ปรากฏตามบัญชีรายชื่อผูถือหุน ณ วันที่ 8 เมษายน 2551 โดยกําหนดใหจายเงินปนผลใน
วันที่ 23 พฤษภาคม 2551 และใหจายเงินปนผลจากเงินกําไรของกิจการที่เสียภาษีนิติ
บุคคลในอัตรารอยละ 30
3.) คงเหลือเปนเงินกําไรสะสมที่ยังไมจัดสรรอีกจํานวน 4,911,451บาท (สี่ลานเกาแสนหนึ่งหมื่น
หนึ่งพันสี่รอยหาสิบเอ็ดบาท)
5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ
กอนเริ่มพิจารณาวาระนี้ เลขานุการฯ ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา ไดพบขอผิดพลาดในเอกสาร
ประกอบการประชุมฉบับภาษาไทย ที่ไดนําสงใหแกทานผูถือหุนทางไปรษณียฯ ในวาระที่ 5
หนาที่ 2 บรรทัดที่ 2 ซึ่งแสดงขอมูลการของนายประสาร มาลีนนท บุคคลซึ่งไดรับการเสนอชื่อให
เขาดํารงตําแหนงกรรมการฯในปนี้ โดยมีการพิมพตกคําวา “รอง” ไป ซึ่งอาจทําใหความเขาใจ
คลาดเคลื่อนได จึงจะขอแจงการแกไขตกเติมตอที่ประชุม กลาวคือ นายประสาร มาลีนนท ดํารง
ตําแหนง รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ
และในหนาที่ 3 ซึ่งแสดงขอมูลของนายประวิทย มาลีนนท วาไดผานหลักสูตร วปอ.นั้น เปน
หลักสูตร ปรอ. รุนที่ 3 สวน วปอ.นั้น เปนชื่อยอของสถาบันการศึกษาดังกลาว จึงขอแจงใหที่
ประชุมทราบ
จากนั้น ประธานฯ ไดแถลงตอที่ประชุมวา ตามทีข่ อบังคับของบริษัท กําหนดใหบริษัทมี
คณะกรรมการของบริษัทไมนอยกวา 5 คนและกําหนดให 1 ใน 3 ของกรรมการออกจากตําแหนง
ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง โดยใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจาก
ตําแหนงกอน และกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ไดนั้น
ปจจุบันบริษัทมีกรรมการ 12 คน ในปนี้ มีกรรมการที่จะตองออกตามวาระรวม 4ทาน ไดแก นาย
วิชัย มาลีนนท นายประสาร มาลีนนท นายประวิทย มาลีนนท และนางสาวรัตนา มาลีนนท โดย
ประวัติกรรมการและผลงานในปที่ผานมา ไดแสดงไวแลวในเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 5
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ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแลว เห็นวาที่ประชุมผูถอื หุนสมควรตั้ง นายวิชัย มาลีนนท นาย
ประสาร มาลีนนท นายประวิทย มาลีนนท และนางสาวรัตนา มาลีนนท ซึ่งพนจากตําแหนงตาม
วาระในปนี้ กลับเขาเปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
อนึ่ง เนื่องจาก การเสนอชื่อบุคคลฯทั้ง 4 คน ซึ่งเปนกรรมการคนเดิมของบริษัทใหเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการฯตอไปอีกวาระหนึ่งนั้น ไดผานการพิจารณาทบทวนโดยคณะกรรมการสรรหา
ตามหลักเกณฑและวิธีการสรรหาที่ไดกําหนดไวแลว จึงขอแจงใหที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติตั้งกรรมการทั้ง 4 คนที่ครบกําหนดออกจาก
ตําแหนงตามวาระในปนี้ กลับเขาเปนกรรมการของบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียง
ดังนี้
1.) มีมติตั้งนายวิชัย มาลีนนท กลับเขาเปนกรรมการของบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนน
เสียงเห็นดวย 1,587,527,516เสียง หรือคิดเปน 98.63% ขององคประชุม โดยมีคะแนนเสียง
ไมเห็นดวย 2,468,400เสียงหรือคิดเปน 0.15% ขององคประชุม และงดออกเสียง
19,630,000เสียงหรือคิดเปน 1.22% ขององคประชุม
2.) มีมติตั้งนายประสาร มาลีนนท กลับเขาเปนกรรมการของบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง ดวย
คะแนนเสียงเห็นดวย 1,587,527,516เสียง หรือคิดเปน 98.63% ขององคประชุม โดยมี
คะแนนเสียงไมเห็นดวย 2,468,400เสียงหรือคิดเปน 0.15% ขององคประชุม และงดออก
เสียง 19,630,000เสียงหรือคิดเปน 1.22% ขององคประชุม
3.) มีมติตั้งนายประวิทย มาลีนนท กลับเขาเปนกรรมการของบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง ดวย
คะแนนเสียงเห็นดวย 1,588,617,516เสียง หรือคิดเปน 98.69% ขององคประชุม โดยมี
คะแนนเสียงไมเห็นดวย 1,378,400เสียงหรือคิดเปน 0.09% ขององคประชุม และงดออก
เสียง 19,630,000เสียงหรือคิดเปน 1.22% ขององคประชุม
4.) มีมติตั้งนางสาวรัตนา มาลีนนท กลับเขาเปนกรรมการของบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง ดวย
คะแนนเสียงเห็นดวย 1,586,016,616เสียง หรือคิดเปน 98.53% ขององคประชุม โดยมี
คะแนนเสียงไมเห็นดวย 3,979,300เสียงหรือคิดเปน 0.25% ขององคประชุม และงดออก
เสียง 19,630,000เสียงหรือคิดเปน 1.22% ขององคประชุม
6. พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2551
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ประธานฯ ไดแถลงตอที่ประชุมวา ตามที่ขอบังคับของบริษัท กําหนดใหกรรมการมีสิทธิไดรับ
คาตอบแทนในการปฏิบัติหนาที่ ซึ่งคาตอบแทน ไดแก เงินเดือน เงินบําเหน็จ เบี้ยประชุม เบี้ย
เลี้ยง โบนัส สวัสดิการ หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่นทํานองเดียวกัน โดยที่บริษัทฯได
จายคาตอบแทนกรรมการในรูปเบี้ยประชุม และเงินบําเหน็จ เทานั้น
คณะกรรมการพิจารณาแลว เห็นวาที่ประชุมผูถือหุนสมควรกําหนดคาตอบแทนกรรมการสําหรับ
ป 2551 ดังนี้
ก. เบี้ยประชุม : กําหนดเงินเบี้ยประชุมสําหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทแตละครั้ง ดังนี้
- ประธานกรรมการ 15,000บาท(หนึ่งหมื่นหาพันบาท) ปรับเพิ่มจากเดิมที่เคยจาย8,000
บาท (แปดพันบาท) อีก 7,000บาท(เจ็ดพันบาท) หรือคิดเปน 87.5%
- กรรมการทานอื่นทานละ 10,000บาท(หนึ่งหมื่นบาท) ปรับเพิ่มจากเดิมที่เคยจาย 4,000
บาท(สี่พันบาท) อีก 6,000บาท(หกพันบาท) หรือคิดเปน 150%
- เบี้ยประชุมสําหรับกรรมการทุกทานในคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ดังนี้ ทานละ10,000
บาท(หนึ่งหมื่นบาท) ปรับเพิ่มจากเดิมที่เคยจาย 4,000บาท(สี่พันบาท) อีก 6,000บาท
(หกพันบาท) หรือคิดเปน 150%
โดยที่เบี้ยประชุมนี้ใหอยูในวงเงินไมเกิน 1,000,000บาท (หนึ่งลานบาท) เพิ่มขึ้นจากวงเงินที่
เคยกําหนดไวในปกอน 500,000บาท (หาแสนบาท)
ข. เงินบําเหน็จกรรมการ: เปนจํานวนเงินรวม 15,000,000บาท (สิบหาลานบาท) เทากับป
กอน โดยใหคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกันเองตามความเหมาะสม
จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
ทั้งนี้
ในระหวางการประชุมในวาระนี้
ขอเสนอแนะดังนี้
นายปราโมทย ลิบรัตนสกุล
เปอรเซ็นตที่สูงขนาดนี้

ไดมีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะสอบถามหรือให

ไดขอใหคณะกรรมการชี้แจง

เหตุผลที่ขอปรับเบี้ยประชุมใน

นายฉัตรชัย เทียมทอง ไดชี้แจงวา การขอปรับอัตราเบี้ยประชุมนี้ เปนการขอปรับครั้งแรก โดย
อัตราเดิมที่ใชอยูนั้นกําหนดไวตั้งแตป 2538 ตั้งแตบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย นับ
ถึงปจจุบันนี้เปนเวลากวา13ปแลว การขอปรับเพิ่มเนื่องจากปจจุบันคาครองชีพมีการปรับตัว
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สูงขึ้นมาก แตเนื่องจากการขอปรับจากอัตราเดิมที่ฐานต่ํา เมื่อดูเปอรเซ็นตที่ขอปรับจึงดูเหมือน
ปรับเพิ่มเยอะมาก แตเมื่อรวมแลววงเงินที่ขอปรับนั้นเพิ่มขึ้นจากเดิมเพียงหาแสนบาทเทานั้น
มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดวยคะแนนเสียงเห็นดวย 1,589,995,916เสียง หรือ
คิดเปน 98.78% ขององคประชุม โดยมีคะแนนเสียงไมเห็นดวย 0 เสียงหรือคิดเปน 0.00% ของ
องคประชุม และงดออกเสียง 19,630,000เสียงหรือคิดเปน 1.22% ขององคประชุม กําหนด
คาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2551 ดังนี้
ก. เบี้ยประชุม : กําหนดเงินเบี้ยประชุมสําหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทแตละครั้ง ดังนี้
- ประธานกรรมการ 15,000บาท(หนึ่งหมื่นหาพันบาท)
- กรรมการทานอื่นทานละ 10,000บาท(หนึ่งหมื่นบาท)
- เบี้ยประชุมสําหรับกรรมการทุกทานในคณะอนุกรรมการชุดตางๆทานละ10,000บาท
(หนึ่งหมื่นบาท)
โดยที่เบี้ยประชุมนี้ใหอยูในวงเงินไมเกิน 1,000,000บาท (หนึ่งลานบาท)
ข. เงินบําเหน็จกรรมการ : กําหนดเงินบําเหน็จกรรมการสําหรับรอบปบัญชี 2551 เปนจํานวน
เงินรวม 15,000,000บาท (สิบหาลานบาท) โดยใหคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกันเองตาม
ความเหมาะสม
7. พิจารณาแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีสําหรับป 2551
ประธานฯ
ไดแถลงตอที่ประชุมวา
ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท ใหพิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้งและเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของ
กลุมบริษัทนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นรวมกันที่จะเสนอชื่อ นายชัยกรณ
อุนปติพงษา และ/หรือนายอภิรักษ อติอนุวรรตน แหงสํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส ให
เปนผูสอบบัญชีของกลุมบริษัท สําหรับรอบปบัญชี 2551 อีกปหนึ่ง และขอเสนอชื่อ ดร.วิรัช อภิ
เมธีธํารง จากสํานักงานเดียวกันเพิ่มเติมอีกคนหนึ่ง เนื่องจากพิจารณาแลวเห็นวา เปนผูมีความรู
ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ และนาเชื่อถือ ทั้งนี้ นายชัยกรณ อุนปติพงษา เปนผูสอบบัญชี
ของบริษัทติดตอกันมาแลวเปนเวลา 2 ป
อนึ่ง เนื่องจาก ในระหวางป2550 บริษัทยอยในกลุมฯ ไดดําเนินการกิจการรวมคาที่ควบคุม
รวมกันกับ บริษัท ซีเนริโอ จํากัด ในนามของกิจการรวมคา บีอีซี-เทโร ซีเนริโอ จึงมีคาสอบบัญชี
ของกิจการรวมคานี้เพิ่มจากจํานวนที่ที่ประชุมสามัญผูถือหุนป2550 ไดอนุมัติไวอีก 60,000บาท
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(หกหมื่นบาท) คาสอบบัญชีของทั้งกลุมที่จายจริงในป 2550 เปนจํานวนเงินรวม 5,303,000บาท
(หาลานสามแสนสามพันบาท) จึงขอแจงใหที่ประชุมทราบ
สําหรับคาสอบบัญชีป 2551 คณะกรรมการตรวจสอบไดเจรจากับผูสอบบัญชีแลว ของบริษัท
และบริษัทยอยในกลุมบีอีซี เวิลด ทั้งกลุมเปนยอดรวม 5,500,000บาท(หาลานหาแสนบาท) ปรับ
เพิ่มขึ้นจากคาสอบบัญชีที่เกิดขึ้นจริงปกอน197,000บาท(หนึ่งแสนเกาหมื่นเจ็ดพันบาท)หรือคิด
เปนปรับเพิ่ม3.7% ตามการเติบโตของอัตราเงินเฟอ โดยเปนสวนของบริษัท1,220,000บาท(หนึ่ง
ลานสองแสนสองหมื่นบาท) ปรับเพิ่มขึ้นจากปกอน5.17% เนื่องจาก เวลาที่ผูสอบบัญชีตองใช
เพิ่มขึ้นจากการขยายงานปรับโครงสรางภายในกลุมบีอีซี เวิลด และการปรับเปลี่ยนมาตรฐาน
และกฎระเบียบตางๆของหนวยงานกํากับดูแล
ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาที่ประชุมผูถือหุน สมควรแตงตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธํารง
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 และ/หรือ นายชัยกรณ อุนปติพงษา ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ อติอนุวรรตน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 เปนผูสอบ
บัญชีสําหรับรอบปบัญชี 2551 และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี สําหรับป 2551 โดยเปนคา
สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอยในกลุมบีอีซี เวิลด เปนยอดรวม 5,500,000บาท(หาลานหา
แสนบาท) โดยเปนสวนของบริษัท1,220,000บาท(หนึ่งลานสองแสนสองหมื่นบาท) ทั้งนี้การปรับ
เพิ่มคาสอบบัญชีนี้เหมาะสมเปนไปตามการเติบโตของธุรกิจ
ทั้งนี้
ในระหวางการประชุมในวาระนี้
ขอเสนอแนะ ดังนี้

ไดมีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะสอบถามหรือให

นายปราโมทย ลิบรัตนสกุล ไดตั้งขอสังเกตวา บริษัทควรจายคาสอบบัญชีแกผูสอบบัญชีตาม
อัตราที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน แมในระหวางปจะมีกิจการรวมคาเกิดขึ้น การปรับอัตรา
คาสอบบัญชีก็ควรเสนอเรื่องเขามาใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติ
นายฉัตรชัย เทียมทอง ไดเปนตัวแทนฝายจัดการชี้แจงตอที่ประชุมวา เนื่องจาก กิจการรวมคาที่
กลุมบริษัทดําเนินการในระหวางป 2550 นั้น ไมอยูในแผนงานตอนที่ขออนุมัติคาสอบบัญชีจากที่
ประชุมสามัญผูถือหุนในป 2550 ซึ่งการทําบัญชีกิจการรวมคานั้น ตองทําบัญชีแยกออกมา
เหมือนกับการทําบัญชีของกิจการใหมหนึ่งกิจการ บริษัทจึงจําเปนตองจายคาตอบแทนแกผูสอบ
บัญชีเพิ่มขึ้น
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นายสถาพร ผังนิรันดร ไดแสดงความเห็นวา ในฐานะผูถือหุนเชื่อวา บริษัทมีระบบควบคุมภายใน
ที่ดีเพียงพอ เชื่อวาระบบการทํางานมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทําใหชั่วโมงการทํางานของผูสอบบัญชี
นาจะลดลง แตทําไมคาสอบบัญชีตองเพิ่มขึ้นทุกป อยากทราบวา คณะกรรมการไดตรวจสอบ
ชั่วโมงการทํางานของผูสอบบัญชีในแตละระดับชั้น ไมทราบวาภายหลังจากที่ที่ประชุมผูถือหุนได
อนุมัติคาสอบบัญชีไปแลวนั้น คณะกรรมการไดตรวจสอบหรือไมวา ทางผูสอบบัญชีไดใชจํานวน
ชั่วโมงการทํางานตามที่เสนอหรือไม
นายฉัตรชัย เทียมทอง ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ไดเปนตัวแทนฝายจัดการใน
การชี้แจงวา เนื่องจาก กฎเกณฑของหนวยงานกํากับดูแลที่มีความสลับซับซอนมากขึ้น ทําให
งานสอบทานและตรวจสอบงบการเงินมีมากขึ้น เชน การปรับวิธีการบันทึกบัญชี จากวิธีสวนได
เสีย เปนวิธีราคาทุน ทําใหตองมีการปรับปรุงงบการเงินยอนหลังในป 2549 ใหสอดคลองกับการ
ปรับวิธีการบันทึกบัญชีตางๆ
นายชัยกรณ อุนปติพงษา ผูสอบบัญชี ไดชี้แจงวา สํานักงานตรวจสอบบัญชี มีคาใชจายที่เพิ่ม
สูงขึ้นทุกป โดยคาใชจายหลักๆ คือ คาครองชีพพนักงานสูงขึ้นมาก ทําใหสํานักงานตองปรับ
คาตอบแทนใหแกผูสอบบัญชี เพื่อรักษาบุคลากรทีมีคุณภาพใหอยูกับสํานักงานในระยะยาว
และไดขอใหผูถือหุนพิจารณาที่คุณภาพการทํางานดวย ทางสํานักงานเนนใหความสําคัญกับ
คุณภาพของงาน และอยางที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไดชี้แจงถึง ความละเอียดและ
ความยุงยากของงานสอบบัญชี ที่เพิ่มมากขึ้น ตามกฎเกณฑของหนวยงานกํากับดูแล ทั้งสภา
วิชาชีพบัญชี รวมถึงสํานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งมีการปรับเพิ่มกฎเกณฑใหมๆออกมาเรื่อยๆ ทําใหการ
ทํางานยากมากขึ้น ทําใหตองใชผูสอบบัญชีที่มีความรูความชํานาญสูงมากขึ้นดวย จึงขอแจงให
ที่ประชุมทราบ
นายสถาพร ไดแสดงความเห็นเพิ่มเติมวา คาครองชีพที่ปรับสูงขึ้นนั้นมีผลกระทบกับทุกคนใน
สังคมไทยรวมถึงตัวผูถือหุนดวย จึงไมใชเหตุผลที่สมควรในการขอปรับคาสอบบัญชี นอกจากนี้
นายสถาพร ไดสอบถามวา หากอนุมัติใหปรับเพิ่มคาสอบบัญชีสําหรับรอบปบัญชีนี้แลว จะ
เปนไปไดหรือไมที่ผูสอบบัญชีจะปรับลดคาสอบบัญชีลงสําหรับรอบปบัญชีถัดไป ทั้งนี้ นาย
สถาพร ไดใหเหตุผลวา การกลาวอางประเด็นประสิทธิภาพของผูสอบบัญชีนั้น หากผูสอบบัญชีมี
ความรูความชํานาญ ชั่วโมงการทํางานจะตองลดลง ซึ่งจะมีเวลาเหลือที่จะรับงานสอบบัญชี
บริษัทอื่นๆนอกกลุมบีอีซี เวิลด เพิ่มมากขึน้ ไมใชการปรับเพิ่มแตอัตราคาสอบบัญชีกับกลุมบีอีซี
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เวิลด ซึ่งหากอางประเด็นประสิทธิภาพของผูสอบบัญชีแลว ชั่วโมงการทํางานของผูสอบบัญชีควร
จะตองลดลง การขอปรับคาสอบบัญชีขึ้น 3%จากฐานคาสอบบัญชีปกอนจํานวนเงิน 5ลานบาท
เปนอัตราทีผ่ ูถือหุนเห็นวาสูงเกินไป
นายอรุณ งามดี ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดชี้แจงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการตรวจสอบได
ใชความพยายามในการเจรจาคาสอบบัญชีกับผูสอบบัญชีแลว ซึ่งผูสอบบัญชีเสนอราคามาสูง
กวาวงเงินที่ขออนุมัตินี้ โดยรวมแลวกรรมการตรวจสอบใชเวลาในการเจรจาตอรองกวา 3 ชั่วโมง
ทางผูสอบบัญชีจึงยอมตกลงที่จํานวน 5.5ลานบาท ตามที่เสนอขออนุมัตินี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบถือเปนภาระหนาที่ในการควบคุมดูแลเรื่องการพิจารณาคาสอบบัญชี เพื่อใหผูถือหุน
ไดรับประโยชนสูงสุด จึงขอแจงใหที่ประชุมทราบ
นายสถาพร แสดงความเห็นวา ในประเด็นการพิจารณาตั้งผูสอบบัญชีและอนุมัตคิ าสอบบัญชีใน
ครั้งนี้ ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการมาแลว อยางไรก็ตาม ที่ประชุมฯนี้คงจะมีมติอนุมัติ
วาระนี้อยางแนนอน นายสถาพร จึงฝากขอเสนอแนะวา ในการเสนอชื่อผูสอบบัญชีและกําหนด
คาตอบแทนผูสอบบัญชีตอที่ประชุมผูถือหุนในปถัดไปนั้น ขอใหคณะกรรมการบริษัทดําเนินการ
ใหผูสอบบัญชีสํานักงานอื่นเสนอราคาคาสอบบัญชีเขามาเพื่อประกอบการพิจารณาดวย
นายฉัตรชัย เทียมทอง การเปดใหสํานักงานผูสอบบัญชีอื่นเสนอราคานั้นทําได แตมีประเด็นที่พึง
พิจารณาคือ การที่ใหสํานักงานบัญชีอื่นจะเสนอราคาไดนั้น ทางสํานักงานตองสงผูสอบบัญชีเขา
มาทําการสํารวจงานกอน จึงจะเสนอราคาคาสอบบัญชีได ซึ่งทางสํานักงานนั้นๆตองแบกรับ
คาใชจายในการสํารวจงานนั้นๆเอง หากผูสอบบัญชีที่มาเสนองาน แตไมไดรับเลือกใหรับงาน
เขาใจเอาเองวาบริษัทไมไดมีความตั้งใจในการเปลี่ยนผูสอบบัญชีจริง ตองการเพียงแคขอมูลคา
สอบบัญชีที่ประเมินโดยสํานักงานสอบบัญชีอื่นแลว อาจเปนประเด็นที่สรางปญหาในอนาคตได
กลาวคือ เมื่อถึงเวลาที่บริษัทมีความจําเปนตองเปลี่ยนผูสอบบัญชีจริงๆ ก็อาจไมไดรับความ
สนใจจากผูสอบบัญชีรายอื่นๆก็ได
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแตงตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธํารง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378
และ/หรือ นายชัยกรณ อุนปติพงษา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ อติ
อนุวรรต ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 แหงสํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส เปน
ผูสอบบัญชีสําหรับรอบปบัญชี 2551 และมีมติกําหนดคาสอบบัญชีสําหรับรอบป 2551 ของกลุม
บริษัทเปนจํานวนเงิน 5,500,000บาท โดยเปนสวนของบริษัท 1,220,000บาท ดวยคะแนนเสียง
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เห็นดวย 1,589,995,926เสียง หรือคิดเปน 98.78% ขององคประชุม โดยมีผูถือหุนออกเสียงไม
เห็นดวย 0 เสียงหรือคิดเปน 0.00% ขององคประชุม และงดออกเสียง 19,630,000เสียงหรือคิด
เปน 1.22% ขององคประชุม
ประธานฯ ปดประชุมเวลา 16.15 นาฬิกา
ลงชื่อ _______________________________
( นายประสาร มาลีนนท )
ประธานที่ประชุม
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