รายงานการประชุมสามัญผูถ ือหุน ประจําป 2554
ของ
บริษัท บีอีซี เวิลด จํากัด (มหาชน)
_______________________________________
เวลาและสถานที่
ประชุมเมือ่ วันพุธที่ 27 เมษายน 2554 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ หองเรนโบว ชั้น 5 โรงแรม อิมพีเรียล ควีนส
ปารค เลขที่ 199 ซอยสุขมุ วิท 22 กรุงเทพมหานคร โดยมีนายประสาร มาลีนนท รองประธานกรรมการ เปน
ประธานในที่ประชุม
ประธานฯ แถลงวา มีผูถือหุน มาเขาประชุมดวยตนเองและโดยผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมแทนจํานวน
รวม 553ราย นับรวมจํานวนหุนได 1,465,425,986 หุน คิดเปน 73.27% ของหุนที่จําหนายแลวทั้งหมด ครบ
เปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท
อนึ่ง แมภายหลังจากที่ประธานฯไดแถลงตัวเลขผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่มาเขารวมประชุมแลว ยังคงมี
ผูถือหุนทยอยมาลงทะเบียนเพิ่มเติมอยางตอเนื่อง
โดยทายที่สุดมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวม
ประชุมทั้งสิ้น 661ราย นับจํานวนหุนได 1,757,870,577หุน คิดเปน 87.89% ของหุนที่จําหนายแลวทั้งหมด
ดังนั้น เพื่อความครบถวนถูกตอง รายงานการประชุมนี้จะแสดงคะแนนตรงตามที่มีการลงทะเบียนจริงในแต
ละวาระ
ประธานฯ ไดกลาวแนะนํากรรมการของบริษทั เขารวมประชุม ดังนี้
1.) นายอรุณ งามดี
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2.) นายประธาน รังสิมาภรณ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3.) นายมานิต บุญประกอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4.) นายชาญศักดิ์ เฟองฟู
กรรมการอิสระ
5.) นายสมชัย บุญนําศิริ
กรรมการอิสระ
6.) นายประวิทย มาลีนนท
กรรมการ, กรรมการบริหาร สายธุรกิจโทรทัศน
7.) นายประชุม มาลีนนท
กรรมการ, กรรมการบริหาร สายธุรกิจสื่อใหม และกรรมการสรรหา
8.) นางสาวรัตนา มาลีนนท
กรรมการ, กรรมการบริหาร สายบัญชีและการเงิน
และประธานคณะกรรมการสรรหา
9.) นางสาวอัมพร มาลีนนท
กรรมการ และกรรมการบริหาร สายธุรกิจผลิตรายการ
10.) นางรัชนี นิพัทธกุศล
กรรมการ, กรรมการบริหาร สายการตลาดและการขาย
และกรรมการสรรหา
11.) นางสาวนิภา มาลีนนท
กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
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12.) นายแมทธิว กิจโอธาน

กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร

โดยในการประชุมครั้งนี้ มีผูบริหารของบริษัทที่เขารวมประชุม ดังนี้
1.) นายปณิธาน ทศไนยธาดา ผูอํานวยการฝายโฆษณา
2.) นายบริสุทธิ์ บูรณะสัมฤทธิ ผูอํานวยการฝายงานสนับสนุน
3.) นายพิษณุ เรืองรจิตปกรณ ผูอํานวยการฝายเทคโนโลยี
4.) ดร.อภิญญา กังสนารักษ
ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล
5.) นายณัฐธพงษ พิสิฐพัฒิกุล ผูอํานวยการฝาย สํานักตรวจสอบภายใน
6.) นายนพดล เขมะโยธิน
ผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจ และการลงทุน
7.) นายฉัตรชัย เทียมทอง
ผูอํานวยการฝายการเงิน
โดยนายฉัตรชัย เทียมทอง ผูทําหนาที่เลขานุการคณะกรรมการ เปนผูชวยประธานฯในการดําเนินการ
ประชุม
นอกจากนี้ ไดมีนายชัยกรณ อุนปติพงษา ผูส อบบัญชีของบริษัท จาก สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิ
เอทส นายไพบูลย อมรภิญโญเกียรติ ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายไพบูลย จํากัด และ
นายสุนทร โภคาชัยพัฒน ที่ปรึกษากฎหมาย เขารวมประชุมดวย
กอนเริ่มดําเนินการประชุมตามวาระที่กําหนด ประธานฯไดใหเลขานุการคณะกรรมการ แจงวิธีการสอบถาม
แสดงความเห็นและออกเสียง ลงคะแนนใหที่ประชุมทราบวา สืบเนื่องจากการประชุมผูถือหุนในครั้งกอนๆ
ไดมีผูถือหุนหลายทานไดสอบถามหรือแสดงความเห็นแตไมไดแจงชื่อใหทราบ ทําใหการบันทึกรายงานการ
ประชุมทําไดไมสมบูรณ จึงขอทําความตกลงกันไวแตเบื้องตนวา หากผูถอื หุนทานใดประสงคที่จะสอบถาม
หรือแสดงความเห็น กรุณาเริ่มตนโดยการแนะนําตัวเองแจงชื่อนามสกุลและจํานวนหุนที่ถือกอน แตหาก
ทานใดไมสะดวกที่จะออกมาพูดที่ไมโครโฟน ก็สามารถจะเขียนลงในกระดาษที่จัดไวให และสงใหแก
เจาหนาที่ของบริษัท โดยที่บริษัทยินดีที่จะตอบคําถามที่ผูถือหุนอยากทราบ อยางไรก็ตามสําหรับคําถามที่
ไมตรงกับวาระหรือไมเกี่ยวของกับวาระการประชุมที่กําลังพิจารณาอยูนั้น กรรมการและฝายบริหารจะตอบ
ประเด็นคําถามที่ไมเกี่ยวของกับวาระการประชุมนั้น ภายหลังเมื่อปดการประชุมแลว และบริษัทจะทําการ
แสดงคําถามคําตอบไวบนเว็บไซตของบริษัท www.becworld.com เพื่อใหนักลงทุนทราบเปนการทั่วกัน
ดวย
การออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระนั้น ขอใหผูเขารวมประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยทําเครื่องหมายลง
บนบัตรลงคะแนน ที่บริษัทแจกใหเมื่อตอนลงทะเบียนเขารวมประชุม สําหรับในกรณีการมอบฉันทะที่ผูมอบ
ฉันทะไดแสดงความประสงคออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระมานั้น ขอเรียนใหผูเขารวมประชุมทราบวา
ทางเจาหนาที่ลงทะเบียนดานหนางาน ไดทําการปอนคะแนนเสียงตามที่ผูมอบฉันทะระบุไวในหนังสือมอบ
ฉันทะ เขาระบบตั้งแตตอนลงทะเบียนเรียบรอยแลว
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ในการนับคะแนนเสียงเพื่อสรุปมติที่ประชุมในแตละวาระนั้น เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรณีที่ไมมีผูใดแสดง
ความเห็นคัดคาน หรือแสดงความเห็นเปนอยางอื่นนอกเหนือจากที่ประธานฯเสนอ ใหถือวาที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบหรืออนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ กรณีการลงคะแนนเสียงคัดคานหรืองดออกเสียงในวาระใด
ขอใหผูเขารวมประชุมสงมอบบัตรลงคะแนนใหเจาหนาที่ของบริษัท เพื่อทําการรวบรวบคะแนนเสียงที่มีมติ
ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ในวาระนั้นๆ
และเพื่อใหเจาหนาที่สามารถบันทึกมติที่ประชุมในรายงานการประชุมไดอยางครบถวนถูกตอง ขอใหทาน
ผูเขารวมประชุมทุกทานสงคืนบัตรลงคะแนนใหแกบริษัท โดยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมแลว โปรดวาง
บัตรลงคะแนนทั้งหมดที่ทานไดรับไวบนโตะ กรุณาอยานําติดตัวกลับไป ทั้งนี้ เพื่อใหบริษัททําการจัดเก็บ
บัตรลงคะแนนไวเปนหลักฐานเพื่อใชสอบทานคะแนนเสียงได
ในกรณีที่ทานผูเขารวมประชุมไมแสดงความเห็นวาไมเห็นชอบหรืองดออกเสียง หรือไมสงคืนบัตรลงคะแนน
ใหแกบริษัท ขอเรียนใหที่ประชุมทราบวา กรณีเชนนี้บริษัทจะถือวาทานไดใหความเห็นชอบในวาระนั้นๆ
จากนั้นประธานฯ ไดเริ่มดําเนินการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ
หนังสือเชิญประชุม ซึ่งไดนําสงใหแกผูถือหุนกอนหนานี้แลว ดังนี้

ตามระเบียบวาระตางๆที่ระบุไวใน

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2553”
ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2553 ซึ่งได
จัดประชุมเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2553 โดยบริษัทฯไดจัดทํารายงานการประชุมฯ และนําสงรายงาน
การประชุมฯนี้ใหตลาดหลักทรัพยฯ และกระทรวงพาณิชยแลว ภายใน14วันนับจากประชุมแลวเสร็จ
นอกจากนี้ไดเผยแพรรายงานการประชุมฯ นี้บนเว็บไซตของบริษัทฯ www.becworld.com เพื่อใหผูถือ
หุนและผูที่เกี่ยวของไดพิจารณาความครบถวนถูกตองในสาระสําคัญดวย ถึงปจจุบันยังไมไดรับการ
ทักทวงวารายงานการประชุมฯดังกลาว ไมครบถวนถูกตอง ในสาระสําคัญในเรื่องใด รายงานการ
ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2553 ไดแสดงไวเปนเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาที่ประชุมผูถือหุนสมควรรับรองรายงานการประชุมฯ ดังกลาว จึง
ขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
ทั้งนี้ ในระหวางการประชุมในวาระนี้ ไมมีผูถอื หุนหรือผูรับมอบฉันทะสอบถามหรือใหขอ เสนอแนะใด
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแลว มติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป
2553 ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียง เห็นดวย 1,460,694,786 เสียง หรือคิดเปน 99.68% ขององค
ประชุม โดยมีผูถือหุนออกเสียง ไมเห็นดวย 0 เสียง หรือคิดเปน 0.00% ขององคประชุม และงดออก
เสียง 4,731,200 เสียง หรือคิดเปน 0.32% ขององคประชุม
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2. คณะกรรมการเสนอรายงานของคณะกรรมการเพื่อทราบ
ประธานฯ ไดแถลงตอที่ประชุมวา ขอบังคับของบริษัทฯกําหนดใหที่ประชุมสามัญประจําป พิจารณา
รับทราบรายงานประจําปของคณะกรรมการที่เสนอตอที่ประชุม เกี่ยวกับการดําเนินกิจการในรอบปที่
ผานมา รายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯในรอบป 2553 ไดแสดงไวในรายงานประจําป
2553 ในหนาที่ 2 และ3 และเพื่อความสะดวกของผูเขารวมประชุมฯ จึงไดคัดรายงานดังกลาวแสดงไว
เปนเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 2 ซึ่งไดจัดสงใหแกทานผูถือหุนไปแลวพรอมกับหนังสือเชิญ
ประชุมในครั้งนี้
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอรายงานของคณะกรรมการ เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบป 2553
เพื่อใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2554 รับทราบ จึงขอรายงานใหที่ประชุมทราบ
ทั้งนี้ ในระหวางการประชุมในวาระนี้ ไมมีผูถอื หุนหรือผูรับมอบฉันทะสอบถามหรือใหขอ เสนอแนะใด
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบป 2553 ของคณะกรรมการ
ตามที่เสนอ
3. พิจารณาอนุมตั ิงบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ประธานฯ ไดแถลงตอที่ประชุมวา ตามที่ขอบังคับของบริษทั ฯไดกําหนดใหคณะกรรมการตองดําเนินการ
จัดทํางบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัทฯ ใหผูสอบบัญชีตรวจสอบ
แสดงความเห็นใหเสร็จสิ้น กอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถอื หุนในการประชุมสามัญประจําป เพื่อพิจารณา
อนุมัตินั้น
คณะกรรมการไดดําเนินการใหมีการจัดทํางบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุนของบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผูสอบบัญชีไดทําการตรวจสอบ และไดแสดงความเห็นโดยไมมีเงื่อนไข
บริษัทฯ ไดจัดพิมพ ไวในหนังสือรายงานประจําป 2553 ตั้งแตหนา 23 ถึงหนา 56 โดยคําอธิบาย และ
การวิเคราะหของฝายจัดการ แสดงไวในหนา 16 ถึงหนา 27 ซึ่งรายงานประจําปนี้ไดจดั สงใหแกทาน
ผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว และเพื่อความสะดวกของผูเขารวมประชุมฯ จึงไดคัด
รายงานประจําปสวนที่สําคัญ แสดงไวเปนเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 3 ดวยแลว
พรอมกันนี้ นายฉัตรชัย เทียมทอง ในฐานะผูอํานวยการฝาย ฝายการเงิน ไดสรุปผลการดําเนินงานใน
รอบป 2553 ตามที่แสดงในงบการเงินรวม ใหที่ประชุมไดรบั ทราบ ดังนี้
ภาวะอุตสาหกรรม
จากฐานที่ต่ําในปกอนตั้งแตไตรมาสแรกเพราะปญหาเศรษฐกิจมหภาค ซ้ําดวยปญหาในการใชเงินของ
ผูโฆษณารายใหญรายหนึ่ง-ในโทรทัศนชองหลักชองหนึ่ง ในชวงไตรมาส2และ3ของปกอน(พ.ศ.2552) หนา 4 จาก 16

ซึ่งก็มีสวนทําใหสภาวะการแขงขันในระหวางเจาของสินคา/ผูโฆษณาในกลุมสินคาที่เกี่ยวของ พัฒนา
รุนแรงมากขึ้นมาตั้งแตนั้น และมีสวนทําใหอุตสาหกรรมกลับมามีการเติบโตไดเปนอยางดีมาตั้งแตครึ่ง
หลังของปกอน(พ.ศ.2552) เปนการเติบโตในอัตราที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง ชวยใหยอดการใชเงินโฆษณา
ผานสื่อโทรทัศนในปพ.ศ.2553นี้ ตามที่รายงานโดย “เนลสัน มีเดีย รีเสริทซ” (เนลสันฯ) มีการเติบโตสูง
กวาฐานปกอนเปนตัวเลขสองหลัก ไดตลอดทั้งป แมอุตสาหกรรมและประเทศไดประสบปญหาจาก
เหตุการจลาจลกลางเมืองในชวงกลางไตรมาส2 แตเมื่อเหตุการณนั้นสงบ การใชเงินโฆษณาก็โตขึ้นมา
มาก อยางตอเนื่องอีกเชนเคย สวนหนึ่งก็ไดผลบวกจากการถายทอดสดการแขงขันฟุตบอลโลก อีกสวน
หนึ่งก็ไดผลบวกจากการปรับฟนของเศรษฐกิจมหภาค และการปรับฟน ของความเชื่อมั่นของผูบริโภค
และผูประกอบการ อีกทั้งยังมีการถายทอดการแขงขันกีฬาเอเชี่ยนเกมสในชวงทายปอีกดวย ทั้งหลายทั้ง
ปวงนั้น ตางเปนเหตุกระตุนใหภาวะการแขงขันในระหวางเจาของสินคา/ผูโฆษณาเพิ่มความรุนแรงมาก
ขึ้นไปอีก เนลสันฯไดรายงานวายอดรวมทั้งปอุตสาหกรรมไดโตขึ้นรอยละ15 โดยที่เนลสันฯไดรายงาน
ดวยวา มีผูโฆษณาหลายกลุมสินคา/หลายราย ทั้งรายใหญๆและรายกลางๆ ทั้งที่เปนผูโฆษณาจากกลุม
สินคาอุปโภค/บริโภคหลัก-ที่เปนผูโฆษณารายใหญมาแตตั้งเดิม และผูโฆษณาที่เริ่มขยับขึ้นมาเปนราย
ใหญหนาใหมจากกลุมอุตสาหกรรมยานยนตร และอุตสาหกรรมการเงิน ตางไดเพิ่มการใชเงินโฆษณา
ผานสื่อโทรทัศนสูงขึ้นกวาที่เคยใชในปกอน ในอัตราสูงเพิ่ม ขึ้นมากกวารอยละ20ของปกอ น ทําใหเม็ด
เงินโฆษณาผานสื่อโทรทัศนในปพ.ศ.2553นัน้ เปนยอดที่สูงสุดเปนประวัติการณ สูงกวาที่เคยเปนในป
พ.ศ.2550ที่ขณะนั้นอุตสาหกรรมยังมี“ไอทีวี”รวมอยูดวยตลอดทั้งปนั้นแลว และเนลสันฯไดรายงานดวย
วาเขาพบวา อัตราการใชนาทีโฆษณา ไดเพิ่มขึ้นถึงอัตราสูงสุดที่กําหนดโดยกฎหมาย ในแทบทุกชอง
ตอเนื่องตลอดชวงครึ่งหลังของปอีกดวย ตอกย้ําใหเห็นชัดเจน ถึงพลังซื้อจากความหลากหลายของ
อุตสาหกรรม ตลอดถึงความมัน่ คง และโอกาสที่ดีของการเติบโตอยางตอเนือ่ งของอุตสาหกรรม
โครงสรางของกลุมบีอซี ี เวิลด
ในปพ.ศ.2553 กลุมบีอีซี เวิลด ยังคงไมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของกลุม อยางเปนสาระสําคัญ
นอกจากการที่ (1)ไดแปลงสภาพ“กิจการรวมคาบีอซี -ี เทโร ซีเนริโอ”ในไตรมาสแรก เปนบริษัทรวมทุน
“บริษัท บีอซี -ี เทโร ซีเนริโอ จํากัด” ซึ่ง“บีอซี -ี เทโรฯ”บริษัทยอยของ“บีอซี ี เวิลด” ถือหุนและมีสิทธิออก
เสียงอยูรอยละ50ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดเชนเดิม (อีกรอยละ50เปนผูรวมคาบุคคลเดิมที่ไมเกี่ยวโยง
กัน) โดยบริษทั รวมทุนนี้ดําเนินงานจัดการแสดงตอไปเชนเดิม (2)ในไตรมาสสอง ไดแยก “กิจกรรมทีม
ฟุตบอล บีอีซ-ี เทโร ศาสน” ออกมาเปนนิติบุคคล(บริษัท) แยกตางหาก ตามกฎของสมาคมฟุตบอลฯ ใน
นาม “บริษัท บีอีซ-ี เทโร ศาสน จํากัด” โดยที่ “บีอซี -ี เทโรฯ” บริษัทยอยของ“บีอีซี เวิลด” ถือหุนและมี
สิทธิออกเสียงอยูในบริษัทใหมนี้ รอยละ99.9ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด และ (3)ในชวงทายป “บีอีซ-ี เท
โรฯ” บริษัทยอยของ “บีอีซี เวิลด” ไดซื้อหุนใน “บริษัท เวอรจิ้น บีอซี -ี เทโร เรดิโอ (ประเทศไทย) จํากัด”,
บริษัทรวมที่มียอดขาดทุนสะสมสูงจนทําใหสวนของผูถือหุน ณ วันที่ทํารายการซื้อขาย เปนยอดติดลบ หนา 5 จาก 16

(มีผลขาดทุนสะสมสูงกวาทุน), ที่เคยเปนสวนของ“บริษัท เวอรจิ้น เรดิโอ อินเตอรเนชั่นแนล ลิมิเต็ด”
ทั้งหมด ในราคา1บาท เพิม่ สัดสวนการถือหุนของ“บีอีซ-ี เทโรฯ”ในบริษัทดังกลาว เปนรอยละ99.9ของทุน
จดทะเบียนทั้งหมด เปลี่ยนสถานะของ“บริษัท เวอรจิ้น บีอีซ-ี เทโร เรดิโอ (ประเทศไทย) จํากัด” จาก
“บริษัทรวม” มาเปน“บริษัทยอย” โดยที่“บีอซี ี-เทโรฯ”ไดเขาไปเปนผูค้ําประกันวงเงินกูธนาคารของบริษัท
ดังกลาวเพิ่มในวงเงิน40ลานบาทแทนผูขายอีกดวย หลังการทํารายการ“บริษัท เวอรจิ้น บีอีซ-ี เทโร เรดิ
โอ (ประเทศไทย) จํากัด” จะยังคงดําเนินธุรกิจเดิมอยูตอไป อยางไรก็ตาม,เพื่อแกไขปญหาที่การ
ดําเนินงานมีผลขาดทุน จึงไดมีการแกไขสัญญาบริการระหวาง “บริษัท เวอรจิ้น บีอซี ี-เทโร เรดิโอ
(ประเทศไทย) จํากัด” กับ “บริษัท เวอรจิ้น เรดิโอ อินเตอรเนชั่นแนล ลิมิเต็ด” เพื่อใหภาระของ“บริษัท
เวอรจิ้น บีอซี -ี เทโร เรดิโอ (ประเทศไทย) จํากัด” ในอนาคตลดต่ําลง โดยที่ไดดําเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อ
เปน “บริษัท บีอีซ-ี เทโร เรดิโอ จํากัด” ดวย
ผลการดําเนินงาน
เนื่องจากนโยบายบัญชี เกี่ยวกับการบันทึกบัญชี“เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม” มีผลทําใหผล
การดําเนินงานที่แสดงในงบฯเฉพาะของบริษทั แสดงผลที่ตางไปจากผลการดําเนินงานของกลุม ดังนั้น
เพื่อปองกันความสับสน จึงขออธิบายผลการดําเนินงาน ตามที่แสดงในงบการเงินรวม
กลุม บีอซี ี เวิลด มี“กําไรสุทธิ”(สวนที่เปนของผูถือหุนของบีอีซี เวิลด)ในปพ.ศ.2553 เปนยอดเทากับ
3,302ลานบาท สูงขึ้นกวาที่เคยทําไดในปกอนรอยละ25.3 มากขึ้น668ลานบาท โดยที่บอี ีซี เวิลด ได
ปรับขยายธุรกิจสามารถเพิ่ม“รายไดจากการขายเวลาโฆษณา”ไดสูงขึ้นอีกรอยละ32.2 เปนยอดที่สูง
มากกวาปกอน2,697ลานบาท แมตนทุนจะเพิ่มตามขึ้นมาเปนจํานวนและอัตราที่สูงจากการขยายงาน
ที่วานั้น แตเราก็มีกําไรจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้นมาก อีกทัง้ ปนี้ยังไดกําไรจากการจัดกิจกรรม/การแสดง
เพิ่มสูงขึ้นอีกดวย โดยที่มคี าใชจา ยในการบริหารลดลงจากปกอน จากการที่ปกอนมีคาใชจายจาก
กิจกรรมการตลาดและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการฉลอง “ครบรอบปของการดําเนินการสถานีโทรทัศน
ไทยทีวีสีชอง3” สูงกวาปกติ และกลุมบอีซี เวิลด ยังมีรายไดอื่นเพิ่มมากขึ้นเปนพิเศษ จากการเขาไปซื้อ
หุนของ“บริษัท เวอรจิ้น บีอซี -ี เทโร เรดิโอ (ประเทศไทย) จํากัด”เพิ่ม จนเปลี่ยนสภาพบริษัทนี้เปนบริษัท
ยอย จากการที่ผูถือหุนเดิม-ผูที่ขายหุนให-ไดยกหนี้เงินกูยืมและดอกเบี้ยคางจายที่บริษทั ยอยนี้คงคาง
อยูทั้งหมดให
รายไดจากการขาย
จากภาวะอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตในอัตราสูงอยางตอเนื่อง กลุมบีอซี ี เวิลดไดปรับขยายธุรกิจ เพิ่ม
เวลานําเสนอรายการที่กลุมบีอีซี เวิลด จัดหามาเองมากขึ้น อีกรอบหนึ่งมาตั้งแตตนปพ.ศ.2553 มีผลทํา
ให“รายไดจากการขายเวลาโฆษณา”ของกลุม บีอซี ี เวิลด ในปนี้ ทําไดสูงขึ้นกวาที่เคยทําไดในปกอน
มาก สูงขึ้นรอยละ32.2 เปนยอดที่สูงมากกวาปกอ น2,697ลานบาท สวนรายไดและกําไรขั้นตนจากการ หนา 6 จาก 16

จัดกิจกรรมและการแสดง/คอนเสิรตนั้นก็เพิ่มมากขึ้นเมือ่ เทียบกับปกอน เชนเดียวกันกับรายไดจากการ
ใหใชสิทธิและบริการอื่น จากการปรับฟนของความเชือ่ มัน่ ในภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และสถานะที่
เขมแข็งของบีอซี ี เวิลด ในตลาด
ตนทุนขายและคาใชจา ย
ตนทุน(ในสวนที่ไมรวมตนทุนการจัดการแสดง)เพิ่มขึ้นมาก เมื่อเปรียบเทียบกับปกอ น จากการปรับ
ขยายธุรกิจ ปรับผังรายการเพิ่มรายการใหม ปรับขยายเพิ่มเวลาการนําเสนอรายการที่กลุมบีอซี ี เวิลด
จัดหามาเองมากขึ้น รวมถึงการขยายเวลาของรายการที่มีตนทุนสูงเพิ่มยาวขึ้น ที่ไดเริ่มเพิ่มอีกครั้งมา
ตั้งแตตนป ซึ่งก็เปนการสรางโอกาสในการทํารายไดและกําไรของบีอีซี เวิลด ใหเพิ่มสูงขึ้นในระยะยาว
ดวย นอกเหนือจากปรับขยายรายการปกติเหลานั้นแลวในปพ.ศ.2553นี้ บีอีซี เวิลด ก็ยังมีตนทุนเพิ่ม
จากการถายทอดสด การแขงขันฟุตบอลโลกและการแขงขันเอเซี่ยนเกมสดวย ในสวนคาใชจา ยนั้น
“คาใชจายการขาย”เพิ่มขึ้นเล็กนอยตามรายไดที่เพิ่ม แต“คาใชจายในการบริหาร”ไดลดลงเมื่อเปรียบ
เทียบกับปกอนที่มีคาใชจาย จากกิจกรรมการตลาด และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการฉลอง“ครบรอบป
ของการดําเนินการสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง3”สูงกวาปกติ
ฐานะการเงิน
“สินทรัพย”โดยรวมเพิ่มขึ้น เมือ่ เปรียบเทียบกับยอด ณ สิ้นปพ.ศ.2552 ตามกําไรที่เพิ่มขึน้ จากปกอ น
โดยยอดที่เพิ่มขึ้น สวนใหญเปน“เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด” ลูกหนี้เพิ่มขึ้นดวยตามรายไดจาก
การขายเวลาโฆษณาที่ดีขึ้น แตก็เพิ่มในอัตราที่ต่ํากวาการเพิ่มของรายได จากระยะเวลาชําระหนี้ที่เร็ว
สินทรัพยที่ไมหมุนเวียนสวนใหญ ทั้ง “ที่ดิน/อาคารและอุปกรณ” และ “คาสิทธิ/คาเชาภาพยนตร คา
ละครและคาลิขสิทธิ์รอตัดจําหนาย” เปนยอดที่ต่ํากวาปกอ น จากการที่ยอดตัดจายเปนยอดที่สูงกวา
ยอดที่จัดหามาเพิ่ม แมกลุมบีอีซี เวิลด ยังมีการจัดหามาในปพ.ศ.2553ในจํานวนที่ใกลเคียงกับที่เคยได
จัดหามาในปกอ นๆ ในสวนของ“หนี้สิน”ก็เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับยอด ณ สิ้นปพ.ศ.2552 เชนกัน
หนี้สินที่เพิ่มขึ้นสวนใหญเปนภาระภาษีที่เพิ่มขึ้นตามการเพิ่มของรายไดและกําไร และอีกสวนที่เพิ่มเปน
เจาหนี้จากการจัดหารายการและเครื่องมืออุปกรณในชวงทายป “สวนของผูถือหุน”ก็เพิ่มขึ้นจากยอด
เมื่อปลายปกอนตามกําไรที่ยังไมไดจัดสรรหลังการจายเงินปนผลในระหวางป กลุมบีอซี ี เวิลด ยังคงมี
ฐานะการเงินที่มั่นคงเชนเคย
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับ
ปสิ้นสุด ณ วันที่ 31ธันวาคม 2553 ซึ่งผูตรวจสอบบัญชีไดทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยไมมี
เงื่อนไขไวแลว จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
ทั้งนี้ ในระหวางการประชุมในวาระนี้ ไดมีผูถอื หุนหรือผูรับมอบฉันทะสอบถามหรือใหขอ เสนอแนะดังนี้
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นายสุรศักดิ์ กอประคอง ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง ไดกลาวชมเชยการบริหารงานของคณะ
กรรมการบริหารที่ทําใหกิจการเติบโตอยางตอเนื่อง โดยในปนี้อัตราเงินปนผลตอบแทนโตขึ้นประมาณ
27% นายสุรศักดิ์ ไดขอใหชี้แจงเพิ่มเติมใน 2 ประเด็น คือ 1.) ขอใหชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายไดจาก
การใหใชลิขสิทธิ์และบริการอืน่ ซึ่งตามที่แสดงในหนางบกําไรขาดทุนในรายงานประจําป 2553 หนา 32
นั้น ตัวเลขรายไดฯนี้ ในงบการเงินเฉพาะของกิจการ แสดงตัวเลขพันลานเศษ แตตัวเลขงบการเงินรวม
ทําไมถึงลดลงเหลือเพียงเกือบสองรอยลาน และ2.) ขอใหชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งหนี้สงสัยจะสูญ
กรณีการกูยืมกับบริษัทยอยในกลุมบริษัท ซึ่งผูถือหุนเห็นวาอาจไมมีความจําเปนตองตั้งหนี้สงสัยจะสูญ
เต็มจํานวนในกรณีเงินใหกูยืมกับบริษัทยอย ตามที่แสดงรายละเอียดไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ 6. เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน ที่แสดงในรายงานประจําป หนา 46 โดยเฉพาะในขอ
2. ขอ 4. ขอ 5. และในหนา 47 ขอ 1.
นายฉัตรชัย เทียมทอง ผูอํานวยการฝายการเงินไดเปนตัวแทนชี้แจง ดังนี้ ในสวนประเด็นที่ 1 เรื่อง
รายไดจากการใหใชสิทธิ์และบริการอื่นนั้น
เหตุที่ตัวเลขในงบการเงินรวมต่ํากวาตัวเลขในงบการเงิน
เฉพาะของกิจการนั้น เนื่องจาก บีอีซี เวิลด ซึ่งเปนบริษัทใหญนั้น นอกจากจะลงทุนถือหุนในบริษัทยอย
แลว ยังมีการประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายรายการโดยเฉพาะรายการละคร ซึ่งบริษัทยอยหลาย
บริษัทก็ดําเนินธุรกิจในกลุมผลิตและจําหนายรายการเชนกัน โดยสวนหนึ่งของละครที่ผลิตก็ถูกใชในการ
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 ซึ่งดําเนินการโดยบริษัท บางกอกเอ็นเตอรเทนเมนต
จํากัด บริษัทยอยของบริษัทฯ; หรือไดจําหนายสิทธิ์การใชรายการนั้นๆออกไป ก็จะบันทึกเปนรายได
จากการใหใชลขิ สิทธิ์และบริการอื่น และเมื่อจัดทํางบการเงินรวมซึ่งตองมีการหักกลบลบกันของรายการ
ระหวางกันของบริษัทและบริษทั ยอยภายในกลุมบริษัทบีอซี ี เวิลด ออก คงเหลือแตรายไดที่เกิดกับ
บุคคลภายนอก ดวยเหตุดังที่กลาว รายไดจากการใหใชลิขสิทธิ์และบริการอื่นในงบการเงินรวมของกลุม
บริษัทบีอซี ี เวิลด จึงต่ํากวาที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงแตผลการดําเนินงานเฉพาะของบี
อีซี เวิลด เพียงบริษัทเดียว; สวนประเด็นที่ 2 ที่ผูถือหุนสอบถามเกี่ยวกับการตั้งสํารองหนี้สงสัยจะสูญกับ
เงินใหกูยืมกับบริษัทยอยนั้น ประเด็นหลัก นาจะเปนความกังวลในเรื่องของรายการที่ทํากับบริษัท บีอซี -ี
เทโร เรดิโอ จํากัด [บีอีซ-ี เทโร เรดิโอ] เดิมชื่อ บริษัท เวอรจิ้น บีอีซ-ี เทโร เรดิโอ (ประเทศไทย) จํากัด
[เวอรจิ้น] (บีอซี ี-เทโรฯ ไดดําเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อเปน “บริษัท บีอซี -ี เทโร เรดิโอ จํากัด” เมื่อเดือน
กุมภาพันธ 2554 ที่ผานมา) โดยรายการที่ผูถือหุนเปนกังวลนั้น นาจะเปนรายการที่เกิดในป 2552 ซึ่งใน
ปนั้น บริษัทดังกลาวยังมีสถานะเปนบริษัทรวม ยังไมไดนําเอาตัวเลขของบีอีซ-ี เทโร เรดิโอ มารวมในงบ
การเงินรวมทุกบรรทัด ซึ่งในปนั้นเวอรจิ้นมีผลการดําเนินงานขาดทุนสะสมเกินกวาทุน ในการจัดการทาง
การเงิน
บริษัทฯใชหลักความระมัดระวังในการรับรูความเสี่ยงที่อาจเกิดกับลูกหนี้ไมวาจะเปนลูกหนี้
ภายนอกหรือลูกหนี้ภายใน จึงไดมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และตอมาตามที่ไดรายงานใหทราบถึง
การปรับโครงสรางกลุมบริษัทขางตนแลววา ในระหวางป 2553 ไดมีการปรับโครงสรางภายในกลุม หนา 8 จาก 16

บริษัท โดยในชวงทายป 2553 บีอีซ-ี เทโรฯไดซื้อหุนเวอรจิ้นสวนที่เปนของเวอรจิ้น อินเตอรฯ เพิม่ สัดสวน
การถือหุนของบีอีซ-ี เทโรฯในเวอรจิ้นเปนรอยละ99.9ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ทําใหเวอรจิ้นเปลี่ยน
สถานะจากบริษัทรวมมาเปนบริษัทยอย ซึ่งตองนําตัวเลขของบีอซี -ี เทโร เรดิโอ มารวมในงบการเงินรวม
ทุกบรรทัด การปรับโครงสรางการลงทุนนี้สงผลใหรายการนี้หมดไปในป 2553 อยางไรก็ตาม, เพื่อแกไข
ปญหาที่การดําเนินงานมีผลขาดทุน จึงไดมีการแกไขสัญญาบริการระหวาง “บริษัท เวอรจิ้น บีอีซ-ี เทโร
เรดิโอ (ประเทศไทย) จํากัด” กับ “บริษัท เวอรจิ้น เรดิโอ อินเตอรเนชั่นแนล ลิมิเต็ด” เพื่อใหภาระของ
“บริษัท เวอรจนิ้ บีอซี -ี เทโร เรดิโอ (ประเทศไทย) จํากัด” ในอนาคตลดต่ําลงดวย ฝายบริหารเชื่อวาการ
ปรับโครงสรางการถือหุน และการปรับลดภาระในอนาคตนี้จะชวยให บีอีซ-ี เทโร เรดิโอ มีผลการ
ดําเนินงานที่ดีขึ้น และมีความสามารถในการชําระคืนหนี้คางชําระจํานวนนี้
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2553 ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงเห็นดวย 1,749,070,626 เสียง หรือคิดเปน 99.50%
ขององคประชุม โดยมีผูถือหุน ออกเสียงไมเห็นดวย 0 เสียง หรือคิดเปน 0.00% ขององคประชุม และงด
ออกเสียง 8,740,200 เสียง หรือคิดเปน 0.50% ขององคประชุม
4. พิจารณาจัดสรรเงินกําไร และอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับป 2553 งวดหลัง
ประธานฯ ไดแถลงใหที่ประชุมทราบวา ป 2553 กลุมบีอซี ี เวิลด ทํากําไรสุทธิที่เปนสวนของผูถือหุนของ
บีอีซี เวิลดได 3,302,285,770บาท (สามพันสามรอยสองลานสองแสนแปดหมื่นหาพันเจ็ดรอยเจ็ดสิบ
บาท) โดยแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ เปนจํานวนเงิน 3,321,513,822บาท (สามพันสามรอยยี่สิบ
เอ็ดลานหาแสนหนึ่งหมื่นสามพันแปดรอยยี่สิบสองบาท) ซึ่งเมื่อหักเงินปนผลที่ไดจายไปในระหวางป
โดยเปนเงินปนผลสําหรับป 2552 งวดหลังที่จายตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 ในอัตรา
0.80 บาทตอหุน (แปดสิบสตางคตอหุน) และเงินปนผลระหวางกาลของป 2553 อีก 0.65บาทตอหุน
(หกสิบหาสิบสตางคตอหุน)
และเมื่อรวมกับยอดกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรยกมาจากปกอ น
1,932,249,873 บาท (หนึ่งพันเการอยสามสิบสองลานสองแสนสี่หมื่นเกาพันแปดรอยเจ็ดสิบสามบาท)
รวมเปนกําไรสะสมที่ยังไมไดจดั สรรคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เทากับ 2,353,763,695 บาท
(สองพันสามรอยหาสิบสามลานเจ็ดแสนหกหมื่นสามพันหกรอยเกาสิบหาบาท)
ทั้งนี้ บริษัทฯมีนโยบายจายเงินปนผลไมต่ํากวารอยละ 90 ของกําไรสุทธิที่เปนสวนของผูถือหุนของ
บริษัทฯ ตามทีแ่ สดงในงบการเงินรวม และมีประเพณีที่จะจายปละสองครั้ง คือ เปนเงินปนผลระหวาง
กาล เมื่อแจงผลการดําเนินงานครึ่งแรกของป และเปนเงินปนผลประจําปทขี่ ออนุมัติจากทีป่ ระชุมสามัญ
ประจําป
คณะกรรมการพิจารณาแลว เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 พิจารณาจัดสรร
เงินกําไรป 2553 เปนเงินปนผลงวดหลังอีก 1.00 บาทตอหุน (หนึ่งบาทตอหุน) เปนจํานวนเงินรวม หนา 9 จาก 16

2,000,000,000 บาท (สองพันลานบาท) โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการรับเงินปนผล
(Record Date) ในวันที่ 24 มีนาคม 2554 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.
หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 25 มีนาคม 2554 โดยเสนอใหจายเงินปนผลวันที่ 26
พฤษภาคม 2554 และเสนอใหจายเงินปนผลจากกําไรของกิจการที่ตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลใน
อัตรารอยละ 30 ของกําไรสุทธิจํานวน 0.90 บาทตอหุน (เกาสิบสตางค) และอัตรารอยละ 25 ของกําไร
สุทธิจํานวน 0.10 บาทตอหุน (สิบสตางค)
อนึ่ง เงินปนผลจํานวนนี้เมื่อรวมกับเงินปนผลระหวางกาล ที่ไดจายไปเมือ่ วันที่ 9 กันยายน 2553 ใน
อัตรา 0.65 บาทตอหุน (หกสิบหาสตางคตอหุน) รวมทั้งปจา ยในอัตรา 1.65 บาทตอหุน (หนึ่งบาทหกสิบ
หาสตางคตอหุน) หรือคิดเปนจํานวนเงินรวม 3,300,000,000บาท(สามพันสามรอยลานบาท) ซึ่งเทากับ
รอยละ 99.93 ของกําไรสุทธิที่เปนสวนของผูถือหุนของบีอซี ี เวิลดที่แสดงในงบการเงินรวม และหลังจาก
หักเงินปนผลงวดหลังนี้ คงเหลือเปนเงินกําไรสะสมที่ยังไมจัดสรรในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ อีก
จํานวน 353,763,695 บาท (สามรอยหาสิบสามลานเจ็ดแสนหกหมื่นสามพันหกรอยเกาสิบหาบาท)
และเหลืออีก 2,242,487,110บาท (สองพันสองรอยสี่สิบสองลานสี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งรอยสิบ
บาท) ในงบการเงินรวม
จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
ทั้งนี้ ในระหวางการประชุมในวาระนี้ ไมมีผูถอื หุนหรือผูรับมอบฉันทะสอบถามหรือใหขอ เสนอแนะใด
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลในป 2553 ตามที่เสนอ นอกจากนี้ ที่
ประชุมไดมีมติดวยคะแนนเสียงเห็นดวย 1,753,662,977 เสียง หรือคิดเปน 99.76% ขององคประชุม
โดยมีคะแนนเสียงไมเห็นดวย 0 เสียง หรือคิดเปน 0.00% ขององคประชุม และงดออกเสียง 4,154,500
เสียง หรือคิดเปน 0.24% ขององคประชุม ใหจัดสรรเงินเงินกําไร และอนุมัติจา ยเงินปนผลสําหรับผล
การดําเนินงานป 2553 ตามทีค่ ณะกรรมการเสนอ ดังนี้
1.) อนุมัติจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานป 2553 เปนเงินปนผลงวดหลัง 1.00บาท (หนึ่ง
บาท)ตอหุน เปนจํานวนเงินรวม 2,000,000,000.-บาท (สองพันลานบาท) กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่
มีสิทธิในการรับเงินปนผล (Record Date) ในวันที่ 24 มีนาคม 2554 และใหรวบรวมรายชื่อตาม
มาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 25 มีนาคม 2554 โดย
กําหนดใหจายเงินปนผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2554 และใหจายเงินปนผลจากเงินกําไรของ
กิจการที่เสียภาษีนิติบุคคลในอัตรารอยละ 30 ของกําไรสุทธิจํานวน 0.90 บาทตอหุน (เกาสิบ
สตางค) และอัตรารอยละ 25 ของกําไรสุทธิจาํ นวน 0.10 บาทตอหุน (สิบสตางค) โดยใหจายวันที่
26 พฤษภาคม 2554
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อนึ่ง เงินปนผลงวดหลังนี้เมื่อรวมกับเงินปนผลจายระหวางกาลในอัตรา 0.65บาท (หกสิบหา
สตางค)ตอหุน รวมทั้งปไดอนุมัติใหจาย ในอัตรา 1.65บาท (หนึ่งบาทหกสิบหาสตางค) ตอหุน หรือ
คิดเปนจํานวนเงินรวม 3,300,000,000.-บาท(สามพันสามรอยลานบาท) ซึ่งเทากับรอยละ 99.93
ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวม
2.) คงเหลือเปนเงินกําไรสะสมที่ยังไมจัดสรรในงบการเงินเฉพาะของ บริษัทฯ อีกจํานวน 353,763,695
บาท (สามรอยหาสิบสามลานเจ็ดแสนหกหมื่นสามพันหกรอยเกาสิบหาบาท) และเหลืออีก
2,242,487,110บาท (สองพันสองรอยสี่สิบสองลานสี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งรอยสิบบาท) ในงบ
การเงินรวม
ทั้งนี้ ในระหวางการสรุปมติที่ประชุมในวาระนี้ นายสุรศักดิ์ กอประคอง ผูถ ือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง
ไดขอใหบริษัทชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับมติในขอ 2.) กําไรสะสมที่ยังไมจดั สรรคงเหลือ เปรียบเทียบกับ
ตัวเลขที่แสดงในสวนของผูถือหุน ในหนางบดุล ซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปหนา 31 ซึ่งแสดงตัวเลข
2,353.76ลานบาทในงบการเงินเฉพาะของกิจการ และตัวเลข4,242.49ลานบาทในงบการเงินรวม ซึ่งใน
ประเด็นนี้ นายฉัตรชัย เทียมทอง ผูอํานวยการฝายการเงิน ไดชี้แจงวา กอนการจัดสรรในครั้งนี้ บริษัทมี
กําไรสะสมที่ยังไมจัดสรร 2,353.76ลานบาทแสดงไวในงบการเงินเฉพาะของกิจการ และกลุมบริษัทมี
กําไรสะสมที่ยังไมจัดสรร 4,242.49ลานบาทแสดงในงบการเงินรวม เมื่อที่ประชุมมีมติจดั สรรเงินกําไร
ในครั้งนี้ โดยอนุมัติใหจายเงินปนผลงวดหลังอีก 1 บาทตอหุน รวมเปนเงิน 2,000ลานบาท ดังนั้น เมือ่
หักตัวเลข 2,000 ลานบาทนี้ออกจากตัวเลขที่ยังไมจัดสรร ก็จะคงเหลือเปนเงินกําไรสะสมที่ยังไมจัดสรร
ในงบการเงินเฉพาะของ บริษทั ฯ อีกจํานวน 353,763,695 บาท (สามรอยหาสิบสามลานเจ็ดแสนหก
หมื่นสามพันหกรอยเกาสิบหาบาท) และเหลืออีก 2,242,487,110บาท (สองพันสองรอยสี่สิบสองลานสี่
แสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งรอยสิบบาท) ในงบการเงินรวม ตามที่ไดแจงไวในมติขางตน
5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ
ประธานฯ ไดแถลงตอที่ประชุมวา ขอบังคับของบริษัทฯ ใหบริษัทฯมีคณะกรรมการของบริษัทฯไมนอย
กวา 5 คนและกําหนดให 1 ใน 3 ของกรรมการออกจากตําแหนงในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง
โดยใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุด เปนผูออกจากตําแหนงกอน และกรรมการซึ่งพนจากตําแหนง
อาจไดรับเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได
ปจจุบันบริษัทฯมีกรรมการ 14 คน ในปนี้มีกรรมการที่จะตองออกตามวาระที่กาํ หนดมาแตเดิมรวม 4 คน
ไดแก นายวิชัย มาลีนนท นายประสาร มาลีนนท นายประวิทย มาลีนนท และ นางสาวรัตนา มาลีนนท
และเพื่อใหมีกรรมการออกจากตําแหนงครบตามสัดสวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการตามขอบังคับของ
บริษัทฯ ที่มีกรรมการเพิ่มขึ้นอีก 2 คนในปกอน นางสาวนิภา มาลีนนท ไดอาสาออกจากตําแหนงอีกคน
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คณะกรรมการสรรหาไดมีความเห็นเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯวา กรรมการที่จะออกในปนี้ เปนผูม ี
คุณวุฒิและมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม กลาวคือ เปนผูมีความสามารถ มีความรอบรู มีความชํานาญในธุรกิจ
จึงเห็นควรเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนใหพิจาณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 คนที่ออกในปนี้กลับเขา
ดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติกรรมการและผลงานในปที่ผานมา ไดแสดงไวแลวใน
เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 5
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาที่ประชุมผูถือหุนสมควรตั้งนายวิชัย มาลีนนท นายประสาร มาลีนนท
นายประวิทย มาลีนนท นางสาวรัตนา มาลีนนท และนางสาวนิภา มาลีนนท ซึ่งพนจากตําแหนงในปนี้
กลับเขาเปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
ทั้งนี้ ในระหวางการประชุมในวาระนี้ ไมมีผูถอื หุนหรือผูรับมอบฉันทะสอบถามหรือใหขอ เสนอแนะใด
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติตั้งกรรมการทั้ง 5 คนที่ออกจากตําแหนงในปนี้ กลับเขาเปน
กรรมการของบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียง ดังนี้
1.) มีมติตั้งนายวิชัย มาลีนนท กลับเขาเปนกรรมการของบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียง
เห็นดวย 1,726,897,608 เสียง หรือคิดเปน 98.24% ขององคประชุม โดยมีคะแนนเสียงไมเห็นดวย
26,776,869 เสียง หรือคิดเปน 1.52% ขององคประชุม และงดออกเสียง 4,154,500 เสียง หรือคิด
เปน 0.24% ขององคประชุม
2.) มีมติตั้ง นายประสาร มาลีนนท กลับเขาเปนกรรมการของบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนน
เสียงเห็นดวย 1,730,495,708 เสียง หรือคิดเปน 98.44% ขององคประชุม โดยมีคะแนนเสียงไมเห็น
ดวย 23,180,769 เสียง หรือคิดเปน 1.32% ขององคประชุม และงดออกเสียง 4,154,500 เสียง หรือ
คิดเปน 0.24% ขององคประชุม
3.) มีมติตั้งนายประวิทย มาลีนนท กลับเขาเปนกรรมการของบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนน
เสียงเห็นดวย 1,728,589,708 เสียง หรือคิดเปน 98.34% ขององคประชุม โดยมีคะแนนเสียงไมเห็น
ดวย 25,086,769 เสียง หรือคิดเปน 1.43% ขององคประชุม และงดออกเสียง 4,154,500 เสียง
หรือคิดเปน 0.24% ขององคประชุม
4.) มีมติตั้งนางสาวรัตนา มาลีนนท กลับเขาเปนกรรมการของบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนน
เสียงเห็นดวย 1,572,120,392 เสียง หรือคิดเปน 89.44% ขององคประชุม โดยมีคะแนนเสียงไมเห็น
ดวย 173,853,526 เสียง หรือคิดเปน 9.89% ขององคประชุม และงดออกเสียง 11,857,159 เสียง
หรือคิดเปน 0.67% ขององคประชุม
5.) มีมติตั้งนางสาวนิภา มาลีนนท กลับเขาเปนกรรมการของบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียง
เห็นดวย 1,726,252,508 เสียง หรือคิดเปน 98.20% ขององคประชุม โดยมีคะแนนเสียงไมเห็นดวย
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27,424,069 เสียง หรือคิดเปน 1.56% ขององคประชุม และงดออกเสียง 4,154,500 เสียง หรือคิด
เปน 0.24% ขององคประชุม
6. พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2554
ประธานฯ ไดแถลงตอที่ประชุมวา ขอบังคับของบริษัท กําหนดใหกรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนใน
การปฏิบัติหนาที่ ซึ่งคาตอบแทน ไดแก เงินเดือน เงินบําเหน็จ เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส สวัสดิการ
หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่นทํานองเดียวกัน โดยที่บริษัทฯไดจายคาตอบแทนกรรมการใน
รูปเบี้ยประชุม และเงินบําเหน็จ เทานั้น
คณะกรรมการพิจารณาแลว เห็นวาที่ประชุมผูถือหุนสมควรกําหนดคาตอบแทนกรรมการ และกรรมการ
ในคณะอนุกรรมการทุกชุด สําหรับป 2554 ในอัตราเดิม ดังนี้
ก. เบี้ยประชุม: กําหนดเงินเบี้ยประชุมสําหรับการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯแตละครั้ง ในอัตรา
เดิมเทากับปกอน ดังนี้
- ประธานกรรมการ 15,000บาท(หนึ่งหมื่นหาพันบาท)
- กรรมการทานอื่นทานละ 10,000บาท(หนึ่งหมื่นบาท)
- เบี้ยประชุมสําหรับกรรมการทุกทานในคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ทานละ 10,000บาท(หนึ่ง
หมื่นบาท)
โดยใหวงเงินสําหรับเบี้ยประชุมนี้ไมเกิน 1,500,000บาท (หนึ่งลานหาแสนบาท) เทากับปกอน
ข. เงินบําเหน็จกรรมการ: เปนจํานวนเงินรวม 18,000,000บาท (สิบแปดลานบาท) เทากับปกอน โดย
ใหคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกันเองตามความเหมาะสม
จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
ทั้งนี้ ในระหวางการประชุมในวาระนี้ ไมมีผูถอื หุนหรือผูรับมอบฉันทะสอบถามหรือใหขอ เสนอแนะใด
มติที่ประชุม:
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดวยคะแนนเสียง เห็นดวย1,753,572,977 เสียง
หรือคิดเปน 99.76% ขององคประชุม โดยมีคะแนนเสียงไมเห็นดวย 0 เสียง หรือคิดเปน 0.00% ขององค
ประชุม และงดออกเสียง 4,295,600 เสียง หรือคิดเปน 0.24% ขององคประชุม กําหนดคาตอบแทน
กรรมการสําหรับป มีมติกําหนดคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2554 แยกเปน
ก. เบี้ยประชุม: กําหนดเงินเบี้ยประชุมสําหรับการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯแตละครั้ง ในอัตรา
เดิมเทากับปกอน ดังนี้
- ประธานกรรมการ 15,000บาท(หนึ่งหมื่นหาพันบาท)
- กรรมการทานอื่นทานละ 10,000บาท(หนึ่งหมื่นบาท)
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- เบี้ยประชุมสําหรับกรรมการทุกทานในคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ทานละ 10,000บาท(หนึ่ง
หมื่นบาท)
โดยใหวงเงินสําหรับเบี้ยประชุมนี้ไมเกิน 1,500,000บาท (หนึ่งลานหาแสนบาท) เทากับปกอน
ข. เงินบําเหน็จกรรมการ: เปนจํานวนเงินรวม 18,000,000บาท (สิบแปดลานบาท) เทากับปกอน โดย
ใหคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกันเองตามความเหมาะสม
7. พิจารณาแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีสาํ หรับป 2554
ประธานฯ ไดแถลงตอที่ประชุมวา เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่ง
กําหนดใหที่ประชุมสามัญประจําปแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาตอบแทนผูสอบบัญชี
ของบริษัททุกป ในการแตงตั้งผูสอบบัญชีนั้นจะแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได คณะกรรมการบริษัท
ไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้งและเสนอคาตอบแทนผูสอบ
บัญชีของกลุมบริษัท
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นรวมกันที่จะเสนอชื่อ ดร.วิรชั
อภิเมธีธํารง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 และ/หรือ นายชัยกรณ อุนปติพงษา ผูสอบบัญชีรบั
อนุญาตเลขที่ 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ อติอนุวรรตน ผูสอบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5202 แหง
ั ชี 2554 อีก
สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส ใหเปนผูสอบบัญชีของกลุมบริษัทสําหรับรอบปบญ
ปหนึ่ง เนื่องจากพิจารณาแลวเห็นวา ผูสอบบัญชีเปนผูมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม มีความรูความสามารถ มี
ความชํานาญในวิชาชีพ มีผลการปฏิบัติงานที่ผานมาเปนที่ยอมรับและนาพอใจ ผูสอบบัญชีมีความเปน
อิสระ และไมมคี วามสัมพันธหรือมีสวนไดสวนเสียกับบริษัทฯและบริษัทยอย
ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผูถอื หุน ประจําป 2553 ไดมีมติอนุมัติคาตอบแทนผูสอบบัญชีของกลุมบริษัท
สําหรับป 2553 เปนจํานวนเงินรวม 5,795,000 บาท (หาลานเจ็ดแสนเกาหมื่นหาพันบาท) แต
คาตอบแทนผูสอบบัญชีป 2553 ที่จายจริง เปนยอดเงินรวม 5,851,000บาท (หาลานแปดแสนหาหมื่น
หนึ่งพันบาท) สูงกวาที่ไดรับอนุมัติไวอยู 56,000บาท (หาหมื่นหกพันบาท) เนื่องจาก ผูสอบบัญชีไดเรียก
เก็บคาตอบแทนตามปริมาณงาน ที่เปลี่ยนแปลงตามการปรับโครงสรางกลุมบริษัท ดังนี้
1.) มีการจดทะเบียนยกเลิก และมีการชําระบัญชีกิจการรวมคา บีอซี ี –เทโร ซีเนริโอ เมื่อมีนาคม 2553
ผูสอบบัญชีจึงเรียกเก็บเพียงคาตรวจสอบบัญชีเพื่อจดทะเบียนยกเลิกกิจการรวมคาฯ เปนจํานวน
เงิน 16,000บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาท) ต่ํากวายอดรวม 40,000บาท (สีห่ มื่นบาท) ที่ไดรับอนุมัติ
จากที่ประชุมสามัญฯ อยู 24,000บาท (สองหมื่นสี่พันบาท)
2.) ไดมีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษทั บีอซี -ี เทโร ศาสน จํากัด [บีอีซ-ี เทโร ศาสน] ภายหลังจากการเสนอ
อัตราคาสอบบัญชีป 2553 ตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนป 2553 แลว โดยในป 2553 นี้ ผูสอบบัญชีได
มีการเรียกเก็บคาสอบทานบัญชีรวม 2 ไตรมาสๆละ 20,000บาท (สองหมื่นบาท) และจะเรียกเก็บ
คาตรวจสอบบัญชีประจําปอีก 40,000บาท (สี่หมื่นบาท) รวมคาตอบแทนผูส อบบัญชีของ บีอีซ-ี เท หนา 14 จาก 16

โร ศาสน สําหรับป 2553 เปนยอดเงินรวม 80,000บาท (แปดหมื่นบาท) ซึ่งที่ประชุมผูถอื หุนของ บีอี
ซี–เทโร ศาสน ไดอนุมัติคาตอบแทนผูสอบบัญชีสวนนี้แลว
สําหรับคาตอบแทนผูสอบบัญชีป 2554 นั้น คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแลวเห็นวา คาตอบแทน
ผูสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีเสนอมาในครั้งนี้ มีความเหมาะสม สอดคลองกับปริมาณงานของกลุมบริษัทบี
อีซี เวิลด ซึ่งมีทั้งที่ปรับขยายขนาดธุรกิจ และปรับลดธุรกิจ รวมถึง มีการจดทะเบียนตั้งบริษัทยอย
เพิ่มขึ้นดวย จึงเห็นควรเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีป 2554 ตอที่ประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้
ผูสอบบัญชีไดเสนอคาสอบบัญชีของทุกบริษัทในกลุมบีอซี ี เวิลด เปนยอดเงินรวม 6,270,000บาท (หก
ลานสองแสนเจ็ดหมื่นบาท) สูงขึ้นกวาคาสอบบัญชีที่เกิดขึน้ จริงในป 2553 รวม 419,000 บาท (สี่แสน
หนึ่งหมื่นเกาพันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 7.16 โดยผูสอบบัญชีไดขอปรับคาตอบแทน ตามปริมาณงาน
ที่มีทั้งที่เพิ่มขึ้นและลดลง เนื่องจาก ในระหวางป 2553 มีการปรับโครงสรางกลุมบริษัทที่มีผลตอ
คาตอบแทนผูสอบบัญชี ดังนี้
(1) ไดชําระบัญชีกจิ การรวมคา บีอีซ-ี เทโร ซีเนริโอ เสร็จตั้งแตเดือนมีนาคม 2553 ทําใหไมมี
คาตอบแทนผูสอบบัญชีจาํ นวน 16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาท) ที่ไดจา ยในป 2553
(2) มีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท บีอซี -ี เทโร ศาสน จํากัด เมื่อปลายเดือนเมษายน 2553 ซึ่งผูสอบ
บัญชีก็ไดเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีสําหรับป 2554 ในอัตราเดียวกับอัตราที่เรียกเก็บในป 2553
จึงมีคาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสเพิ่มขึ้น 1 ไตรมาส เปนเงิน 20,000บาท (สองหมื่นบาท)
(3) มี บริษัท บีอีซ-ี เทโร เรดิโอ จํากัด (เดิมชื่อบริษัท เวอรจิ้น บีอีซ-ี เทโร เรดิโอ (ประเทศไทย) จํากัด)
มาเพิ่มเปนบริษัทยอยรายใหม ตั้งแตปลายเดือนธันวาคม 2553 ซึ่งผูสอบบัญชีไดเสนอ
คาตอบแทนผูสอบบัญชีป 2554 เปนจํานวนเงิน 415,000บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นหาพันบาท)
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาที่ประชุมผูถือหุน สมควรแตงตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธํารง ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 1378 และ/หรือ นายชัยกรณ อุนปติพงษา ผูสอบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3196 และ/หรือ
นายอภิรักษ อติอนุวรรตน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 เปนผูสอบบัญชีสําหรับรอบปบญ
ั ชี 2554
และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี สําหรับป 2554 โดยเปนคาสอบทานและตรวจสอบบัญชีของ
บริษัทฯ และบริษัทยอยในกลุมบีอซี ี เวิลด เปนยอดรวม 6,270,000บาท (หกลานสองแสนเจ็ดหมื่นบาท)
สูงขึ้นกวาคาตอบแทนผูสอบบัญชีที่เกิดขึ้นจริงในป 2553 อยู 419,000บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเกาพัน
บาท) หรือคิดเปนรอยละ 7.16 โดยเปนคาตอบแทนผูสอบบัญชีในสวนของบริษัทจํานวน 1,290,000
บาท (หนึ่งลานสองแสนเกาหมื่นบาท) เทากับปกอ น โดยที่คาตอบแทนผูสอบบัญชีของกลุมบริษัทปรับ
เพิ่มขึ้นตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น จากการปรับโครงสรางและขยายธุรกิจของบริษัทในกลุมบีอซี ี เวิลด
เปนหลัก
จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
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ทั้งนี้ ในระหวางการประชุมในวาระนี้ ไมมีผูถอื หุนหรือผูรับมอบฉันทะสอบถามหรือใหขอ เสนอแนะใด
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหแตงตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธาํ รงค ผูสอบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่
1378 และ/หรือนายชัยกรณ อุนปติพงษา ผูสอบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ
อติอนุวรรต ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 แหงสํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส เปนผูสอบ
บัญชีสําหรับรอบปบญ
ั ชี 2554 กําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี สําหรับป 2554 โดยเปนคาสอบบัญชี
ของบริษัทฯ และบริษัทยอยในกลุมบีอีซี เวิลด เปนยอดรวม 6,270,000บาท (หกลานสองแสนเจ็ดหมื่น
บาท) โดยเปนสวนของบริษัทฯ 1,290,000.-บาท (หนึ่งลานสองแสนเกาหมื่นบาท) เทากับปกอ นดวย
คะแนนเสียงเห็นดวย 1,753,716,077 เสียง หรือคิดเปน 99.76% ขององคประชุม โดยมีคะแนนเสียงไม
เห็นดวย 0 เสียง หรือคิดเปน 0.00% ขององคประชุม และงดออกเสียง 4,154,500 เสียง หรือคิดเปน
0.24% ขององคประชุม
ประธานฯ ไดแถลงตอที่ประชุมวา ที่ประชุมไดดําเนินมาครบทุกวาระซึ่งผูถือหุนก็ไดรับทราบคําชี้แจงและ
รายละเอียดเรื่องตางๆ ทั้งหมดในวันนี้รวมถึงลงมติและรับรองเรื่องที่อยูในที่ประชุมทุกเรื่องเปนที่เรียบรอย
แลว ซึ่งหากผูถือหุนทานใดมีขอ ซักถามหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติม สามารถฝากคําถามหรือติดตอสวนงานนัก
ลงทุนสัมพันธของบริษัทฯ ได จากนั้นจึงไดขอปดการประชุม
ประธานฯ ปดประชุมเวลา 15.15 นาฬิกา

ลงชื่อ _____________________________
(นายประสาร มาลีนนท)
ประธานทีป่ ระชุม

ลงชื่อ ___________________________
(นางชลัยพร อิทธิถาวร)
ผูบ ันทึกรายงานการประชุม
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