รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2553
ของ
บริษัท บีอีซี เวิลด จํากัด (มหาชน)
_______________________________________
0

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกรที่ 7 พฤษภาคม 2553 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ หองควีนสปารค 1 ชั้น 2 โรงแรม อิมพีเรียล ควีนส
ปารค เลขที่ 199 ซอยสุขุมวิท 22 กรุงเทพมหานคร โดยมีนายประสาร มาลีนนท รองประธานกรรมการ เปน
ประธานในที่ประชุม
ประธานฯ แถลงวา มีผูถือหุนมาเขาประชุมดวยตนเองและโดยผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมแทนจํานวนรวม 557
ราย นับรวมจํานวนหุนได 1,794,572,299หุน คิดเปน 89.73% ของหุนที่จําหนายแลวทั้งหมด ครบเปนองคประชุม
ตามขอบังคับของบริษัท
อนึ่ง แมภายหลังจากที่ประธานฯไดแถลงตัวเลขผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่มาเขารวมประชุมแลว ยังคงมีผูถือหุน
ทยอยมาลงทะเบียนเพิ่มเติมอยางตอเนื่อง โดยทายที่สุดมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมทั้งสิ้น 665ราย
นับจํานวนหุนได 1,829,399,445หุน คิดเปน 91.47% ของหุนที่จําหนายแลวทั้งหมด ดังนั้น เพื่อความครบถวน
ถูกตอง รายงานการประชุมนี้จะแสดงคะแนนตรงตามที่มีการลงทะเบียนจริงในแตละวาระ
ประธานฯ ไดกลาวแนะนํากรรมการของบริษัทเขารวมประชุม ดังนี้
1.) นายอรุณ งามดี
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2.) นายประธาน รังสิมาภรณ
3.) นายมานิต บุญประกอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4.) นายประชุม มาลีนนท
กรรมการ, กรรมการบริหาร สายธุรกิจสื่อใหม และกรรมการสรรหา
กรรมการ, กรรมการบริหาร สายบัญชีและการเงิน
5.) นางสาวรัตนา มาลีนนท
และประธานคณะกรรมการสรรหา
6.) นางสาวนิภา มาลีนนท
กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
7.) นางสาวอัมพร มาลีนนท
กรรมการ และกรรมการบริหาร สายธุรกิจผลิตรายการ
กรรมการ, กรรมการบริหาร สายการตลาดและการขาย
8.) นางรัชนี นิพัทธกุศล
และกรรมการสรรหา
9.) นายแมทธิว กิจโอธาน
กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
โดยในการประชุมครั้งนี้ มีผูบริหารของบริษัทที่เขารวมประชุม ดังนี้
1.) นายสมรักษ ณรงควิชัย
ผูอํานวยการฝาย ฝายผลิตรายการ
ผูอํานวยการฝาย ฝายเทคโนโลยี
2.) นายพิษณุ เรืองรจิตปกรณ
3.) ดร.อภิญญา กังสนารักษ
ผูอํานวยการฝาย ฝายทรัพยากรบุคคล
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4.) นายณัฐธพงษ พิสิฐพัฒิกุล
5.) นายนพดล เขมะโยธิน
6.) นายฉัตรชัย เทียมทอง

ผูอํานวยการฝาย สํานักตรวจสอบภายใน
ผูอํานวยการฝาย ฝายพัฒนาธุรกิจ และการลงทุน
ผูอํานวยการฝาย ฝายการเงิน

โดยนายฉัตรชัย เทียมทอง ผูทําหนาที่เลขานุการคณะกรรมการ เปนผูชวยประธานฯในการดําเนินการประชุม
นอกจากนี้ ไดมีนายชัยกรณ อุนปติพงษา ผูสอบบัญชีของบริษัท จาก สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส นาย
ไพบูลย อมรภิญโญเกียรติ ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายไพบูลย จํากัด และนายสุนทร โภคา
ชัยพัฒน ที่ปรึกษากฎหมาย เขารวมประชุมดวย
จากนั้น ประธานฯไดชี้แจงตอที่ประชุมฯถึงเหตุผลและความจําเปนในการเลื่อนวัน และเปลี่ยนสถานที่จัดการประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2553 วา ตามที่ คณะกรรมการบริษัท บีอีซี เวิลด จํากัด (มหาชน) ไดจัดใหการประชุมสามัญผู
ถือหุนประจําป พ.ศ. 2553 ในวันที่ 28 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมดุสิตธานีนั้น
เนื่องจากในวันที่ 22 เมษายน 2553 มีเหตุการณ การยิงระเบิดเอ็ม79 จํานวน 5 ลูก เขาใสกลุมผูชุมนุมชาวสีลม
บริเวณสี่แยก ถนนสีลมตัดกับถนนพระราม4 ใกลกับโรงแรมดุสิตธานี เปนเหตุใหมีคนตาย 1 คน คนบาดเจ็บ 75 คน
วันที่ 23 เมษายน 2553 คณะกรรมการบริษัท บีอีซี เวิลด จํากัด (มหาชน) จึงไดประชุมพิจารณาเห็นวา ไมมีประโยชน
ที่จะดึงดัน ทําการประชุมสามัญผูถือหุน ณ โรงแรมดุสิตธานี ในวันที่ 28 เมษายน 2553 ตอไป เพราะอาจเกิด
ภยันตรายแกผูเขาประชุม จึงไดมีมติเปลี่ยนสถานที่ประชุมจากโรงแรมดุสิตธานี ไปยังโรงแรมอิมพีเรียลควีนสปารค
แตดวยเหตุที่บริษัทจะตองประกาศแจงการเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมนี้ในหนังสือพิมพไมนอยกวา3วัน และตองมี
หนังสือแจงเรื่องนี้ใหผูถือหุนทราบลวงหนาไมนอยกวา7วันดวย ฉะนั้น จึงตองเลื่อนการประชุมจากวันที่ 28 เมษายน
2553 และไมสามารถทําการนัดประชุมสามัญผูถือหุนไดทันภายในวันที่ 30 เมษายน 2553ได
การเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมและเลื่อนนัดประชุมดังกลาว คณะกรรมการบริษัท บีอีซี เวิลด จํากัด (มหาชน) ได
กระทําตามความจําเปนที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงใหพนดวยวิธีอื่นใดได โดยคํานึงถึงความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน
ของบรรดาผูถือหุนของบริษัท และผูเขารวมประชุม อันเปนการปฏิบัติหนาที่ความรับผิดชอบ ดวยความระมัดระวัง
เยี่ยงวิญูชนจะพึงกระทํา จึงตองขออภัยในความไมสะดวกที่เกิดขึ้นนี้ดวย
กอนเริ่มดําเนินการประชุมตามวาระที่กําหนด ประธานฯไดใหเลขานุการคณะกรรมการ แจงวิธีการสอบถามแสดง
ความเห็นและออกเสียง ลงคะแนนใหที่ประชุมทราบวา สืบเนื่องจากการประชุมผูถือหุนในครั้งกอนๆ ไดมีผูถือหุน
หลายทานไดสอบถามหรือแสดงความเห็นแตไมไดแจงชื่อใหทราบ
ทําใหการบันทึกรายงานการประชุมทําไดไม
สมบูรณ จึงขอทําความตกลงกันไวแตเบื้องตนวา หากผูถือหุนทานใดประสงคที่จะสอบถามหรือแสดงความเห็น
กรุณาเริ่มตนโดยการแนะนําตัวเองแจงชื่อนามสกุลและจํานวนหุนที่ถือกอน แตหากทานใดไมสะดวกที่จะออกมา
พูดที่ไมโครโฟน ก็สามารถจะเขียนลงในกระดาษที่จัดไวให และสงใหแกเจาหนาที่ของบริษัท โดยที่บริษัทยินดีที่จะ
ตอบคําถามที่ผูถือหุนอยากทราบ อยางไรก็ตามสําหรับคําถามที่ไมตรงกับวาระหรือไมเกี่ยวของกับวาระการประชุม
ที่กําลังพิจารณาอยูนั้น
กรรมการและฝายบริหารจะตอบประเด็นคําถามที่ไมเกี่ยวของกับวาระการประชุมนั้น
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ภายหลังเมื่อปดการประชุมแลว
และบริษัทจะทําการแสดงคําถามคําตอบไวบนเว็บไซตของบริษัท
www.becworld.com เพื่อใหนักลงทุนทราบเปนการทั่วกันดวย
การออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระนั้น ขอใหผูเขารวมประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยทําเครื่องหมายลงบนบัตร
ลงคะแนน ที่บริษัทแจกใหเมื่อตอนลงทะเบียนเขารวมประชุม สําหรับในกรณีการมอบฉันทะที่ผูมอบฉันทะไดแสดง
ความประสงคออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระมานั้น
ขอเรียนใหผูเขารวมประชุมทราบวา
ทางเจาหนาที่
ลงทะเบียนดานหนางาน ไดทําการปอนคะแนนเสียงตามที่ผูมอบฉันทะระบุไวในหนังสือมอบฉันทะ เขาระบบตั้งแต
ตอนลงทะเบียนเรียบรอยแลว
ในการนับคะแนนเสียงเพื่อสรุปมติที่ประชุมในแตละวาระนั้น เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรณีที่ไมมีผูใดแสดง
ความเห็นคัดคาน หรือแสดงความเห็นเปนอยางอื่นนอกเหนือจากที่ประธานฯเสนอ ใหถือวาที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
หรืออนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ กรณีการลงคะแนนเสียงคัดคานหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอใหผูเขารวม
ประชุมสงมอบบัตรลงคะแนนใหเจาหนาที่ของบริษัท เพื่อทําการรวบรวบคะแนนเสียงที่มีมติไมเห็นดวย หรืองดออก
เสียง ในวาระนั้นๆ
และเพื่อใหเจาหนาที่สามารถบันทึกมติที่ประชุมในรายงานการประชุมไดอยางครบถวนถูกตอง ขอใหทานผูเขารวม
ประชุมทุกทานสงคืนบัตรลงคะแนนใหแกบริษัท โดยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมแลว โปรดวางบัตรลงคะแนน
ทั้งหมดที่ทานไดรับไวบนโตะ กรุณาอยานําติดตัวกลับไป ทั้งนี้ เพื่อใหบริษัททําการจัดเก็บบัตรลงคะแนนไวเปน
หลักฐานเพื่อใชสอบทานคะแนนเสียงได
ในกรณีที่ทานผูเขารวมประชุมไมแสดงความเห็นวาไมเห็นชอบหรืองดออกเสียง หรือไมสงคืนบัตรลงคะแนนใหแก
บริษัท ขอเรียนใหที่ประชุมทราบวา กรณีเชนนี้บริษัทจะถือวาทานไดใหความเห็นชอบในวาระนั้นๆ
จากนั้นประธานฯ ไดเริ่มดําเนินการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระตางๆที่ระบุไวในหนังสือเชิญ
ประชุม ซึ่งไดนําสงใหแกผูถือหุนกอนหนานี้แลว ดังนี้
1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552 ซึ่งไดจัดขึ้นเมื่อวันที่
29 เมษายน 2552 ซึ่งบริษัทไดจัดทํารายงานประชุมฯ และนําสงรายงานประชุมฯนั้นใหตลาดหลักทรัพยฯ และ
กระทรวงพาณิชยแลว ภายใน14วันนับจากประชุมแลวเสร็จ และไดเผยแพรรายงานประชุมนั้นในเว็บไซตของ
บริษัท www.becworld.com เพื่อใหผูถือหุนและผูที่เกี่ยวของไดพิจารณาความครบถวนถูกตองในสาระสําคัญ
ดวย จนถึงปจจุบันยังไมไดรับการทักทวงวารายงานการประชุมฯนี้ ไมครบถวนถูกตองในสาระสําคัญในเรื่องใด
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป2552 ไดแสดงไวเปนเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1 ซึ่งได
จัดสงใหแกทานผูถือหุนไปแลวพรอมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้
คณะกรรมการไดพิจารณารายงานการประชุมดังกลาวแลว
ดังกลาว จึงขอเสนอใหท่ปี ระชุมพิจารณา

เห็นวาที่ประชุมควรรับรองรายงานการประชุม
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ทั้งนี้ ในระหวางการประชุมในวาระนี้ ไมมีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะสอบถามหรือใหขอเสนอแนะแตอยางใด
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแลว มติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552 ตามที่
เสนอ ดวยคะแนนเสียง เห็นดวย 1,792,460,999 เสียง หรือคิดเปน 99.88% ขององคประชุม โดยมีผูถือหุนออก
เสียงไมเห็นดวย 0 เสียงหรือคิดเปน 0.00% ขององคประชุม และงดออกเสียง 2,111,300 เสียงหรือคิดเปน
0.12% ขององคประชุม
2. คณะกรรมการเสนอรายงานของคณะกรรมการเพื่อทราบ
ประธานฯ เสนอรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯในรอบป 2552 ของคณะกรรมการ ตามที่ไดแสดงไวใน
รายงานประจําป 2552 ในหนาที่ 2 และ 3 ซึ่งไดจัดสงใหแกทานผูถือหุนไปแลวพรอมกับหนังสือเชิญประชุมใน
ครั้งนี้ ใหที่ประชุมทราบ
ทั้งนี้ ในระหวางการประชุมในวาระนี้ ไมมีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะสอบถามหรือใหขอเสนอแนะแตอยางใด
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบป 2552 ของคณะกรรมการตามที่
เสนอ
3. พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ประธานฯ ไดแถลงตอที่ประชุมวา ตามที่ขอบังคับของบริษัทไดกําหนดใหคณะกรรมการตองดําเนินการจัดทํางบ
ดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท ใหผูสอบบัญชีตรวจสอบ แสดงความเห็นให
เสร็จสิ้น กอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําป เพื่อพิจารณาอนุมัตินั้น
คณะกรรมการไดดําเนินการใหมีการจัดทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2552 ซึ่งผูสอบบัญชีไดทําการตรวจสอบ และไดแสดงความเห็นโดยไมมีเงื่อนไข บริษัทไดจัดพิมพไวใน
หนังสือรายงานประจําป 2552 ตั้งแตหนา 23 ถึงหนา 56 และไดจัดสงใหแกทานผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญ
ประชุมในครั้งนี้แลว
พรอมกันนี้ นายฉัตรชัย เทียมทอง ในฐานะผูอํานวยการฝาย ฝายการเงิน ไดสรุปผลการดําเนินงานในรอบป
2552 ใหที่ประชุมไดรับทราบ ดังนี้
ภาวะอุตสาหกรรม
ขาวรายทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ เริ่มสงผลลบตอเศรษฐกิจมหภาคของไทย มาตั้งแตปลายป2551 มี
ผลทําใหอุตสาหกรรมในไตรมาสแรกของป2552 ไดยุบตัวลงถึงรอยละ8จากยอดที่เคยใชในไตรมาสกอน ตาม
รายงานของเนลสัน มีเดีย รีเสริทช(เนลสันฯ)แมสวนหนึ่งจะถือไดวาเปนปกติของการเปรียบเทียบไตรมาสตนป
(ซึ่งเปนชวง“โล-ซีซั่น”)กับไตรมาสทายป(ซึ่งเปนชวง“ไฮ-ซีซั่น”) แตเนลสันฯก็ไดรายงานวา เม็ดเงินโฆษณาผาน
สื่อโทรทัศนไดปรับฟนตัวในเดือนมีนาคม เมื่อเริ่ม“ไฮ-ซีซั่น”รอบแรกของป แมเนลสันฯไดรายงานดวยวาการใช
เงินของผูโฆษณารายใหญรายหนึ่งในชองหลักชองหนึ่งไดลดลงมากผิดปกติ ฉุดใหอุตสาหกรรมลดต่ําลงจากป
กอนในอัตราสูงในไตรมาสสอง อันเปน ผลทําให“ชอง3”กลับมาเปนชองที่มีสวนแบงตลาดในเม็ดเงินโฆษณา
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สูงสุดในอุตสาหกรรม อีกครั้งหนึ่งตลอดชวงแรกของปจนถึงปลายไตรมาสสาม แตเหตุการณผิดปกตินั้น กลับมี
ผลชวยใหภาวะการแขงขัน ในระหวางเจาของสินคา/ผูโฆษณาในกลุมสินคาที่เกี่ยวของเพิ่มรุนแรงมากขึ้น มีการ
ใชเงินโฆษณาจากผูโฆษณากลุมนั้นเพิ่มจากฐานของปกอนสูงมาก ทําใหอุตสาหกรรมกลับมามีการเติบโตได
เปนอยางดีในครึ่งหลังของป และเปนการเติบโตในอัตราที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง ชวยใหยอดรวมทั้งปมีการเติบโตสูง
กวาปกอนได โดยที่ทุกชองมีการเติบโตจากฐานปกอน ยกเวนชองหลักที่มีการลดผิดปกติ-แมปญหาความ
ผิดปกตินั้นดูคลายจะไดคลี่คลายไปตั้งแตปลายไตรมาสสามแลวก็ตาม ซึ่งมีสวนทําให“ชอง3”กลับมามีสวนแบง
ตลาดในเม็ดเงินโฆษณาผานสื่อโทรทัศนสูงสุดในปนี้
และทําใหกลุม“บีอีซี-เวิลด”มีรายไดโฆษณาสูงเปน
ประวัติการณ ตอเนื่องกันตลอดสามไตรมาสหลังของป2552 เมื่อพิจารณารายงานของ“เนลสันฯ”ในรายละเอียด
ก็เห็นไดชัดวาแมบางราย/บางกลุมสินคาที่ไดรับผลกระทบจากปญหาภาวะเศรษฐกิจมหภาคตรงๆและไดลด
การใชเงินโฆษณาลง เชนกลุมรถยนต วัตถุกอสราง และการใชเงินโฆษณาภาครัฐ แตก็มีผูโฆษณาหลายกลุม
สินคา/หลายราย ทั้งรายใหญๆและรายกลางๆ ที่ไดเพิ่มการใชเงินโฆษณาผานสื่อโทรทัศนสูงขึ้นกวาที่เคยใชใน
ปกอน ในอัตราสูง-เพิ่มขึ้นมากกวารอยละ20ของปกอน อีกทั้งก็ยังมีผูโฆษณารายใหมเพิ่มเขามาอีกมากราย
เมื่อภาวะเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของผูบริโภคเริ่มปรับตัวดีขึ้น
ทําใหผูโฆษณาสวนใหญมีสวนแบงใน
อุตสาหกรรมลดลง ซึ่งแสดงใหเห็นไดชัด ถึงความหลากหลาย ความมั่นคง และ โอกาสที่ดีของการเติบโตของ
อุตสาหกรรม
โครงสรางของกลุมบีอีซี เวิลด
ในป2552 กลุมบีอีซี เวิลด ยังคงไมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของกลุม อยางเปนสาระสําคัญ นอกจากการที่
(1)ไดขายเงินลงทุน รอยละ40 ใน“บีอีซี-เทโร เอ็กซซิบิชั่นส” ซึ่งเปนบริษัทที่อยูในระหวางหยุดการดําเนินงาน ที่บ
มจ. บีอีซี-เทโร เอนเตอรเทนเมนท (“บีอีซี-เทโรฯ”) บริษัทยอยของ“บีอีซี เวิลด” เคยถือหุนอยูรอยละ99.99ของ
ทุนจดทะเบียนทั้งหมด ใหแกบุคคลภายนอก แลวเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน10ลานบาทและไดรับชําระเต็มจํานวน
แลวเปลี่ยนชื่อเปน“บริษัท แฮฟเอกูดดรีม จํากัด” แตก็ยังคงมีสภาพเปนบริษัทยอยที่“บีอีซี-เทโรฯ”ยังถือหุนและมี
สิทธิออกเสียงอยูรอยละ60 และไดเริ่มดําเนินงานใหมแลว โดยเปนการจัดรายการแขงขันแสดงความสามารถ
ทางโทรทัศน (2)ไดเปลี่ยนชื่อบริษัท บีอีซี-เทโรอารเซนอล จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่อยูในระหวางหยุดการ
ดําเนินงาน ที่“บีอีซี-เทโรฯ”เคยถือหุนอยูรอยละ99.99ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด เปน บริษัท บีอีซี-เทโร คอม
คอม จํากัด และไดจําหนายหุนรอยละ49ใหแกบุคคลภายนอก แลวเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก10ลานบาท เพิ่มเปน
28ลานบาท ซึ่งไดรับชําระเต็มจํานวนแลว โดยที่ผูถือหุนตางก็รวมเพิ่มทุนตามสัดสวน จึงยังคงมีสภาพเปน
บริษัทยอยที่“บีอีซี-เทโรฯ”ยังถือหุนและมีสิทธิออกเสียงอยูรอยละ51 และ ไดเขาดําเนินงานในธุรกิจใหม โดย
เปนการขายโฆษณาบนหนาจอโทรศัพทมือถือ
ผลการดําเนินงาน
เนื่องจากนโยบายบัญชี เกี่ยวกับการบันทึกบัญชี“เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม” มีผลทําใหผลการ
ดําเนินงานที่แสดงในงบฯเฉพาะของบริษัท แสดงผลที่ตางไปจากผลการดําเนินงานของกลุม ดังนั้นเพื่อปองกันมิ
ใหเกิดความสับสน ใครขออธิบายผลการดําเนินงาน ตามที่แสดงในงบการเงินรวม
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กลุม บีอีซี เวิลด มี“กําไรสุทธิ”(สวนที่เปนของผูถือหุนของบีอีซี เวิลด)ในป2552 เปนยอดเทากับ 2,635ลานบาท
ลดลงจากที่เคยทําไดในปกอนรอยละ8.4 ลดลง241ลานบาท แมบีอีซี เวิลด ยังสามารถเพิ่ม“รายไดจากการขาย
เวลาโฆษณา”ไดสูงขึ้นอีกรอยละ2.2 เปนยอดที่ดีขึ้นสูงกวาปกอน178ลานบาท กําไรที่ลดลงเกิดขึ้นในครึ่งแรก
ของป จากการที่ กลุมมี“รายไดโฆษณา”ลดลงในไตรมาสแรกของป จากปญหาภาวะเศรษฐกิจมหภาคโดยรวม
และจากการปรับเพิ่มขึ้นของ“ตนทุน”
จากการขยายชวงเวลาไพรมและการเปลี่ยนแปลงผังรายการที่เพิ่ม
รายการที่ผลิตในประเทศมากขึ้น และจากการที่ “คาใชจาย”เพิ่มขึ้นในชวงครึ่งแรกของป จากกิจกรรมการตลาด
และกิจกรรมพิเศษที่เกี่ยวเนื่องกับ“การฉลองครบรอบ39ปของการดําเนินการสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง3” อีก
ทั้ง“รายไดจากการใหใชสิทธิและบริการอื่น”และ“รายไดจากดอกเบี้ยรับ”ลดลงจากปญหาภาวะเศรษฐกิจ แม
กลุม บีอีซี เวิลด ปรับฟนตัวมีกําไรเพิ่มขึ้นสูงกวาปกอนไดตอเนื่องตลอดครึ่งหลังของป ตามรายไดที่เพิ่มขึ้นและ
คาใชจายไดปรับลดลง แตกําไรที่เพิ่มขึ้นในครึ่งหลังนี้ก็ยังไมสามารถกลบสวนที่ต่ํากวาปกอนในครึ่งแรกของปได
ทั้งหมด จึงทําให กลุม บีอีซี เวิลด มีอัตรากําไร และ ยอดกําไรสุทธิ ต่ํากวาปกอนดังที่กลาว
รายไดจากการขาย
“รายไดจากการขายเวลาโฆษณา”ของกลุม บีอีซี เวิลด ในป2552 ทําไดสูงขึ้นรอยละ2.2 เปนยอดที่ดีขึ้นสูงกวาป
กอน178ลานบาท จากการปรับราคาขึ้นไดอีกในบางชวงเวลา การขยายเวลาชวงไพรม และการเปลี่ยนแปลงผัง
รายการที่ทําใหสามารถเพิ่มรายไดคาเวลาโฆษณาไดดีขึ้นอีกดวย แต“รายไดจากการใหใชสิทธิ และบริการอื่น”
กลับทําไดลดลงกวาที่เคยทําไดในปกอนจากปญหาภาวะเศรษฐกิจ สวน“รายไดจากการจัดคอนเสิรตและแสดง
โชว”นั้น แมจํานวนกิจกรรมไดปรับลดลงแตก็มีรายไดเพิ่มขึ้นจากปกอนไดอีกเล็กนอย จากจุดแข็งและชื่อเสียง
ของกลุมในดานนี้แมภาวะเศรษฐกิจไมเอื้อ อีกทั้งเรามีกําไรขั้นตนในป2552นี้ เปนยอดที่สูงกวายอดของปกอน
อีกดวย
ตนทุนขายและคาใชจาย
“ตนทุนใหบริการ” เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ12.6 สวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของตนทุนรายการ จากการปรับผัง
รายการเพิ่มรายการใหมขยายเวลาที่ใชนําเสนอรายการในประเทศที่ผลิตในกลุมเองมากขึ้น และ การปรับขยาย
เวลาบางรายการในชวงเวลาไพรม ซึ่งตางก็เปนการเพิ่มโอกาสของกลุมในการสรางรายไดและกําไรใหสูงขึ้นใน
ระยะยาวดวย สวน“ตนทุนการจัดการแสดง”นั้นก็ลดลงตามตามจํานวนกิจกรรมที่ปรับลดลง ในสวนของ
“คาใชจายในการขาย”-ที่ลดลงรอยละ4.5 นั้นก็เปนเพราะการปรับสัดสวน(Products Mix)ของยอดขาย สวน
“คาใชจายในการบริหาร”-ที่เพิ่มขึ้นรอยละ13.4 นั้นสวนใหญเปนคาใชจายที่เพิ่มขึ้นในชวงครึ่งแรกของป จาก
กิจกรรมการตลาดและกิจกรรมพิเศษที่เกี่ยวเนื่องกับ “การฉลองครบรอบ39ปของการดําเนินการสถานี โทรทัศน
ไทยทีวีสีชอง3” อยางไรก็ตามคาใชจายไดปรับลดลงมาอยูในระดับปกติตลอดในชวงครึ่งหลังของป ซึ่งแสดงให
เห็นถึงความสามารถในการควบคุมคาใชจายของ บีอีซี เวิลด ไดเปนอยางดี
ฐานะการเงิน
“สินทรัพย”โดยรวมเพิ่มขึ้นเล็กนอย เมื่อเปรียบเทียบกับยอด ณ สิ้นป2551 สวนใหญเกิดจากการที่หนี้สินลดลง
ตามภาระภาษีที่ลดลงตามการลดลงของกําไร และการเพิ่มขึ้นของกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรจากกําไรหลังการ
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จายเงินปนผล “สินทรัพย”ที่เพิ่มขึ้นสวนใหญเปนลูกหนี้ที่เพิ่มตามการขายที่ดีขึ้นในชวงทายป และคาสิทธิ/
ตนทุนรายการที่จายลวงหนาและไดแสดงอยูในสินทรัพยหมุนเวียนอื่น “หนี้สิน”ที่ลดลงสวนใหญเปนภาระภาษี
ที่ลดลงตามกําไร แมหนี้สินหมุนเวียนอื่นที่เปนเจาหนี้จากการจัดซื้ออุปกรณในชวงทายปเพิ่มขึ้นก็ตาม “สวน
ของผูถือหุน”ก็เพิ่มขึ้นจากยอดเมื่อปลายปกอนตามกําไรที่ยังไมไดจัดสรรหลังการจายเงินปนผล กลุมบีอีซี เวิลด
ยังคงมีฐานะการเงินที่มั่งคงเชนเคย
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสุด
ณ วันที่ 31ธันวาคม 2552 ซึ่งผูตรวจสอบบัญชีไดทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยไมมีเงื่อนไขไวแลว
จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
ทั้งนี้ ในระหวางการประชุมในวาระนี้ ไดมีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะสอบถามหรือใหขอเสนอแนะดังนี้
นายฮั้งใช อัคควัสกุล ผูถือหุน ไดกลาวชมเชยการจัดทําบันทึกรายงานการประชุมของบริษัทวา มีความละเอียด
ครบถวน อํานวยความสะดวกแกผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมได พรอมกันนี้ไดสอบถามถึงรายละเอียด
ในงบดุล ซึ่งแสดงไวในหนา 24 ของรายงานประจําป 2552 โดยขอใหชวยชี้แจงเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงใน
สวนของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ในงบการเงินรวม ซึ่งในป 2551 แสดงยอดเงิน 3,327,569,824
บาท ในป 2552 แสดงยอดเงิน 4,367,659,847 บาท ซึ่งถือวาเปนการเพิ่มขึ้นอยางมีสาระสําคัญ จึงอยากทราบ
วาการเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดจากอะไร และในสวนของ เงินฝากประจําธนาคารนั้น ในงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการป 2551 แสดงยอดเงิน 982,429,644 บาท แตในป 2552 เงินสวนนี้หายไป ถามวาในป
2552 นําเงินจํานวนนี้ไปใชทําอะไร สุดทายคือ เงินปนผลคางรับ แสดงในงบเฉพาะกิจการ ไมแสดงในงบ
การเงินรวม เพราะอะไร
นายฉัตรชัย เทียมทอง ผูอํานวยการฝายการเงินไดเปนตัวแทนชี้แจงคําถามนี้ ดังนี้ การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นใน
สวนของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดและการลดลงของเงินฝากประจํานั้น เกิดจากการที่บริษัทบริหารเงิน
สด ซึ่งกลุมบริษัทบริหารเงินสดโดยถือเงินสดสวนใหญอยูในรูปตราสารหนี้ระยะสั้น และเงินฝากธนาคารระยะ
สั้นแบบ On call เนื่องจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย โดยรวมแลวเงินสดและเงินฝากธนาคารในป 2551
และ2552มียอดใกลเคียงกัน
สวนประเด็นคําถามเกี่ยวกับเงินปนผลคางรับ ซึ่งแสดงไวในงบเฉพาะกิจการ แตไมแสดงในงบการเงินรวมนั้น
เปนเงินปนผลที่บริษัทลูกประกาศจายใหบริษัทแม เกิดจากนโยบายการบันทึกบัญชี ที่มีการเปลี่ยนแปลงโดย
เริ่มมาประมาณ 2 ปแลวนั้น เดิมนั้นกําไรของบริษัทลูกถือเปนกําไรของบริษัทแมดวย แตเนื่องจากมาตรฐานการ
บัญชีฉบับใหม กําหนดใหกําไรของลูกยังไมถือเปนกําไรของแมในงบการเงินเฉพาะของบริษัทแม เวนแตวา
บริษัทแมจะไดรับสวนแบงเงินกําไรจากบริษัทลูกมาแลวในรูปของเงินปนผล จึงมีนโยบายใหบริษัทลูกจึงตอง
จายเงินปนผลมาใหบริษัทแมในจํานวนที่ใกลเคียงกับเงินกําไรที่บริษัทลูกแตละแหงทําได เพื่อใหบริษัทแมมี
กําไรในสัดสวนที่ใกลเคียงกับกําไรของกลุมบริษัทจริงๆ เพื่อใหบริษัทแมสามารถจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนได
แตเนื่องจาก ในการตัดยอดสิ้นป บางบริษัทก็สามารถ จายเงินปนผลไดทันในงวดป บางบริษัทที่จายไมทันงบ
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บริษัทก็จะแสดงยอดเงินปนผลคางรับไว ซึ่งไมใชปญหาที่เกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัท ดังนั้น เพื่อ
ปองกันความสับสนจึงขอแนะนําทานผูถือหุนศึกษาขอมูลกลุมบริษัทจากงบการเงินรวม จะทําใหเขาใจขอมูลได
ดีกวางบการเงินเฉพาะของบริษัท
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผูถือหุน ไดสอบถามเกี่ยวกับผลขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนในหลักทรัพย
เผื่อขาย ในหนา 25 ของรายงานประจําป 2552 ซึ่งในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 9 หนา 46 แสดงขอมูล
เงินลงทุนในบริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) วาจะมีการลดลงทุกปหรือไม เพราะในป 2551
แสดงผลขาดทุนที่รับรูในสวนของผูถือหุน 5 ลานกวาบาท ป 2552 แสดงผลขาดทุนฯ 24 ลานบาท นั้น ผูถือหุน
อยากทราบวาในป 2553 จะขาดทุนมากไปกวานี้อีกหรือไม
นายฉัตรชัย เทียมทอง ผูอํานวยการฝายการเงินไดเปนตัวแทนชี้แจงคําถามนี้วา เงินลงทุนจํานวนนี้ บริษัทแสดง
เปนเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย ในงบดุล ตามมาตรฐานการบัญชี ใหแสดงราคาตลาด ณ วันสิ้นงวด ซึ่งก็
เปนตามที่ทานผูถือหุนไดกลาวถึง วาเงินลงทุนจํานวนนี้ราคาตลาดลดลงตอเนื่องมา หากจะถามวาป 2553 จะ
ปรับลดลงอีกหรือไมนั้น เห็นวามูลคาตามบัญชีของบริษัทนี้ ณ ปจจุบันสูงกวาราคาตลาดแลว ดังนั้น จึงเชื่อวา
สิ้นปนี้นาจะไมมีการปรับดอยคาไปกวานี้แลว ฝายบริหารขอเรียนชี้แจงวา ผลขาดทุนที่แสดงนั้น ยังไมใชผล
ขาดทุนที่แทจริง เปนการขาดทุนทางบัญชีเทานั้น เกิดขึ้นเนื่องจากสวนตางของราคาหลักทรัพยตนงวดกับปลาย
งวดมีราคาตลาดตางกัน
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผูถือหุน ไดสอบถามเกี่ยวกับการปรับใชมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 – เรื่อง
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน; ที่จะประกาศใชในป 2554จะมีผลกระทบตองบดุลและงบกําไรขาดทุนบาง
หรือไม อยางไร
นายฉัตรชัย เทียมทอง ผูอํานวยการฝายการเงินไดเปนตัวแทนชี้แจงคําถามนี้วา ประเด็นเกี่ยวกับมาตรฐานการ
บัญชีใหมที่จะประกาศใชในปหนานั้น บริษัทจะมีประเด็นกับการปรับใชมาตรฐานการบัญชีสากล International
Financial Report Standard [IFRS] มากกวา โดยเฉพาะในเรื่องของการตั้งสํารองเงินจายชดเชยพนักงานที่
เกษียณอายุ ซึ่งจะปรับใชภายในป 2554 ซึ่งในอดีตคาใชจายในสวนนี้จะรับรูเมื่อเกิดขึ้นจริง แต IFRS
กําหนดใหทําการรับรูไวลวงหนา โดยเริ่มคํานวณตั้งแตรับพนักงานเขาทํางาน ประมาณการจนถึงพนักงานคน
นั้นเกษียณอายุ ปจจุบันบริษัทไดวาจางนักคณิตศาสตรประกันภัย ใหทําการคํานวณคาใชจายในสวนนี้แลว
ทางบริษัทรอวาทางสภาวิชาชีพบัญชี จะกําหนดการรับรูทางบัญชีวาใหรับรูเมื่อไหรอยางไร กลาวคือ จะให
กระทบกับกําไรขาดทุนในปนั้นๆ หรือจะใหปรับในกําไรสะสมยกมาตนงวดป ซึ่งหากจะมีการรับรูคาใชจายใน
สวนนี้ ณ ปจจุบัน จะทําใหบริษัทมีหนี้สินเพิ่มขึ้นประมาณ 85 ลานบาท
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผูถือหุน ไดสอบถามเกี่ยวกับการ หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 ในหนา 38 เงิน
ลงทุนในกองทุนเปด-ตราสารหนี้ ซึ่งในป 2551 แสดงยอดเงิน 70.64 ลานบาท ป 2552 มูลคาลดลงเหลือ 46.80
ลานบาท อยากทราบวามูลคาที่ลดลงนี้เกิดจากสาเหตุใด
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นายฉัตรชัย เทียมทอง ไดชี้แจงประเด็นการบริหารเงินของกลุมบริษัท ที่มีการลงทุนในกองทุนรวมซึ่งลงทุนใน
ตราสารหนี้ระยะสั้น ซึ่งจะไดรับผลกระทบจากการขึ้นลงของอัตราดอกเบี้ยตลาด ปนี้บริษัทบริหารเงินโดยลด
สัดสวนการลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ลง เนื่องจากเห็นวาแนวโนมอัตราดอกเบี้ยจะเปลี่ยนแปลง
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผูถือหุน ไดสอบถามเกี่ยวกับการ หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 ในหนา 38 คา
เผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน มูลคาเกือบ 3 ลานบาทในป 2552 เปนคาอะไร
นายฉัตรชัย เทียมทอง ไดชี้แจงวา เนื่องจาก มาตรฐานการบัญชีกําหนดใหบริษัทเปดเผยขอมูลเงินลงทุนในสวน
นี้ตามราคาตลาด ณ วันสิ้นงวด ดังนั้น เมื่อตราสารหนี้หรือกองทุนตางๆที่บริษัทไปลงทุนไวไดรับผลกระทบจาก
ภาวะเศรษฐกิจมีมูลคาตลาดลดลง บริษัทก็จําตองปรับมูลคาของเงินลงทุนนั้นลงตาม
นายสมศักดิ์ แซอุง ผูรับมอบฉันทะ ไดสอบถามถึงงบกระแสเงินสด ในหนา 31 เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
ผลขาดทุนที่รับรูในสวนของผูถือหุน ในป 2552 19 ลานบาท อยากทราบวาไปทําอะไร ถึงไดดอยคา
นายฉัตรชัย เทียมทอง ไดชี้แจงวา ผลขาดทุนที่รับรูในสวนของผูถือหุนในเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายในป
2552 จํานวน 19 ลานบาท คือ เงินลงทุนในหลักทรัพย บมจ.เวฟฯ ซึ่งคําตอบจะเปนคําตอบเดียวกันกับที่ได
ตอบคําถาม คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผูถือหุน ไดถามไวกอนหนานี้ เพียงแตตัวเลขนี้เปนการแสดงสวนตาง
ของยอดเงินดอยคา 5ลานบาท ซึ่งเปนยอดตนงวดป 2552 และยอดเงินดอยคาปลายงวดป 2552 แสดงจํานวน
24 ลานบาท คือดอยคาเพิ่มขึ้น 19 ลานบาทในป 2552 แตการถือครองจํานวนหุน บมจ.เวฟฯ ยังคงจํานวนเทา
เดิม เปนการขาดทุนทางบัญชี ถาบมจ.เวฟฯ มีผลการดําเนินงานที่ดีขึ้น ราคาตลาดก็จะดีขึ้น เงินลงทุนกอนนี้ก็
จะมีมูลคาสูงขึ้น การดอยคา ก็จะลดลง ซึ่งทายที่สุดหากจะยังมีการขาดทุนอีกก็จะไมเกิน 65 ลานบาทตาม
มูลคาทางบัญชีที่เหลืออยูเทานั้น
นายสมศักดิ์ แซอุง ผูรับมอบฉันทะ ไดสอบถามเกี่ยวกับ คาเชาภาพยนตร คาผลิตภัณฑภาพยนตร คาละคร
และคาลิขสิทธิ์ ในหนา 30 ในป 2552 เพิ่มขึ้นจากป 2551 ประมาณ 400 กวาลานบาท ถือวาเพิ่มขึ้นมาก อยาก
ทราบวาเพิ่มขึ้นจากอะไร อยางไร
นายฉัตรชัย เทียมทอง ชี้แจงวา เกิดจากการปรับผังรายการ ขยายธุรกิจ ปรับเพิ่มเวลาออกอากาศละครกอนขาว
ทําใหบริษัทมีตนทุนในสวนนี้เพิ่มขึ้น
นายสมศักดิ์ แซอุง ผูรับมอบฉันทะ ไดฝากวา คาลิขสิทธิ์ ที่จายเพิ่มขึ้น ควรจะตองทํากําไรเพิ่มกลับมาใหผูถือ
หุนดวย
นายฉัตรชัย เทียมทอง ชี้แจงวา แมวา ตนทุนคาสิทธิ์ ป 2552 เพิ่มขึ้น แตธุรกิจของกลุมบริษัทก็ยังมีผลการ
ดําเนินการเปนกําไร แมจะกําไรไมเทาปกอน เนื่องจากชวงครึ่งแรกของป 2552 จะเปนชวงที่กลุมบริษัทไดรับ
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวนั้น ชวงครึ่งหลังของป 2552 ผลการดําเนินงานก็ดีขึ้นกวาชวงครึ่งแรก
ของปแลว ป 2553 เชื่อวานาจะดีขึ้น
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นายสุริยา สรรพอาษา ผูถือหุน สอบถามเกี่ยวกับ เจาหนี้กรมสรรพากร หนา 25 ในหัวขอหนี้สินหมุนเวียนอื่น
ถามวา เปนหนี้ภาษีเกี่ยวกับอะไร
นายฉัตรชัย เทียมทอง ชี้แจงวา เปนเรื่องของภาษีมูลคาเพิ่ม ซึ่งการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทจะยอดคาชําระ
ภาษี 2 ยอด คือ ภาษีเงินไดนิติบุคคลคาจาย ซึ่งเกิดจากผลการดําเนินงานที่เปนกําไร โดยในป 2552 มียอดคาง
ชําระ 428 ลานบาท และยอดคาชําระในสวนของภาษีมูลคาเพิ่ม ซึ่งจะแสดงในหัวขอเจาหนี้กรมสรรพากรใน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุด ณ
วันที่ 31ธันวาคม 2552 ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงเห็นดวย 1,821,095,612 เสียง หรือคิดเปน 99.88% ของ
องคประชุม โดยมีผูถือหุนออกเสียงไมเห็นดวย 0 เสียงหรือคิดเปน 0.00% ขององคประชุม และงดออกเสียง
2,209,396 เสียงหรือคิดเปน 0.12% ขององคประชุม
4. พิจารณาจัดสรรเงินกําไร และอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับป 2552 งวดหลัง
ประธานฯ ไดแถลงใหที่ประชุมทราบวา ในป 2552 กลุมบีอีซี เวิลด ทํากําไรสุทธิที่เปนสวนของผูถือหุนของบีอีซี
เวิลด ได 2,634,671,292.- บาท (สองพันหกรอยสามสิบสี่ลานหกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองรอยเกาสิบสองบาท)
โดยไดแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษัทฯเปนจํานวน 2,595,943,838.-บาท (สองพันหารอยเกาสิบหาลานเกา
แสนสี่หมื่นสามพันแปดรอยสามสิบแปดบาท) ซึ่งเมื่อหักเงินปนผลที่ไดจายไปในระหวางป โดยเปนเงินปนผล
สําหรับผลการดําเนิน งานป 2551 งวดหลัง ในอัตราหุนละ 0.75 บาท (เจ็ดสิบหาสตางคตอหุน) และเงินปนผล
ระหวางกาลป 2552 ในอัตราหุนละ 0.50 บาท (หาสิบสตางค) เปนจํานวนเงินรวม 2,500,000,000.-บาท (สอง
พันหารอยลานบาท) และรวมกับยอดคงเหลือของกําไรที่ยังไมจัดสรรจากปกอนอีก 1,836,306,035.-บาท (หนึ่ง
พันแปดรอยสามสิบหกลานสามแสนหกพันสามสิบหาบาท)
รวมเปนเงินกําไรที่ยังไมจัดสรรจํานวน
1,932,249,873.-บาท (หนึ่งพันเการอยสามสิบสองลานสองแสนสี่หมื่นเกาพันแปดรอยเจ็ดสิบสามบาท)
ทั้งนี้ บริษัทฯมีนโยบายจายเงินปนผลไมต่ํากวารอยละ 90 ของกําไรสุทธิที่เปนสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ
ตามที่แสดงในงบการเงินรวม และมีประเพณีที่จะจายปละสองครั้ง คือ เปนเงินปนผลจายระหวางกาล เมื่อแจง
ผลการดําเนินงานครึ่งแรกของป และเปนเงินปนผลประจําปที่ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจําป
คณะกรรมการพิจารณาแลว เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการ
ดําเนินงานป 2552 ดังนี้
1.) พิจารณาจัดสรรเงินกําไรป 2552 เปนเงินปนผลงวดหลังอีก 0.80บาทตอหุน (แปดสิบสตางคตอหุน) เปน
จํานวนเงินรวม 1,600,000,000.-บาท (หนึ่งพันหกรอยลานบาท) กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการรับ
เงินปนผล (Record Date) ในวันที่ 7 เมษายน 2553 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.
หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 8 เมษายน 2553 โดยเสนอใหจายเงินปนผลงวดหลังนี้ในวันที่
26 พฤษภาคม 2553 และใหจา ยเงินปนผลจากเงินกําไรของกิจการที่เสียภาษีนิติบุคคลในอัตรารอยละ
30 กอน
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2.) คงเหลือเปนเงินกําไรสะสมที่ยังไมจัดสรรในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ อีกจํานวน332,249,873.-บาท
(สามรอยสามสิบสองลานสองแสนสี่หมื่นเกาพันแปดรอยเจ็ดสิบสามบาท) และเหลืออีก 2,246,380,253.บาท (สองพันสองรอยสี่สิบหกลานสามแสนแปดหมื่นสองรอยหาสิบสามบาท) ในงบการเงินรวม
อนึ่ง เงินปนผลงวดหลังจํานวน 0.80บาทตอหุนนี้ เมื่อรวมกับเงินปนผลระหวางกาลที่คณะกรรมการบริษัทไดมี
มติอนุมัติจายไปเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2552 ในอัตรา 0.50บาทตอหุน (หาสิบสตางคตอหุน) รวมทั้งปจาย ใน
อัตรา 1.30บาท (หนึ่งบาทสามสิบสตางคตอหุน) หรือคิดเปนจํานวนเงินรวม 2,600,000,000.-บาท(สองพันหก
รอยลานบาท) ซึ่งเทากับรอยละ 98.68 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวม จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
ทั้งนี้ ในระหวางการประชุมในวาระนี้ ไดมีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะสอบถามหรือใหขอเสนอแนะดังนี้
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผูถือหุน ไดแสดงความเห็นวา บริษัทเสนอจายเงินปนผล 98.68% แลว ก็นาจะเสนอ
จาย 100% ของกําไรสุทธิ เพราะบริษัทมีกําไรสะสมอยูมากแลว
นายฉัตรชัย ชี้แจงวา ป 2552 บริษัทกําไรตอหุน 1.32 บาท หากจาย 100% คือจาย 1.32บาทตอหุน จะออกมา
เปนเศษสตางค ซึ่งจะทําใหจัดการไดยากทั้งผูจายและผูรับ บริษัทจึงขอเสนอจายเปนตัวเลขกลมๆ ตามที่เสนอ
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลในป 2552 ตามที่เสนอ นอกจากนี้ ที่ประชุมได
มีมติดวยคะแนนเสียง เห็นดวย 1,827,277,945 เสียง หรือคิดเปน 99.88% ขององคประชุม โดยมีคะแนนเสียง
ไมเห็นดวย 0 เสียงหรือคิดเปน 0.00% ขององคประชุม และงดออกเสียง 2,111,300 เสียงหรือคิดเปน 0.12%
ขององคประชุม ใหจัดสรรเงินเงินกําไร และอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานป 2552 ดังนี้
1.) อนุมัติจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานป 2552 เปนเงินปนผลงวดหลัง 0.80บาท (แปดสิบ
สตางค)ตอหุน เปนจํานวนเงินรวม 1,600,000,000.-บาท (หนึ่งพันหกรอยลานบาท) กําหนดรายชื่อผูถือ
หุนที่มีสิทธิในการรับเงินปนผล (Record Date) ในวันที่ 7 เมษายน 2553 และใหรวบรวมรายชื่อตาม
มาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 8 เมษายน 2553 โดยกําหนดให
จายเงินปนผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 และใหจายเงินปนผลจากเงินกําไรของกิจการที่เสียภาษีนิติ
บุคคลในอัตรารอยละ 30 กอน ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปนผลจายระหวางกาลในอัตรา 0.50บาท (หาสิบสตางค)
ตอหุน รวมทั้งปไดอนุมัติใหจาย ในอัตรา 1.30บาท (หนึ่งบาทสามสิบสตางค) ตอหุน หรือคิดเปนจํานวน
เงินรวม 2,600,000,000.-บาท(สองพันหกรอยลานบาท) ซึ่งเทากับรอยละ 98.68 ของกําไรสุทธิของงบ
การเงินรวม
2.) คงเหลือเปนเงินกําไรสะสมที่ยังไมจัดสรรในงบการเงินเฉพาะของ บีอีซี เวิลด อีกจํานวน 332,249,873.บาท
(สามรอยสามสิบสองลานสองแสนสี่หมื่นเกาพันแปดรอยเจ็ดสิบสามบาท)
และเหลืออีก
2,246,380,253.-บาท (สองพันสองรอยสี่สิบหกลานสามแสนแปดหมื่นสองรอยหาสิบสามบาท) ในงบ
การเงินรวม
5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ
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ประธานฯ ไดแถลงตอที่ประชุมวา ขอบังคับของบริษัท ใหบริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไมนอยกวา 5 คน
และกําหนดให 1 ใน 3 ของกรรมการออกจากตําแหนงในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง โดยใหกรรมการที่
อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนงกอน
และกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกเขารับ
ตําแหนงอีกก็ได
ปจจุบันบริษัทมีกรรมการ 12 คน ในปนี้ มีกรรมการที่จะตองออกตามวาระรวม รวม 4 คน ไดแก นายอรุณ งามดี
นายประธาน รังสิมาภรณ นายมานิต บุญประกอบ และนายแมทธิว กิจโอธาน
คณะกรรมการสรรหาไดมีความเห็นเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯวา กรรมการที่ออกในปนี้ เปนผูมีคุณวุฒิและ
มีคุณสมบัติเหมาะสม กลาวคือ เปนผูมีความสามารถ มีความรอบรู มีความชํานาญในธุรกิจ จึงเห็นควรเสนอ
ตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนใหพิจาณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คนที่ออกในปนี้กลับเขาดํารงตําแหนงตอไปอีก
วาระหนึ่ง โดยประวัติกรรมการและผลงานในปที่ผานมา ไดแสดงไวแลวในเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 5
คณะกรรมการพิจารณาแลว เห็นวาที่ประชุมผูถือหุนสมควรตั้ง นายอรุณ งามดี นายประธาน รังสิมาภรณ นาย
มานิต บุญประกอบ และนายแมทธิว กิจโอธาน ซึ่งพนจากตําแหนงในปนี้ กลับเขาเปนกรรมการตอไปอีกวาระ
หนึ่ง จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
ในการประชุมในวาระนี้ ไมมีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะสอบถามหรือใหขอเสนอแนะใด
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติตั้งกรรมการทั้ง 4 คนที่ออกจากตําแหนงในปนี้ กลับเขาเปน
กรรมการของบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียง ดังนี้
1.) มีมติตั้งนายอรุณ งามดี กลับเขาเปนกรรมการของบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียง เห็นดวย
1,812,312,993 เสียง หรือคิดเปน 99.07% ขององคประชุม โดยมีคะแนนเสียงไมเห็นดวย 14,974,950
เสียงหรือคิดเปน 0.82% ขององคประชุม และงดออกเสียง 2,111,302 เสียงหรือคิดเปน 0.12% ขององค
ประชุม
2.) มีมติตั้งนายประธาน รังสิมาภรณง กลับเขาเปนกรรมการของบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียง
เห็นดวย 1,812,312,993 เสียง หรือคิดเปน 99.07% ขององคประชุม โดยมีคะแนนเสียงไมเห็นดวย
14,974,950 เสียงหรือคิดเปน 0.82% ขององคประชุม และงดออกเสียง 2,111,302 เสียงหรือคิดเปน
0.12% ขององคประชุม
3.) มีมติตั้งนายมานิต บุญประกอบ กลับเขาเปนกรรมการของบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียง เห็น
ดวย 1,825,323,543 เสียง หรือคิดเปน 99.78% ขององคประชุม โดยมีคะแนนเสียงไมเห็นดวย 1,964,400
เสียงหรือคิดเปน 0.11% ขององคประชุม และงดออกเสียง 2,111,302 เสียงหรือคิดเปน 0.12% ขององค
ประชุม
4.) มีมติตั้งนายแมทธิว กิจโอธาน กลับเขาเปนกรรมการของบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงเห็น
ดวย 1,785,415,293 เสียง หรือคิดเปน 97.60% ขององคประชุม โดยมีคะแนนเสียงไมเห็นดวย
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35,933,650 เสียงหรือคิดเปน 1.96% ขององคประชุม และงดออกเสียง 8,050,302 เสียงหรือคิดเปน
0.44% ขององคประชุม
6. พิจารณาเพิ่มกรรมการจํานวน 2 คน เพื่อแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ
ประธานฯ ไดแถลงตอที่ประชุมวา ตามที่หลักเกณฑของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนไดกําหนดให บริษัทฯตอง
มีกรรมการอิสระอยางนอยหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการ ทั้งหมดแตตองไมนอยกวาสามคนนั้น
เนื่องจาก ปจจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯประกอบดวย กรรมการ 12 คน และเปนกรรมการอิสระจํานวน 3 คน
ดังนั้นสัดสวนกรรมการอิสระปจจุบันจึงอยูที่ หนึ่งในสี่ บริษัทฯจําเปนตองเพิ่มกรรมการอิสระจํานวน 2 คน
เพื่อใหเปนไปตามเกณฑ คือ อยางนอยหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด รวมเปนกรรมการอิสระ 5 คน
ในจํานวนกรรมการ 14 คน
ภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการสรรหา 2 ครั้งในชวงตนปนี้ คณะอนุกรรมการสรรหา เห็นควรเสนอชื่อ 1.)
นายชาญศักดิ์ เฟองฟู และ2.) นายสมชัย บุญนําศิริ ตอที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาเสนอตอที่ประชุม
สามัญผูถือหุน ประจําป 2553 เพื่อพิจารณาอนุมัติตั้งกรรมการเพิ่มจํานวน 2 คน เพื่อตั้งเปนกรรมการอิสระของ
บริษัทฯ โดยเห็นวา บุคคลทั้ง 2 มีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และมีความรู
ความสามารถ มีประสบการณการทํางานในธุรกิจที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะชวย
พัฒนาบริษัทฯ ได นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติตรงตามนิยาม กรรมการอิสระของบริษัทฯ กลาวคือ มีความเปน
อิสระในการแสดงความเห็น ถือหุนของบริษัทฯ ไมเกินรอยละ 1 ของหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ไมเปนบุคคลที่
ทําหนาที่จัดการในบริษัทฯ หรือบริษัทยอย เปนบุคคลที่มีความเปนอิสระจากฝายจัดการและผูถือหุนที่มีอํานาจ
ควบคุม เปนบุคคลที่ไมไดเปนญาติสนิท หรือบุคคลซึ่งรับหรือมีผลประโยชนรวมกับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ
หรือผูมีอํานาจควบคุม และไมเปนผูซึ่งมีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีสาระสําคัญกับบริษัทฯ ซึ่งสามารถมีอิทธิพล
ตอการแสดงความเห็นที่เปนอิสระ รวมถึงไมไดเปนลูกจางหรือพนักงานที่ไดรับเงินเดือนประจําในชวงสองปกอน
ดํารงตําแหนง -- ประวัติของบุคคลผูถือเสนอชื่อตั้งเปนกรรมการทั้ง 2 คน ปรากฏตามเอกสารประกอบการ
ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอความเห็นตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาเพิ่มกรรมการใหม 2
คน โดยเสนอชื่อ 1.) นายชาญศักดิ์ เฟองฟู และ2.)นายสมชัย บุญนําศิริ ตอเพื่อตั้งเปนกรรมการอิสระของ
บริษัท
และเนื่องจาก นายชาญศักดิ์ เฟองฟู ไดมารวมประชุมในวันนี้ดวย ประธานฯ จึงไดกลาวแนะนํานายชาญศักดิ์
เฟองฟู ตอที่ประชุมดวย พรอมกันนี้ ไดชี้แจงวา เนื่องจากการเลื่อนวันประชุมจากวันที่ 28 เมษายน มาเปนวันนี้
ทําใหนายประวิทย มาลีนนท และนายสมชัย บุญนําศิริ ซึ่งติดภารกิจเดินทางไปตางประเทศ ไมสามารถมา
ประชุมไดในวันนี้ จึงขอแจงใหที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเพิ่มกรรมการใหมจํานวน 2 คน เพื่อตั้งปน กรรมการ
ประเภทกรรมการอิสระดวยคะแนนเสียง ดังนี้
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1.) มีมติตั้งนายชาญศักดิ์ เฟองฟู ดวยคะแนนเสียง เห็นดวย 1,827,287,943 เสียง หรือคิดเปน 99.88% ของ
องคประชุม โดยมีคะแนนเสียงไมเห็นดวย 0 เสียงหรือคิดเปน 0.00% ขององคประชุม และงดออกเสียง
2,111,302 เสียงหรือคิดเปน 0.12% ขององคประชุม
2.) มีมติตั้งนายสมชัย บุญนําศิริ ดวยคะแนนเสียง เห็นดวย 1,815,458,993 เสียง หรือคิดเปน 99.24% ของ
องคประชุม โดยมีคะแนนเสียงไมเห็นดวย 0 เสียงหรือคิดเปน 0.00% ขององคประชุม และงดออกเสียง
13,940,252 เสียงหรือคิดเปน 0.76% ขององคประชุม
7. พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2553
ประธานฯ ไดแถลงตอที่ประชุมวา ขอบังคับของบริษัท กําหนดใหกรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนในการปฏิบัติ
หนาที่ ซึ่งคาตอบแทน ไดแก เงินเดือน เงินบําเหน็จ เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส สวัสดิการ หรือผลประโยชน
ตอบแทนในลักษณะอื่นทํานองเดียวกัน โดยที่บริษัทฯไดจายคาตอบแทนกรรมการในรูปเบี้ยประชุม และเงิน
บําเหน็จ เทานั้น
คณะกรรมการพิจารณาแลว เห็นวาที่ประชุมผูถือหุนสมควรกําหนดคาตอบแทนกรรมการ และกรรมการใน
คณะอนุกรรมการทุกชุด สําหรับป 2553 ดังนี้
ก. เบี้ยประชุม: กําหนดเงินเบี้ยประชุมสําหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯแตละครั้ง ในอัตราเดิมเทากับ
ปกอน ดังนี้
- ประธานกรรมการ 15,000.-บาท(หนึ่งหมื่นหาพันบาท)
- กรรมการทานอื่นทานละ 10,000.-บาท(หนึ่งหมื่นบาท)
- เบี้ยประชุมสําหรับกรรมการทุกทานในคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ทานละ10,000.-บาท(หนึ่งหมื่นบาท)
โดยใหวงเงินสําหรับเบี้ยประชุมนี้ไมเกิน 1,500,000.-บาท(หนึ่งลานหาแสนบาท) เทากับปกอน
ข. เงินบําเหน็จกรรมการ: เปนจํานวนเงินรวม 18,000,000.-บาท(สิบแปดลานบาท) โดยใหคณะกรรมการ
พิจารณาจัดสรรกันเองตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ คณะกรรมการขอปรับเพิ่มคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2553 เฉพาะในสวนของเงินบําเหน็จกรรมการ
เพิ่มจากปกอน 3,000,000.- บาท (สามลานบาทถวน) หรือคิดเปน 20%ของเงินบําเหน็จกรรมการปกอน
เนื่องจาก บริษัทฯมีการเพิ่มกรรมการอิสระจํานวน 2 คน เพื่อใหเปนไปตามเกณฑที่คณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนกําหนด จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
ในการประชุมในวาระนี้ ผูเขารวมประชุม ไมแจงชื่อ ไดเสนอวา การปรับเพิ่มคาตอบแทนกรรมการจํานวน 3
ลานจาก 30 ลานบาทนาจะถือวาปรับเพิ่มแค 10 % ไมใช 20 % ตามที่เสนอ
นายฉัตรชัย เทียมทอง เลขานุการคณะกรรมการ ไดชี้แจงวา คาตอบแทนกรรมการที่ที่ประชุมสามัญผูถือหุนป
2552 ไดอนุมัติไว แยกออกเปน 2 สวน สวนหนึ่ง คือ เงินเบี้ยประชุม อีกสวนหนึ่งคือเงินบําเหน็จกรรมการ ซึ่งเงิน
เบี้ยประชุมนี้ กรรมการคนไหนเขารวมประชุมจึงจะไดรับ ที่ประชุมฯปกอนไดอนุมัติไวเปนวงเงินหนึ่งลานหาแสน
บาท สวนเงินบําเหน็จกรรมการนั้น ที่ประชุมฯปกอนไดอนุมัติไวเปนจํานวนที่แนนอนคือสิบหาลานบาท ผูดํารง
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ตําแหนงกรรมการทุกคนจะไดรับ แตจะไดในอัตราเทาใดนั้นมอบใหที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรร
กันเอง ซึ่งในป 2553 นี้ คณะกรรมการไมไดขอปรับเพิ่มวงเงินเบี้ยประชุม วงเงินเบี้ยประชุมยังยืนที่วงเงิน
เดียวกันกับปกอนคือที่หนึ่งลานหาแสนบาท ในป 2553นี้ คณะกรรมการเสนอขอปรับเพิ่มเฉพาะในสวนของเงิน
บําเหน็จกรรมการ จํานวนรวมสามลานบาท คือปรับเพิ่มจากสิบหาลานบาท เปนสิบแปดลานบาท ซึ่งในสวนนี้
เอกสารประกอบการประชุมไดแจงสัดสวนที่ปรับเพิ่มวา ปรับเพิ่ม20% คือเปน20%เฉพาะในสวนของเงิน
บําเหน็จกรรมการ ไมใช20% ของเงินคาตอบแทนทั้งหมด ดังนั้น ยอดเงินคาตอบแทนกรรมการในป 2553 ที่
คณะกรรมการเสนอจึงเทากับ ก.) วงเงินเบี้ยประชุม จํานวนหนึ่งลานหาแสนบาท และข.) เงินบําเหน็จกรรมการ
จํานวน สิบแปดลานบาท จึงขอแจงใหที่ประชุมทราบ
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผูถือหุน ไดสอบถามเพิ่มเติมวา ปที่แลวขออนุมัติเงินคาตอบแทนจํานวน 15ลานบาท
แตงบการเงินฯแสดงคาตอบแทนกรรมการป 2552 ใชไป 15,790,000 ลานบาท เกิดจากอะไร
นายฉัตรชัย เทียมทอง เลขานุการคณะกรรมการ ไดชี้แจงวา จํานวนเงินคาตอบแทนกรรมการป 2552 ที่แสดง
จํานวน 15,790,000 บาทนั้น แยกเปนเงินบําเหน็จกรรมการสิบหาลานบาท และคาเบี้ยประชุมที่จายจริงคือเจ็ด
แสนเกาหมื่นบาท ซึ่งในสวนเบี้ยประชุมนี้ก็ยังอยูในวงเงินที่ขออนุมัติไวที่หนึ่งลานหาแสนบาท จึงขอแจงใหที่
ประชุมทราบ
นายสมศักดิ์ แซอุง ผูรับมอบฉันทะ แสดงความเห็นวา ปนี้คณะกรรมการขอปรับเพิ่มคาตอบแทนกรรมการ จึง
ขอฝากใหคณะกรรมการพิจารณาปรับเพิ่มงบประมาณในการจัดประชุมผูถือหุน โดยเฉพาะประชุมสามัญผูถือ
หุนซึ่งจัดปละครั้ง
นายฉัตรชัย เทียมทอง ชี้แจงตอที่ประชุมวา ตนเปนผูรับผิดชอบดูแลงานนักลงทุนสัมพันธ และปนี้เปนปแรก ที่
จัดอาหารวางใหแกผูเขารวมประชุมในรูปของ snack box ทั้งนี้ เพื่อแกปญหาความไมเพียงพอทั่วถึงของการ
บริการอาหารวางในปกอนๆ ปญหาในปนี้นาจะมีแคเพียงเรื่องการเสริฟกาแฟที่อาจดูลาชา เนื่องจาก ผูเขารวม
ประชุมจํานวนมากมาถึงที่โรงแรมตั้งแตกอน 13.00 น. ในขณะที่บริษัทตกลงกับทางโรงแรมใหเสริฟกาแฟตอน
13.30 น. นายฉัตรชัย ในฐานะตัวแทนบริษัท จึงขอกลาวขออภัยในความไมสะดวกนี้
ประธานฯ ไดกลาวขออภัยตอผูถือหุนในความไมสะดวกนี้ โดยปนี้เปนปแรกที่ประสบปญหาความไมสะดวกใน
สวนนี้ ซึ่งบริษัทจะปรับปรุงใหดีขึ้นในครั้งตอๆไป
มติที่ประชุม:
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดวยคะแนนเสียงเห็นดวย 1,827,287,945 เสียง หรือคิดเปน
99.88% ขององคประชุม โดยมีคะแนนเสียงไมเห็นดวย 0 เสียงหรือคิดเปน 0.00% ขององคประชุม และงดออก
เสียง 2,111,300 เสียงหรือคิดเปน 0.12% ขององคประชุม กําหนดคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2553 แยก
เปน
ก. เบี้ยประชุม: โดยกําหนดเงินเบี้ยประชุมสําหรับการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ แตละครั้ง ในอัตราเดิมเทากับปกอน ดังนี้
- ประธานกรรมการ 15,000.-บาท(หนึ่งหมื่นหาพันบาท)
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- กรรมการทานอื่นทานละ 10,000.-บาท(หนึ่งหมื่นบาท)
- เบี้ยประชุมสําหรับกรรมการทุกทานสําหรับการประชุมในคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ทานละ
10,000.-บาท(หนึ่งหมื่นบาท)
โดยใหวงเงินสําหรับเบี้ยประชุมนี้ไมเกิน 1,500,000.-บาท(หนึ่งลานหาแสนบาท) เทากับปกอน
ข. เงินบําเหน็จกรรมการ: เปนจํานวนเงินรวม 18,000,000.-บาท(สิบแปดลานบาท) โดยใหคณะกรรมการ
พิจารณาจัดสรรกันเองตามความเหมาะสม
1

8. พิจารณาแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีสําหรับป 2553
ประธานฯ ไดแถลงตอที่ประชุมวา ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให
พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้งและเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของกลุมบริษัทนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นรวมกันที่จะ เสนอชื่อ ดร.วิรัช อภิเมธีธํารง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 และ/หรือ
นายชัยกรณ อุนปติพงษา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 ซึ่งเปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
มาแลวเปนระยะเวลา 4 ป ตั้งแตป 2549 และ/หรือ นายอภิรักษ อติอนุวรรตน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
5202 แหงสํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส ใหเปนผูสอบบัญชีของกลุมบริษัทสําหรับรอบปบัญชี 2553
อีกปหนึ่ง โดยพิจารณาแลวเห็นวา ผูสอบบัญชีเปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรูความสามารถ มีความ
ชํานาญในวิชาชีพ มีผลการปฏิบัติงานที่ผานมาเปนที่ยอมรับและนาพอใจ ผูสอบบัญชีมีความเปนอิสระ และไม
มีความสัมพันธหรือมีสวนไดสวนเสียกับบริษัทฯและบริษัทยอย
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 มีมติอนุมัติคาตอบแทนผูสอบบัญชีเปนจํานวนเงินรวม 5,505,000.-บาท
(หาลานหาแสนหาพันบาท) โดยคาสอบบัญชีของทั้งกลุมที่จายจริงในป2552 เปนจํานวนเงินรวม 5,563,000.บาท(หาลานหาแสนหกหมื่นสามพันบาท) สูงกวาที่อนุมัติไวเปนจํานวนเงิน 58,000บาท (หาหมื่นแปดพันบาท)
เนื่องจาก ในระหวางป 2552 มีการปรับโครงสรางธุรกิจของบริษัทยอยในกลุมฯ จํานวน 5 บริษัท กลาวคือ
คณะกรรมการบริษัทยอยไดปรับลดขนาดของธุรกิจของบริษัท นิวเวิลด โปรดั๊กชั่น จํากัด และบริษัท บีอีซีไอ
คอรปอเรชั่น จํากัด ในขณะที่บริษัท ไทยออดิโอเท็กซ เซอรวิส จํากัด ไดหยุดดําเนินงานรอการชําระบัญชี ทําให
ปริมาณงานตรวจสอบและสอบทานลดลง ซึ่งผูสอบบัญชีก็ไดปรับลดคาสอบบัญชีลงตามปริมาณงานที่ลดลง
แตในระหวางป คณะกรรมการบริษัทยอยยังไดพิจารณาปรับเปลี่ยนธุรกิจของ 2 บริษัทที่อยูในระหวางการหยุด
ดําเนินกิจการ มาดําเนินการกิจการใหม ไดแก 1. บริษัทบีอีซี-เทโร เอ็กซิบิชั่นส จํากัด ปรับเปลี่ยนธุรกิจเปนการ
จัดรายการแขงขันแสดงความสามารถทางโทรทัศน และเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท แฮฟเอกูดดรีม จํากัด 2.
ปรับเปลี่ยนธุรกิจบริษัท บีอีซี – เทโร อารเซนอล จํากัด เปนการขายโฆษณาบนหนาจอโทรศัพทมือถือและ
เปลี่ยนชื่อเปน บริษัท บีอีซี – เทโร คอมคอม จํากัด ซึ่งในสวนนี้ ผูสอบบัญชีจึงไดขอปรับเพิ่มคาสอบบัญชี
เพิ่มขึ้น ตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น โดยรวมจึงตองจายสูงขึ้น 58,000.-บาท (หาหมื่นแปดพันบาท) ดังที่กลาว จึง
ขอแจงใหที่ประชุมทราบ
สําหรับคาสอบบัญชีป 2553 ของบริษัทฯและบริษัทยอยในกลุมบีอีซี เวิลด ทั้งกลุมเปนยอดรวม 5,795,000.บาท (หาลานเจ็ดแสนเกาหมื่นหาพันบาท) สูงขึ้นกวาคาสอบบัญชีที่เกิดขึ้นจริงในป2552 เปนจํานวนเงินรวม
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232,000.-บาท (สองแสนสามหมื่นสองพันบาท) หรือคิดเปน 4.17% เปนคาสอบบัญชีในสวนของบริษัทฯ
จํานวน 1,290,000.-บาท (หนึ่งลานสองแสนเกาหมื่นบาท) ปรับเพิ่มขึ้นจากปกอน 40,000.-บาท (สี่หมื่นบาท)
หรือคิดเปน 3.2% โดยคาสอบบัญชีที่ปรับเพิ่มขึ้นตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น จากการปรับโครงสรางและขยาย
ธุรกิจของบริษัทในกลุมบีอีซี เวิลด เปนหลัก
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาที่ประชุมผูถือหุน สมควรแตงตั้ง ดร.วิรชั อภิเมธีธํารง ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 1378 และ/หรือ นายชัยกรณ อุนปติพงษา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ อติ
อนุวรรตน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่5202 เปนผูสอบบัญชีสําหรับรอบปบัญชี 2553 และกําหนดคาตอบแทน
ผูสอบบัญชี สําหรับป 2553 โดยเปนคาสอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทยอยในกลุมบีอีซี เวิลด เปนยอดรวม
5,795,000.-บาท (หาลานเจ็ดแสนเกาหมื่นหาพันบาท) สูงขึ้นกวาคาสอบบัญชีที่เกิดขึ้นจริงในป2552 เปน
จํานวนเงินรวม 232,000.-บาท (สองแสนสามหมื่นสองพันบาท) หรือคิดเปน 4.17% เปนคาสอบบัญชีในสวน
ของบริษัทจํานวน 1,290,000.-บาท (หนึ่งลานสองแสนเกาหมื่นบาท) ปรับเพิ่มขึ้นจากปกอน 40,000.-บาท (สี่
หมื่นบาท) หรือคิดเปน 3.2% โดยคาสอบบัญชีที่ปรับเพิ่มขึ้นตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น จากการปรับโครงสราง
และขยายธุรกิจของบริษัทในกลุมบีอีซี เวิลด เปนหลัก จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
ในการประชุมในวาระนี้ นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผูถือหุน ไดเสนอตอที่ประชุมวา คาสอบบัญชีในปนี้ไมควร
ปรับเพิ่ม เนื่องจาก การปรับโครงสรางกลุมบริษัทมีการลดขนาดธุรกิจลง 2 บริษัท มี 1 บริษัทที่หยุดดําเนินงาน
ทําใหงานสอบบัญชีลดลง และมีเพียง 2 บริษัทที่ปรับโครงสรางการดําเนินงาน มาดําเนินการกิจการใหมในป
2553 คาสอบบัญชีจึงไมควรปรับเพิ่ม
นายฉัตรชัย เทียมทอง เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ไดเปนตัวแทนตอบ
คําถามนี้ แจงวา นายฉัตรชัย ไดเปนสวนหนึ่งในการประชุมระหวางคณะกรรมการตรวจสอบกับผูสอบบัญชีใน
การเจรจาคาสอบบัญชีในป 2553 ซึ่งก็ไดมีการเจรจาตอรองกันหลายครั้ง แมวาการปรับขยายธุรกิจจะเริ่มขึ้นใน
ป 2552 แตในป 2552 นั้น ผลการเพิ่มปริมาณงานยังมีนอยอยู แตเมื่อดําเนินธุรกิจเต็มปในป 2553นี้แลว
ปริมาณงานจะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการปรับเพิ่มคาตอบแทนผูสอบบัญชีนั้น พิจารณาจากฐานปริมาณงานซึ่งคาดวา
จะเพิ่มขึ้นดังที่กลาว
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติแตงตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธํารงค ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 และ/หรือ
นายชัยกรณ อุนปติพงษา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 และ/หรือนายอภิรักษ อติอนุวรรต ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 5202 แหงสํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส เปนผูสอบบัญชีสําหรับรอบปบัญชี 2553
กําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี สําหรับป 2553 โดยเปนคาสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอยในกลุมบีอีซี
เวิลด เปนยอดรวม 5,795,000.-บาท (หาลานเจ็ดแสนเกาหมื่นหาพันบาท) โดยเปนสวนของบริษัท1,290,000.บาท (หนึ่งลานสองแสนเกาหมื่นบาท) ดวยคะแนนเสียง เห็นดวย 1,821,349,145 เสียง หรือคิดเปน 99.56%
ขององคประชุม โดยมีคะแนนเสียงไมเห็นดวย 0 เสียงหรือคิดเปน 0.00% ขององคประชุม และงดออกเสียง
8,050,300 เสียงหรือคิดเปน 0.44% ขององคประชุม
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ประธานฯ
ไดแถลงตอที่ประชุมวา
ที่ประชุมไดดําเนินมาครบทุกวาระซึ่งผูถือหุนก็ไดรับทราบคําชี้แจงและ
รายละเอียดเรื่องตางๆ ทั้งหมดในวันนี้รวมถึงลงมติและรับรองเรื่องที่อยูในที่ประชุมทุกเรื่องเปนที่เรียบรอยแลว ถือ
วาที่ประชุมใหสัตยาบันรับรองทุกเรื่อง ซึ่งหากผูถือหุนทานใดมีขอซักถามหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติม สามารถฝาก
คําถามหรือติดตอสวนงานนักลงทุนสัมพันธของบริษัทฯ ได
นายเกริก สามนตธรรม ผูถือหุน ไดกลาวชมเชยการทํางานของคณะกรรมการ ที่ทําใหป 2552 มีผลการดําเนินงาน
เปนกําไร ทั้งๆที่เปนปที่มีภาวะเศรษฐกิจที่ไมปกติ สวนประเด็นที่จะขอเสนอแนะคือ 1.) ประเด็นกิจกรรม CSR ตอบ
แทนสังคม ซึ่งทราบจากการรับชมโทรทัศนวาบริษัทไดดําเนินการมากมายหลายเรื่อง แตหาไมเจอกิจกรรมนี้ใน
รายงานประจําป ชวยนํามาลงในรายงานประจําปดวย 2.) ขอเสนอใหทานประธานฯ จัดกิจกรรมใหผูถือหุนเยี่ยมชม
กิจการ 3.) เปดโอกาสใหผูถือหุนที่สนใจไดเขารวมกิจกรรม CSR ของบริษัทดวย นอกจากนี้ นายเกริก ไดสอบถาม
คณะกรรมการวาขอเท็จจริงเกี่ยวกับสัญญาของชอง 3 ตามที่เปนขาวในหนาหนังสือพิมพนั้นเปนอยางไร
ประเด็นนี้ ประธานฯไดมอบใหนายสุนทร โภคาชัยพัฒน ที่ปรึกษากฎหมายเปนตัวแทนในการตอบคําถาม ซึ่งนาย
สุนทร ไดชี้แจงตอที่ประชุมวา บริษัท บางกอกเอ็นเตอรเทนเมนต จํากัด ในฐานะคูสัญญารวมดําเนินการ
ออกอากาศโทรทัศนสีชอง 3 กับบมจ. อสมท. ไดปฏิบัติครบถวนตามสัญญาที่ไดทําไวตั้งแตตนป 2532 ทุกประการ
และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ไดมีมติเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2553 ดังที่ บมจ.อสมท ไดมี
หนังสือแจงเรื่องนี้ตอตลาดหลักทรัพยฯในวันเดียวกันนั้น วาบริษัท บางกอกเอ็นเตอรเทนเมนต จํากัด ไดปฏิบัติตาม
เงื่อนไขบังคับกอนในสัญญาฯครบถวน และ บมจ.อสมท ตกลงใหบริษัท บางกอกเอ็นเตอรเทนเมนต จํากัด รวม
ดําเนินการออกอากาศสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 ออกไปอีก 10 ป ตามเงื่อนไข และขอกําหนดในสัญญาฯ
ประธานฯกลาว เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามเรื่องใดอีก ในนามของคณะกรรมการ ขอขอบคุณ ทานผูถือหุนทุก
ทานที่ไดเสียสละเวลาอันมีคาเขารวมประชุมในครั้งนี้ และขอปดการประชุม
ประธานฯ ปดประชุมเวลา 15.50 นาฬิกา

ลงชื่อ _______________________________
(นายประสาร มาลีนนท)
ประธานที่ประชุม
ลงชื่อ ______________________________
(นางชลัยพร อิทธิถาวร)
ผูบันทึกรายงานการประชุม

หนา 18 จาก 18

