รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จํากัด (มหาชน)
_______________________________________
เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เริ่มประชุมเวลา 14.25 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 5 โรงแรม เอส 31
สุขุมวิท เลขที่ 545 ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โดยมีนายประสาร มาลี
นนท์ รองประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม
ประธานฯ แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นมาเข้าประชุมด้วยตนเอง จํานวน 112 ราย และโดยผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจํานวน
236 ราย นับรวมจํานวนหุ้นได้ 1,752,227,620 หุ้น คิดเป็น 87.61% ของหุ้นที่จําหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์
ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
อนึ่ง แม้ภายหลังจากที่ประธานฯได้แถลงตัวเลขผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุมแล้ว ยังคงมีผู้ถือหุ้น
ทยอยมาลงทะเบียนเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง โดยท้ายที่สุดมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 415 ราย
แยกเป็น ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 151 ราย และมอบฉันทะ 264 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 1,752,606,874 หุ้น คิดเป็น
87.63% ของหุ้นที่จําหน่ายแล้วทั้งหมด ดังนั้น เพื่อความครบถ้วนถูกต้อง รายงานการประชุมนี้จะแสดงคะแนนตรง
ตามที่มีการลงทะเบียนจริงในแต่ละวาระ
ประธานฯ ได้กล่าวแนะนํากรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุม ดังนี้
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)

นายประธาน รังสิมาภรณ์
นายมานิต บุญประกอบ
นายสมชัย บุญนําศิริ
นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู
นายประวิทย์ มาลีนนท์
นางสาวรัตนา มาลีนนท์

7.) นางสาวอัมพร มาลีนนท์
8.) นางรัชนี นิพัทธกุศล
9.) นายแมทธิว กิจโอธาน

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ, กรรมการบริหาร สายธุรกิจโทรทัศน์
กรรมการ, กรรมการบริหาร สายบัญชีและการเงิน
และประธานคณะกรรมการสรรหา
กรรมการ และกรรมการบริหาร สายธุรกิจผลิตรายการ
กรรมการ, กรรมการบริหาร สายการตลาดและการขาย
และกรรมการสรรหา
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

โดยในการประชุมครั้งนี้ มีผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้
1.) นายบริสุทธิ์ บูรณะสัมฤทธิ
2.) ดร.อภิญญา กังสนารักษ์
3.) นายณัฐธพงษ์ พิสิฐพัฒิกุล

ผู้อํานวยการฝ่าย ฝ่ายงานสนับสนุน
ผู้อํานวยการฝ่าย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ผู้อํานวยการฝ่าย สํานักตรวจสอบภายใน
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4.)
5.)
6.)
7.)

นายนพดล เขมะโยธิน
นายฉัตรชัย เทียมทอง
นายขุนทอง ชาลปติ
นายสุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์

ผู้อํานวยการฝ่าย ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และการลงทุน
ผู้อํานวยการฝ่าย ฝ่ายการเงิน
ผู้อํานวยการฝ่าย ฝ่ายธุรการบริการกลาง
รองกรรมการผู้ จั ด การ – ปฏิ บั ติ ก ารแทนรั ก ษาการกรรมการผู้ จั ด การ
บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จํากัด

โดยนายฉัตรชัย เทียมทอง เลขานุการคณะกรรมการ เป็นผู้ช่วยประธานฯในการดําเนินการประชุมด้วย
นอกจากนี้ ได้มี นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา ผู้สอบบัญชีของบริษัท จาก บริษัท สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์
จํากัด และนายไพบูลย์ อมรภิญ โญเกียรติ ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายไพบูลย์ จํากัด เข้าร่วม
ประชุมด้วย
ก่อนเริ่มดําเนินการประชุมตามวาระที่กําหนด ประธานฯ ได้ให้เลขานุการคณะกรรมการ แจ้งวิธีการสอบถาม แสดง
ความเห็น และออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อนๆ ได้มีผู้ถือหุ้นหลาย
ท่านได้สอบถามหรือแสดงความเห็นแต่ไม่ได้แจ้งชื่อให้ทราบ ทําให้การบันทึกรายงานการประชุมทําได้ไม่สมบูรณ์ จึงขอ
ทําความตกลงกันไว้แต่เบื้องต้นว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะสอบถามหรือแสดงความเห็น กรุณาเริ่มต้นโดยการ
แนะนําตัวเองแจ้งชื่อนามสกุลและจํานวนหุ้นที่ถือก่อน แต่หากท่านใดไม่สะดวกที่จะออกมาพูดที่ไมโครโฟน ก็สามารถ
จะเขียนลงในกระดาษที่จัดไว้ให้ และส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยที่บริษัทยินดีที่จะตอบคําถามที่ผู้ถือหุ้นอยาก
ทราบ อย่ างไรก็ ต ามสํ าหรับ คํ าถามที่ ไม่ ต รงกั บ วาระหรือ ไม่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ วาระการประชุม ที่ กํ าลั งพิ จ ารณาอยู่ นั้ น
กรรมการและฝ่ายบริหารจะตอบประเด็นคําถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้น ภายหลังเมื่อปิดการประชุมแล้ว
และบริษัทจะทําการแสดงคําถามคําตอบไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.becworld.com เพื่อให้นักลงทุนทราบเป็น
การทั่วกันด้วย
การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระนั้น ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยทําเครื่องหมายลงบนบัตร
ลงคะแนน ที่ท่านผู้ถือหุ้นได้รับเมื่อตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม สําหรับในกรณีการมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้แสดง
ความประสงค์ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระมานั้น ขอเรียนให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบว่า ทางเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน
ด้านหน้างาน ได้ทําการป้อนคะแนนเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เข้าระบบตั้งแต่ตอนลงทะเบียน
เรียบร้อยแล้ว
ในการนับคะแนนเสียงเพื่อสรุปมติที่ประชุมในแต่ละวาระนั้น เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็น
คัดค้าน หรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากที่ประธานฯเสนอ ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบหรืออนุมัติ
ตามที่คณะกรรมการเสนอ กรณีการลงคะแนนเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งมอบ
บัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อทําการรวบรวบคะแนนเสียงที่มีมติไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในวาระนั้นๆ
และเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถบันทึกมติที่ประชุมในรายงานการประชุมได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง ขอให้ท่านผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านส่งคืนบัตรลงคะแนนให้แก่บริษัท โดยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว โปรดวางบัตรลงคะแนนทั้งหมดที่
ท่านได้รับไว้บนโต๊ะ กรุณาอย่านําติดตัวกลับไป ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัททําการจัดเก็บบัตรลงคะแนนไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้
สอบทานคะแนนเสียงได้
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ในกรณีที่ท่านผู้เข้าร่วมประชุมไม่แสดงความเห็นว่าไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียง หรือไม่ส่งคืนบัตรลงคะแนนให้แก่บริษัท
ขอเรียนให้ที่ประชุมทราบว่า กรณีเช่นนี้บริษัทจะถือว่าท่านได้ให้ความเห็นชอบในวาระนั้นๆ
จากนั้น เลขานุการคณะกรรมการได้เสนอขอให้ผู้เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน เสนอตัวอาสาช่วยเป็นสักขีพยานในการตรวจ
นับคะแนนเสียง เพื่อให้การนับคะแนนได้ดําเนินไปอย่างเรียบร้อย
โดย นางสาวปิยะนุช ไชยรัตนานนท์ ผู้ถือหุ้น ได้อาสาสมัครเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง
จากนั้นประธานฯ ได้เริ่มดําเนินการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระต่างๆที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญ
ประชุม ซึ่งได้นําส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนหน้านี้แล้ว ดังนี้
1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 ซึ่งได้จัดประชุม
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 โดยบริษัทฯได้จัดทํารายงานการประชุมฯ และนําส่งรายงานการประชุมฯนี้ให้ตลาด
หลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน นับ จากประชุมแล้วเสร็จ และนําส่งกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว นอกจากนี้ได้เผยแพร่
รายงานการประชุมฯนี้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.becworld.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องได้พิจารณา
ความครบถ้วนถูกต้องในสาระสําคัญด้วย ถึงปัจจุบันยังไม่ได้รับการทักท้วงว่ารายงานการประชุมฯดังกล่าว ไม่
ครบถ้วนถูกต้อง ในสาระสําคัญ ในเรื่องใด รายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 ได้แสดงไว้เป็น
เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นไปแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว จึงขอเสนอให้ที่
ประชุมพิจารณา
ทั้งนี้ ในการประชุมในวาระนี้ ไม่มผี ู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะใด
จากนั้น เลขานุการคณะกรรมการได้ประกาศผลการออกเสียงลงคะแนนดังนี้ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม
ทั้งสิ้น 348 ราย นับรวมจํานวนคะแนนเสียงที่ออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดได้ 1,752,227,620 เสียง โดยมีคะแนน
เสียงงดออกเสียง ที่ไม่นับเป็นฐานเสียง 3,200 เสียง โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย 1,752,224,420 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ไม่เห็นด้วย 0 เ สี ย ง
คิดเป็นร้อยละ 0.00 โดยไม่มีบัตรเสีย;
มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558
2. คณะกรรมการเสนอรายงานของคณะกรรมการเพื่อทราบ
ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทฯกําหนดให้ที่ประชุมสามัญประจําปี พิจารณารับทราบ
รายงานประจําปีของคณะกรรมการ ที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดําเนินกิจการในรอบปีที่ผ่านมา รายงาน
คณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯในรอบปี 2558 ได้แสดงไว้ในรายงานประจําปี 2558 และเพื่อความ
สะดวกของผู้เข้าร่วมประชุมฯ จึงได้คัดรายงานดังกล่าวแสดงไว้เป็นเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 2 ซึ่งได้
จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นไปแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้
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ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอรายงานของคณะกรรมการ เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ใน
รอบปี 2558 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี 2559 รับทราบ จึงขอรายงานให้ที่ประชุมทราบ
ในการประชุมวาระนี้ นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้ น ผู้รับ มอบอํานาจจากสมาคมส่งเสริม
ผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามประเด็นคําถาม ดังนี้
1.) เนื่องจาก กสทช. ได้มีการให้ข่าวว่า กสทช. มีแผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบอนาล็อก
ทั้ งหมดในปี 2561 ในขณะที่ ข้ อ มู ล ของบริษั ท แสดงข้ อ มู ล ว่ า สั ญ ญาร่วมดํ า เนิ น กิ จ การไทยที วี สี ช่ อ ง 3
“ช่อง3” ที่ทําไว้กับ บมจ. อสมท. จะสิ้นสุดปี 2563 ขอให้ฝ่ายจัดการชี้แจงกับผู้ถือหุ้นว่า ช่องรายการช่อง 3
จะสิ้นสุดปีไหนแน่ ในขณะที่มีการเกิดใหม่ของดิจิตอลทีวี 24 ช่อง คณะกรรมการมีแผนดําเนินการอย่างไร ที่
จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่า บริษัทจะรักษาส่วนแบ่งรายได้ไว้ให้ได้
2.) ข้อวิตกกังวล การเปลี่ยนตัวพิธีกร รายการเรื่องเล่าเช้านี้ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ทําให้เกิดข่าวว่า
เรตติ้ ง ของรายการลดลง ขอให้ ค ณะกรรมการให้ ข้ อ มู ล ด้ ว ยว่ า เรตติ้ ง ลดลงจริ ง หรื อ ไม่ อย่ า งไร และ
คณะกรรมการบริษัทจะแก้ไขสถานการณ์อย่างไรให้เรตติ้งรายการข่าวที่เป็นที่นิยมของสถานี กลับมาอยู่ใน
ระดับเดิม เพื่อให้ผลประกอบการปี 2559 เป็นไปในทิศทางที่ดี
ประธานได้มอบหมายให้ นายฉัตรชัย เทียมทอง เลขานุการคณะกรรมการและผู้อํานวยการฝ่าย ฝ่ายการเงิน และ
นายสุ ริน ทร์ กฤตยาพงศ์ พั น ธุ์ รองกรรมการผู้ จั ด การ - ปฏิ บั ติ ก ารแทนรัก ษาการกรรมการผู้ จั ด การ บริ ษั ท
บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จํากัด ช่วยตอบคําถาม
นายฉัตรชัย เทียมทอง เลขานุการคณะกรรมการ เป็นตัวแทนตอบคําถาม ประเด็นเกี่ยวกับความสับสนเรื่อง การ
ยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบอนาล็อก หรือที่เรียกว่า “Analog Switch-off”; เรื่อง แผนการยุติการ
รับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบอนาล็อกนั้น อยู่ในแผนแม่บทของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทั ศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคมแห่ งชาติ หรือ คณะกรรมการ กสทช. จริง; ส่วนข้ อ เท็ จ จริงเกี่ย วกั บ ความ
พยายามในการยุติอนาล็อกในปี 2561 นั้น เป็นเพียงความพยายามของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ [“กสท.”] เพียงบางท่านเท่านั้น อย่างไรก็ตาม กสท. ได้เริ่มดําเนินการแล้ว โดยหน่วยงานแรกที่ให้
ความร่วมมือคือ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือที่รู้จักกันในชื่อ สถานีโทรทัศน์
ไทยพีบีเอส“Thai PBS” โดย Thai PBS ได้ยุติการดําเนินการออกอากาศที่เครือข่ายสถานีสมุย เป็นที่แรกเมื่อปีที่
แล้ว และในปีนี้จะยุติการดําเนินการออกอากาศที่เครือข่ายสถานีอุบลราชธานี เพื่อให้ความร่วมมือกับ กสทช. ใน
การนําคลื่นความถี่ไปใช้ในการขยายโครงข่ายระบบดิจิตอลทีวี; ส่วนการดําเนินการนั้น ทางกรรมการ กสท. ได้มี
หนังสือถึง บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จํากัด [“บางกอกฯ”] ผู้ดําเนินการบริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทย
ทีวีสีช่อง 3 “ช่อง 3” (คู่สัญ ญาร่วมดําเนิน กิจการฯ กับ อสมท.) ว่า กสท. มีแผนจะยุติการรับ ส่ งสั ญ ญาณฯ
อนาล็อกในปี 2561 จึงขอให้บางกอกฯ เสนอแผนงาน แจ้งเจตจํานงยุติการดําการช่อง 3 ต่อ กสท. ว่าจะยุติ
เมื่อใด โดยบางกอกฯ ได้ทําหนังสือตอบ กสท. ไปแล้วว่าช่อง 3 มีภาระหน้าที่ตามสัญญาร่วมดําเนินกิจการที่ให้ไว้
กับ อสมท. ที่จะต้องดําเนินธุรกิจจนถึงสิ้นสุดเดือนมีนาคม 2563 อีกทั้ง “บางกอกฯ” คือผู้ประกอบการโทรทัศน์
ในระบบอนาล็อก ซึ่งได้ทําสัญญาฯ อยู่ก่อนการจัดตั้งองค์กรเพื่อทําหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับดูแลการ
ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม หรือที่ปัจจุบัน คือ คณะกรรมการ กสทช.
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บางกอกฯ จึงได้รับการคุ้มครองตามบทเฉพาะกาลของกฎหมาย ซึ่งกําหนดว่าแผนงาน/การดําเนินการใดๆของ
คณะกรรมการ กสทช. ต้องไม่กระทบกระเทือนถึงการอนุญ าต สัมปทาน หรือสัญ ญาที่ชอบด้วยกฎหมายที่ได้
กระทําขึ้นก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
พ.ศ. 2551 จนกว่าการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญานั้นจะสิ้นผล ดังนั้น จึงขอเรียนต่อท่านผู้ถือหุ้นว่า สัญญาร่วม
ดําเนินกิจการฯ หรือที่มักเรียกกันว่า “สัญญาสัมปทาน ช่อง 3” ได้รับการคุ้มครองตามบทเฉพาะกาล จนถึง
สัญญาสิ้นสุดในมีนาคม 2563; ซึ่งหาก กสท. จะให้สัญญาสัมปทานสิ้นสุดเร็วกว่า มีนาคม 2563 ทาง กสท. ต้อง
เจรจากับ อสมท. คู่สัญญาร่วมดําเนินกิจการฯ เพื่อให้ อสมท. เป็นฝ่ายเจรจากับ “บางกอกฯ” ขอยุติสัญญาร่วม
ดําเนินกิจการ; ซึ่งจนถึงปัจจุบันนี้ยังไม่ทราบว่ามีความคืบหน้าประการใด
ส่วนคําถามที่ถามว่า Analog Switch-Off แล้ว บริษัทฯ มีแผนงานอย่างไรนั้น ขอเรียนว่า จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ใด เนื่ อ งจาก กสทช. ได้ มี ป ระกาศ กฎ Must Carry บั ง คั บ ให้ ผู้ ให้ บ ริก ารโครงข่ า ย ให้ บ ริ ก ารเฉพาะแต่ ผู้ รั บ
ใบอนุญาตดิจิตอลทีวีเท่านั้น โดยประกาศนี้ได้มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่ปี 2557 และเพื่อให้ความร่วมมือกับ กสทช.
“บางกอกฯ” ได้ทําบันทึกข้อตกลงกับ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ “กสท.” เมื่อวันที่
8 ตุลาคม 2557 ต่อหน้าศาลปกครองกลางว่า เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐ และกสท. ในการเปลี่ยนผ่านการ
ออกอากาศโทรทัศน์ในระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่ปฏิบัติต่อผู้ประกอบการ
โทรทัศน์ในระบบอนาล็อกทุกราย กสท. จึงตกลงพิจารณาอนุมัติให้บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จํากัด ร่วมกับบางกอก
ฯ นําสัญญาณช่อง 3 (ระบบอนาล็อก) ไปออกอากาศแบบคู่ขนาน (Simulcast) ในช่องดิจิตอล 33เอชดี ซึ่งได้เริ่ม
นําสัญญาณช่อง 3 ไปออกอากาศคู่ขนานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 เป็นต้นมา ประชาชนที่สนใจรับชมดิจิตอลทีวีที่
ใช้เครื่องรับโทรทัศน์รุ่นเก่า ก็ต้องติดตั้งกล่องแปลงสัญญาณจึงจะรับสัญญาณดิจิตอลทีวีได้ ซึ่งการออกอากาศ
สัญญาณ “ช่อง 3” แบบคู่ขนานนี้ ทําให้ผู้ชมไม่รู้สึกว่า เมื่อสัญญาณอนาล็อกสิ้นสุดแล้วผู้ชมจะได้รับผลกระทบ
อะไร เพราะปัจจุบันก็คุ้นเคยกับช่อง 3 ที่อยู่ในระบบดิจิตอลอยู่แล้ว
นายสุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์ ได้เป็นตัวแทนตอบคําถามประเด็นรายการเรื่องเล่าเช้านี้ มีการเปลี่ยนแปลงพิธีกร
ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2559 เป็นต้นมา โดยนายสุรินทร์ฯ ได้นําเสนอข้อมูลการสํารวจตลาด ของ Nielsen Media
Research ซึ่ งเป็ น ข้ อ มู ล ที่ เปิ ด เผยผ่ า นสื่ อ ทั่ ว ไป ประกอบการชี้ แ จง เพื่ อ ให้ ที่ ป ระชุ ม ได้ รับ ทราบถึ ง แนวโน้ ม
อุตสาหกรรมโฆษณา สําหรับปี 2559 เริ่มตั้งแต่ เดือนมกราคม 2559 ถึงวันที่ 21 เมษายน 2559 ซึ่งจากข้อมูลที่
นํ าเสนอ วิเคราะห์ได้ว่า 1.) พฤติกรรมผู้บ ริโภค เปลี่ยนไปในทิศ ทางที่ค นดูโทรทัศ น์ถดถอยลง โดยเฉพาะใน
รายการข่าว 2.) สภาพเศรษฐกิจโดยรวมไม่เอื้อกับธุรกิจอุตสากรรมโฆษณา โดยสื่อที่เป็นสื่อหลักเดิม ได้แก่ สื่อ
โทรทัศน์ สื่อวิทยุ และสื่อหนังสือพิมพ์ โดยเม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ลดลงทั้ง อนาล็อกและดิจิตอลทีวี โดย
สรุปคือการใช้เงินผ่านสื่อโทรทัศน์ ลดลงอยู่ก่อนแล้ว แม้คุณ สรยุทธฯ จะไม่อยู่; เมื่อพิจารณาในแง่คนดู เมื่อดู
เรตติ้งผู้ชม ซึ่งคนดูช่อง 3 ส่วนใหญ่ เป็นคนในกรุงเทพกับหัวเมือง ตั้งแต่หลังวันที่ 3 มีนาคมเป็นต้นมา เรตติ้ง
รายการลดลงบ้าง โดยลดลงในส่วนของคนดูในกรุงเทพ และหัวเมือง ซึ่งรายการเรื่องเล่าเช้านี้ ก็เป็นรายการที่คนดู
ลดลงเช่นกัน โดยคนดูทีวีในเดือนเมษายน ลดลงมากเนื่องจากเป็นเดือนที่มีวันหยุดสงกรานต์ ที่คนจะท่องเที่ยว
เดินทางมากกว่าดูทีวี ซึ่งแม้คุณสรยุทธฯ ยังดําเนินรายการอยู่ เรตติ้งคนดูก็จะตกลงด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคอยู่
แล้ว; ซึ่งเมื่อพิจารณาตัวเลขเรตติ้งเฉพาะลงไปใน 3 รายการที่มีคุณสรยุทธฯ เป็นพิธีกรข่าว รวม 3 รายการ ได้แก่
1.) รายการเรื่องเล่าเช้านี้ 2.) เรื่องเล่า- เสาร์อาทิตย์ และ 3.) เจาะข่าวเด่น พบว่า คนดูหายไปจากหน้าจอ ช่อง 3
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ทั้ง 3 รายการจริง แต่ก็ไม่ปรากฏว่า มีคนดูไปเพิ่มขึ้นที่ช่องใดช่องหนึ่งอย่างมีนัยสําคัญ เรตติ้งที่เพิ่มในช่องอื่นๆนั้น
ขยับเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ซึ่งการเพิ่มในลักษณะนี้ไม่เอื้อประโยชน์ในทางพาณิชย์ สรุปได้ว่า เรตติ้งคนดูช่อง 3
โดยเฉพาะใน 3 รายการนี้ลดลงจริง แต่ไม่มีช่องใดได้รับประโยชน์จากการประกาศยุติการทําหน้าที่พิธีกรข่าวของ
คุณสรยุทธฯ; ส่วนประเด็นการเตรียมการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงพิธีกรข่าวในครั้งนี้ และการแก้ไขสถานการณ์
เพื่อดึงเรตติ้งคนดูนั้น เนื่องจากทีมงานข่าวเดิมนั้นมีความชํานาญดีอยู่แล้ว ฝ่ายจัดการจึงแก้ไขโดยการสรรหา
บุคลากรเสริมทีมพิธกี รข่าว เพื่อสร้างสีสันและความแข็งแกร่งในรายการต่อไป
ในส่วนของการเตรียมการ สําหรับการแข่งขันธุรกิจดิจิตอลทีวีนั้น ฝ่ายจัดการได้แจ้งกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนตั้งแต่
ประมูลได้ใบอนุญาตฯ ดิจิตอลทีวี 3 ใบแล้วว่า บริษัทฯ พร้อมในการแข่งขัน แต่จะระมัดระวังการลงทุนไม่ลงทุน
มากมายในระยะสองถึงสามปีแรก เนื่องจาก เล็งเห็นถึงความไม่พร้อมหลายๆ อย่าง เช่น 1.) คนดูยังไม่พร้อม
เนื่องจาก ผู้ชมที่มีเครื่องรับทีวีรุ่นเดิม (ระบบอนาล็อก) ต้องติดตั้งกล่องแปลงสัญญาณทีวีก่อนจึงจะรับสัญญาณ
ดิจิต อลทีวีได้ 2.) ความไม่พ ร้อมของโครงข่ายสัญ ญาณ ที่ยังไม่ทั่วถึงทั่ วประเทศ โดยความไม่ พ ร้อมเหล่านี้
สะท้อนออกมาจากการที่ผู้ประกอบการหลายหลายยื่นฟ้องร้อง กสทช. ในเรื่องต่างๆ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา; ในปี
2559 นี้ เข้าสู่ปีที่ 3 ของดิจิตอลทีวีแล้ว ความพร้อมในด้านต่างๆ ที่กล่าวถึงได้ถูกแก้ปัญหามากขึ้นแล้ว กลุ่ม
บริษัทฯ จึงได้ลงทุนเพิ่มในการผลิตและจัดหารายการใหม่ๆ มาเตรียมนําเสนอเพิ่มเติม เช่น รายการการ์ตูนของ
Dream Work, รายการกีฬาวอลเล่ย์บอล FIVB ที่จัดการแข่งขันในประเทศไทย ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ได้ลิขสิทธิ์เป็น
Host Broadcaster ถ่ายทอดการแข่งขันไปทั่วโลก 30 กว่าประเทศ รายการแข่งขันมอร์เตอร์ไซต์มอเตอร์จีที
รายการถ่ายทอดฟุตบอลยูโร สุดท้าย คือ รายการละครใหม่ ที่ผลิตสําหรับออกอากาศช่อง 28 โดยรายการละครนี้
ได้รับการตอบรับจากกลุ่มเอเจนซี่เป็นอย่างดี โดยได้รับการจองซื้อนาทีโฆษณาล่วงหน้าแล้ว นอกจากนี้ ทางสถานี
ได้เตรียมขยายเวลาหลังละครอีกหนึ่งชั่วโมงครึ่ง โดยเราได้รับความร่วมมือจากผู้ผลิตที่มีความชํานาญ
นายฉัตรชัยฯ ได้กล่าวเสริมว่า โอกาสนี้ขอกล่าวถึง ประเด็น ที่ IOD รณรงค์ให้บริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต หรือที่เรียกว่า “CAC”นั้น ขอเรียนว่าจะทบทวนเสนอ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ของคณะกรรมการ ตามที่
เสนอ
3. พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯได้กําหนดให้คณะกรรมการต้องดําเนินการจัดทํางบ
ดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ แสดงความเห็นให้
เสร็จสิ้น ก่อนนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถอื หุ้นในการประชุมสามัญประจําปี เพื่อพิจารณาอนุมัตินั้น
คณะกรรมการได้ดําเนินการให้มีการจัดทํางบการเงิน สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และรายงานของ
ผู้ส อบบั ญ ชี รับ อนุ ญ าต ซึ่ งผู้ ส อบบั ญ ชี ได้ ทํ าการตรวจสอบ และได้แ สดงความเห็ น โดยไม่ มี เงื่อ นไข รวมทั้ ง
คําอธิบาย และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ได้แสดงไว้ในรายงานประจําปี 2558 ของบริษัทฯ ตั้งแต่หน้า 27 ถึง
หน้า 90 ซึ่งรายงานประจําปีนี้ได้จัดส่งให้แก่ท่าน ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว และเพื่อ
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ความสะดวกของผู้เข้าร่วมประชุมฯ จึงได้คัดงบการเงิน รายงานและคําอธิบายส่วนที่สําคัญ แสดงไว้เป็นเอกสาร
ประกอบการประชุมวาระที่ 3 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นไปแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้
พร้อมกันนี้ นายฉัตรชัย เทียมทอง ในฐานะผู้อํานวยการฝ่าย ฝ่ายการเงิน ได้สรุปผลการดําเนินงานในรอบปี 2558
ตามที่แสดงในงบการเงินรวม ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้
ภาวะอุตสาหกรรม
“เนลสัน มีเดีย รีเสริทซ์”(เนลสันฯ) ได้รายงานว่า การใช้เงินโฆษณาผ่านสื่อในปีพ.ศ.2558 โตขึ้นร้อยละ 3.3 จาก
การที่เม็ดเงินโฆษณาผ่านช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่เมษายนปีก่อน) โตขึ้น
กว่าเท่าตัว แม้ในเดือนสิงหาคมปีพ.ศ.2558 เนลสันฯได้ปรับตัวเลขโฆษณาผ่านช่องดิจิตอลลงมาจากยอดที่ได้เคย
รายงานไปก่อนหน้านั้นแล้วก็ตาม อย่างไรก็ดี เนลสันฯก็ได้แจ้งไว้ในรายงานด้วยว่า ตัวเลขโฆษณาผ่านช่องรายการ
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลนั้น ได้รวมส่วนที่เป็นตัวควบ/แถมไว้ด้วยในราคาขายปกติ และได้รายงานด้วย
ว่าช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบเดิม (5ช่องรายการภาคพื้นดินเดิม) ได้ทรุดตัวลงจากฐานของปีก่อนอีก
ร้อยละ 9.8 โดยที่ได้ลดลงจากปีก่อนต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงต้นปี แม้จะกระเตื้องดีขึ้นบ้างในช่วงไตรมาส 2 แต่ก็กลับ
ทรุดลงมากขึ้นอีกในครึ่งหลังของปี และเมื่อดูจากที่มาของเงินโฆษณาในรายงานของเนลสันฯนั้น ก็แสดงว่าการใช้
เงินของผู้โฆษณารายใหญ่นั้นมีคละกันไปทั้งรายที่ใช้เงินเพิ่มขึ้นและรายลดการใช้เงินลง โดยที่ผู้โฆษณาที่ขายสินค้า
อุ ป โภคพื้ น ฐานที่ เป็ น ผู้ โฆษณากลุ่ ม ใหญ่ นั้ น ใช้ เงิ น น้ อ ยลง แต่ ผู้ โฆษณาจากอุ ต สาหกรรมรถยนต์ แ ละจาก
อุตสาหกรรมโทรคมนาคม หลายรายได้ใช้เงินโฆษณาเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับปีก่อน
โครงสร้างของกลุ่มบีอีซี เวิลด์
ในปีพ.ศ.2558 กลุ่มบีอีซี เวิลด์ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบีอีซี เวิลด์
ผลการดําเนินงาน
เนื่ อ งจากนโยบายบั ญ ชี เกี่ ย วกั บ การบั น ทึ ก บั ญ ชี เงิน ลงทุ น ในบริ ษั ท ย่ อ ยและบริ ษั ท ร่ ว ม มี ผ ลทํ า ให้ ผ ลการ
ดําเนินงานที่แสดงในงบฯเฉพาะของบริษัท แสดงผลที่ต่างไปจากผลการดําเนินงานของกลุ่ม ดังนั้นเพื่อป้องกัน
ความสับสน ขออธิบายผลการดําเนินงาน ตามที่แสดงในงบการเงินรวม
ในปีพ.ศ.2558 กลุ่ม บีอีซี เวิลด์ มี“กําไรสําหรับปี” ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น บีอีซี เวิลด์ เป็นยอดเท่ากับ 2,982.7
ล้านบาท ทําได้น้อยกว่าที่เคยทําได้ในปีก่อน 1,354.6 ล้านบาท ต่ําลงร้อยละ 31.2 จากการที่ กลุ่ม บีอีซี เวิลด์
ขาดทุนมากขึ้นจากการขยายงาน ดําเนินงานช่องรายการโทรทัศน์ใหม่ผ่านโครงข่ายภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
โดยที่ปีก่อนยังดําเนินงานไม่เต็มปี และกลุ่ม บีอีซี เวิลด์ ยังไม่สามารถสร้างรายได้โฆษณาจาก“ช่อง 3”ซึ่งเป็น
ธุรกิจหลัก ให้ได้เท่ากับที่เคยทําได้ในปีก่อน แต่กลับมีต้นทุนสูงขึ้น อีกทั้งได้รับผลกระทบจากการปรับแก้ไขการ
รับรู้ต้นทุนค่าใบอนุญาตของช่องรายการโทรทัศน์ใหม่ ที่ต้องรับรู้แยกเป็นต้นทุนและค่าใช้จ่ายทางการเงิน ซึ่งมีผล
ให้ต้องรับรู้เป็นต้นทุนและค่าใช้จ่ายในช่วงต้นสูงกว่าในช่วงท้ายของอายุใบอนุญาต และ ปีก่อนเราก็มีกําไรพิเศษ
จากการขายธุรกิจจัดคอนเสิร์ตต่างประเทศให้แก่บริษัทร่วม จึงทําให้กลุ่มบีอีซี เวิลด์ มีกําไรลดลง ต่ําลงกว่าที่เคย
ทําได้ในปีก่อน เป็นจํานวนและอัตราที่สูงดังที่กล่าว
รายได้จากการขาย
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ในปีพ.ศ.2558 กลุ่มบีอีซี เวิลด์ ไม่สามารถสร้างรายได้โฆษณาจาก “ช่อง 3” ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก ให้ได้เท่ากับที่เคย
ทําได้ในปีก่อน จากการใช้นาทีโฆษณาที่ลดลง แม้เมื่อรวมกับรายได้โฆษณาของช่องรายการใหม่ และ ยอดโฆษณา
ของธุรกิจวิทยุ ก็ยังลดลงต่ํากว่าที่เคยทําได้ในปีก่อน ถึงร้อยละ 5.9 ทําได้เพียง 14,196.7 ล้านบาท น้อยกว่าที่ทํา
ได้ในปีก่อน 890.7 ล้านบาท เป็นผลจากสภาวะที่การแข่งขันในตลาดของผู้โฆษณาแผ่วลง มีแรงกระตุ้นน้อยลง
ตามภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาต่อเนื่องจากปีก่อน ทําให้ผู้โฆษณารายใหญ่หลายรายใช้เงินโฆษณากับเราน้อยลงกว่าที่
เคยใช้ในปีก่อน แม้แต่ละรายได้ใช้ลดลงเป็นจํานวนเงินไม่มาก และก็ได้เปิดโอกาสให้ผู้โฆษณารายขนาดกลางและ
ขนาดเล็กหลายๆ ราย ให้ได้รับประโยชน์จากนาทีโฆษณาที่ว่างนั้น ได้เข้ามาใช้เงินโฆษณากับเรามากขึ้น ช่วยให้เรา
มีผู้โฆษณารายใหม่ มีผู้สนับสนุนกิจการเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์สําหรับกลุ่ม บีอีซี เวิลด์ ต่อไปในอนาคต
เป็นระยะยาว ก็ตาม แต่เรากลับมีผู้สนับสนุนในปีพ.ศ.2558 น้อยลง จากการที่ผู้โฆษณาเดิมที่หยุดใช้เงินมีจํานวน
มากกว่าผู้ที่เข้ามาใหม่ ส่วน“การจัดกิจกรรมและการแสดง/คอนเสิร์ต”นั้น แม้ได้โอนย้ายกิจกรรมการจัดคอนเสิร์ต
ต่างประเทศออกไปให้บริษัทร่วมในครึ่งหลังของปี แต่เราก็ยังมีรายได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนและเราก็มีกําไร
ขั้นต้นมากขึ้นด้วย อันเป็นผลจากที่ได้ผู้ร่วมค้ารายใหม่มาช่วยในปีนี้ ส่วนรายได้จาก“การให้ใช้สิทธิและบริการอื่น”
และ“รายได้จากการขายสินค้า” ได้เพิ่มขึ้นจากความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และสถาณะที่เข็มแข็งของเราใน
ตลาด
ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย
“ต้นทุน”(ในส่วนที่ไม่รวมต้นทุนการจัดการแสดง) เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากการ
ดําเนินการช่องรายการใหม่ผ่านโครงข่ายภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ครบเต็มปี (ปีก่อนเริ่มในไตรมาสสอง) โดย
เพิ่มขึ้นมากในส่วนที่เป็นการตัดจ่ายค่าใบอนุญาต และ ค่าบริการโครงข่าย ค่าพนักงานที่เกี่ยวข้องที่รับรู้เต็มปีในปี
นี้ ส่วนที่เหลือเป็นส่วนที่เพิ่มจากการปรับอัตราเพิ่มขึ้นประจําปีตามปกติ และส่วนที่เป็นต้นทุนโดยตรงของการขาย
สินค้าและการให้บริการอื่น ที่เรามีรายได้เพิ่มขึ้น แต่“ค่าใช้จ่ายในการขาย”ลดลงเล็กน้อยตามสภาวะตลาดที่ซบ
เซา ส่วน“ค่าใช้จ่ายในการบริหาร”เพิ่มขึ้นจากการรับรู้ส่วนที่ขยายงานเป็นเต็มปี และที่เพิ่มจากการปรับอัตรา
เพิ่ ม ขึ้ น ประจํา ปี ต ามปกติ กลุ่ ม บี อี ซี เวิล ด์ มี ต้ น ทุ น ทางการเงิน สู งขึ้ น จากการปรับ แก้ ไขการรับ รู้ต้ น ทุ น ค่ า
ใบอนุญาตของช่องรายการโทรทัศน์ใหม่ ที่ต้องรับรู้แยกเป็นต้นทุนค่าใบอนญาตและค่าใช้จ่ายทางการเงิน ซึ่งมีผล
ให้ต้องรับรู้เป็นต้นทุนและค่าใช้จ่ายในช่วงต้นสูงกว่าในช่วงท้ายของอายุใบอนุญาต ที่ทําให้ต้องรับรู้ต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นกว่าก่อนปรับ อันเป็นผลให้กําไรของกลุ่มบีอีซี เวิลด์ ลดลงหลังหักผลกระทบทางภาษี เป็นจํานวน
103.5 ล้านบาทในปีพ.ศ.2558 และกําไรลดลง 77.7 ล้านบาทในปีพ.ศ.2557 อย่างไรก็ตาม ในช่วงเริ่มต้นซึ่งเป็น
ระยะแนะนําโทรทัศน์ระบบดิจิตอลให้แก่สาธารณะชนได้รับรู้นี้ กลุ่มบีอีซี เวิลด์ ได้พยายามดูแล“ต้นทุน” และ
“ค่าใช้จ่าย” ให้เพิ่มขึ้นในจํานวนที่ต่ํา ไม่เกินกว่าที่จําเป็น ทั้งนี้ก็เพื่อลดการสูญเปล่า ในระหว่างรอความพร้อม
และการเพิ่มขึ้นของเม็ดเงินโฆษณา ที่จะมาเป็นรายได้ของเรา
ฐานะการเงิน
สินทรัพย์โดยรวม ณ วันสิ้นสุดปีพ.ศ.2558 นี้ ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับยอด ณ สิ้นปี 2557 โดยที่ลดลงในส่วน
ของ “เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และ เงินลงทุนชั่วคราว” เป็นหลัก จากการจ่ายค่าใบอนุญาตสําหรับช่อง
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รายการใหม่ ในระบบ ดิจิตอลทีวี ที่จ่ายในไตรมาสสอง ซึ่งก็มีผลทําให้ “หนี้สิน” ไม่หมุนเวียนลดลง โดยที่ “ส่วน
ของผู้ถือหุ้น” ได้ลดลงตามกําไรที่ลดลง ดังที่ได้กล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม กลุ่มบีอีซี เวิลด์ มีฐานะมั่นคงเช่นเคย
คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงิน สําหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
2558 ซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชีได้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยไม่มีเงื่อนไขไว้แล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณา
ทั้งนี้ ในการประชุมในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะใด
จากนั้น เลขานุการคณะกรรมการได้ประกาศผลการออกเสียงลงคะแนนดังนี้ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม
ทั้งสิ้น 403 ราย นับรวมจํานวนคะแนนเสียงที่ออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดได้ 1,752,306,081 เสียง โดยมีคะแนน
เสียงงดออกเสียง ที่ไม่นับเป็นฐานเสียง 770,400 เสียง โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย 1,751,535,681 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00, ไม่เห็นด้วย 0 เ สี ย ง
คิดเป็นร้อยละ 0.00 โดยไม่มีบัตรเสีย;
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน อนุมัติงบการเงิน สําหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่เสนอ
4. พิจารณาจัดสรรเงินกําไร และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2558 งวดหลัง
ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ปี 2558 กลุ่มบีอีซี เวิลด์ ทํากําไรสุทธิที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของ บีอีซี
เวิลด์ได้ 2,982,705,075.- บาท (สองพันเก้าร้อยแปดสิบสองล้านเจ็ดแสนห้าพันเจ็ดสิบห้าบาท) โดยแสดงในงบ
การเงินเฉพาะบริษัทฯ เป็นจํานวนเงิน 3,045,530,253.- บาท (สามพันสี่สิบห้าล้านห้าแสนสามหมื่นสองร้อยห้า
สิบสามบาท) โดยบริษัทฯ มีกําไรสะสมต้นงวดที่ยังไม่จัดสรรยกมาจํานวน 3,337,012,831.- บาท (สามพันสาม
ร้อยสามสิบเจ็ดล้านหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยสามสิบเอ็ดบาท) ซึ่งเมื่อรวมกับกําไรเฉพาะของบริษัทฯ สําหรับปี
2558 จํานวน 3,045,530,253.- บาท (สามพันสี่สิบห้าล้านห้าแสนสามหมื่นสองร้อยห้าสิบสามบาท) ปรับปรุงผล
กํ า ไรจากการประมาณการตามหลั ก คณิ ต ศาสตร์ป ระกั น ภั ย สํ า หรับ โครงการผลประโยชน์ พ นั ก งาน จํา นวน
1,359,036.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นเก้าพันสามสิบหกบาท) และหักเงินปันผลจ่ายที่ได้จ่ายไปในระหว่าง
ปี จํานวน 3,400,000,000.- บาท (สามพันสี่ร้อยล้านบาท) (แยกเป็นเงินปันผลสําหรับปี 2557 งวดหลัง ในอัตรา
หุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาทต่อหุ้น) ยอดเงินรวม 2,000,000,000.- บาท (สองพันล้านบาท) และเงินปันผลจ่าย
ระหว่างกาลปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท (เจ็ดสิบสตางค์ต่อหุ้น) เป็นจํานวนเงินรวม 1,400,000,000.- บาท
(หนึ่ งพั น สี่ ร้อ ยล้ านบาท)) รวมเป็ น กํ า ไรสะสมที่ ยั งไม่ ได้ จัด สรรคงเหลื อ ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2558 เท่ า กั บ
2,983,902,120.- บาท (สองพันเก้าร้อยแปดสิบสามล้านเก้าแสนสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาท)
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ํากว่าร้อยละ 90 ของกําไรสุทธิที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามที่
แสดงในงบการเงิน รวม และมีป ระเพณี ที่จะจ่ายปีละสองครั้ง คือ เป็น เงินปันผลระหว่างกาล เมื่อแจ้งผลการ
ดําเนินงานครึ่งแรกของปี และเป็นเงินปันผลประจําปีที่ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจําปี – ข้อมูลการจ่ายเงิน
ปันผลย้อนหลัง แสดงไว้เป็นเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 4 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นไปแล้วพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้
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คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ให้พิจารณาจัดสรร
เงิ น กํ า ไรปี 2558 เป็ น เงิ น ปั น ผลงวดหลั ง อี ก 0.70 บาทต่ อ หุ้ น (เจ็ ด สิ บ สตางค์ ต่ อ หุ้ น ) เป็ น จํ า นวนเงิน รวม
1,400,000,000.- บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยล้านบาท) โดยเสนอให้จ่ายเงินปันผลจากกําไรของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกําไรสุทธิทั้งจํานวน; และเสนอให้กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล
สําหรับผลการดําเนินงานปี 2558 งวดหลัง (Record Date) ในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวม
รายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559 และเสนอ
ให้จ่ายวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559;
อนึ่ง เงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2558 งวดหลัง ที่เสนอจ่ายในครั้งนี้ เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาล
ที่ได้จ่ายไปเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 ในอัตรา 0.70 บาทต่อหุ้น (เจ็ดสิบสตางค์ต่อหุ้น) รวมทั้งปีจ่ายในอัตรา
1.40 บาทต่อหุ้น (หนึ่งบาทสี่สิบสตางค์ต่อหุ้น) หรือคิดเป็นจํานวนเงินรวม 2,800,000,000.- บาท (สองพันแปด
ร้อยล้านบาท) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 93.9 ของกําไรสุทธิที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบีอีซี เวิลด์ที่แสดงในงบการเงินรวม
และเมื่อหักเงินปันผลงวดหลังนี้ จะคงเหลือเป็นเงินกําไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ อีก
จํานวน 1,583,902,120.- บาท (หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบสามล้านเก้าแสนสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาท) และเหลืออีก
3,067,479,047.- บาท (สามพันหกสิบเจ็ดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสี่สิบเจ็ดบาท) ในงบการเงินรวม
จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ทั้งนี้ ในการประชุมในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะใด
จากนั้น เลขานุการคณะกรรมการได้ประกาศผลการออกเสียงลงคะแนนดังนี้ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม
ทั้งสิ้น 415 ราย นับรวมจํานวนคะแนนเสียงที่ออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดได้ 1,752,606,874 เสียง โดยมีคะแนน
เสียงงดออกเสียง ที่ไม่นับเป็นฐานเสียง 1,200 เสียง โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย 1,752,605,674 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิด
เป็นร้อยละ 0.00 โดยไม่มีบัตรเสีย
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2558 ตามที่เสนอ และมีมติให้จัดสรรเงินกําไร และอนุมัติ
จ่ายเงินปันผลสําหรับการดําเนินงานปี 2558 งวดหลัง ตามที่คณะกรรมการเสนอ ดังนี้
1.) อนุมัติจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานปี 2558 เป็นเงินปันผลงวดหลัง 0.70 บาทต่อหุ้น (เจ็ดสิบ
สตางค์ต่อหุ้น) เป็นจํานวนเงินรวม 1,400,000,000.- บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยล้านบาท) กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่
มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา
225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 โดยกําหนดให้จ่ายเงินปัน
ผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 โดยให้จ่ายเงินปันผลจากกําไรของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลใน
อัตราร้อยละ 20 ของกําไรสุทธิทั้งจํานวน
ทั้งนี้ เงินปันผลงวดหลังนี้ เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.70 บาทต่อหุ้น (เจ็ดสิบสตางค์ต่อหุ้น)
รวมทั้ ง ปี จ่ า ยในอั ต รา 1.40 บาทต่ อ หุ้ น (หนึ่ ง บาทสี่ สิ บ สตางค์ ต่ อ หุ้ น ) หรื อ คิ ด เป็ น จํ า นวนเงิ น รวม
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2,800,000,000.- บาท (สองพันแปดร้อยล้านบาท) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 93.9 ของกําไรสุทธิที่เป็นส่วนของผู้ถือ
หุ้นของบีอีซี เวิลด์ที่แสดงในงบการเงินรวม
2.) คงเหลือเป็นเงินกําไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ อีกจํานวน 1,583,902,120.- บาท
(หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบสามล้านเก้าแสนสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาท) และเหลืออีก 3,067,479,047.- บาท
(สามพันหกสิบเจ็ดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสี่สิบเจ็ดบาท) ในงบการเงินรวม
5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ให้บริษัทฯมีคณะกรรมการของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 5 คน
และกําหนดให้ 1 ใน 3 ของกรรมการออกจากตําแหน่งในการประชุมสามัญประจําปีทุกครั้ง โดยให้กรรมการที่อยู่
ในตําแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออกจากตําแหน่งก่อน และกรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตําแหน่ง
อีกก็ได้ ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการ 14 คน ในปี 2559 มีกรรมการที่จะต้องออกตามวาระ 4 คน ได้แก่
1.)
2.)
3.)
4.)

นายอรุณ งามดี
นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู
นายสมชัย บุญนําศิริ
นายแมทธิว กิจโอธาน

– กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
– กรรมการอิสระ
– กรรมการอิสระ
– กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาได้มีความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯว่า กรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่ง
ตามวาระในปีนี้ทั้ง 4 คน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสม มีประสบการณ์และเข้าใจ
ในธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯเป็นอย่างดี อันจะยังประโยชน์แก่บริษัทฯเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นคณะกรรมการสรรหา จึงเห็น
ควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คนที่ออกตามวาระในปีนี้กลับเข้าดํารง
ตําแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติกรรมการและผลงานในปีที่ผ่านมา ได้แสดงไว้แล้วในเอกสารประกอบการ
ประชุมวาระที่ 5 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นไปแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้
ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรตั้ง นายอรุณ งามดี, นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู, นาย
สมชัย บุญนําศิริ และนายแมทธิว กิจโอธาน ซึ่งพ้นจากตําแหน่งในปีนี้ กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
จึงขอเรียนเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ในช่วงเวลาที่ที่ประชุมพิจารณาวาระนี้นั้น นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู นายสมชัย บุญนําศิริ และนายแมทธิว กิจโอธาน
กรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระในปีน้ี ได้ขอตัวออกจากที่ประชุม
ทั้งนี้ ในการประชุมในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะใด
จากนั้น เลขานุการคณะกรรมการได้ประกาศผลการออกเสียงลงคะแนนดังนี้ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม
ทั้งสิ้น 415 ราย นับรวมจํานวนคะแนนเสียงที่ออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดได้ 1,752,606,874 เสียง พิจารณาและ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล ดังนี้
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1.) นายอรุณ งามดี - กรรมการอิสระ มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เห็นด้วย 1,729,449,639 เสียง คิดเป็นร้อยละ
98.68 ไม่เห็นด้วย 23,154,035 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.32 งดออกเสียง 3,200 เสียง (ไม่นับเป็นฐานเสียง)
โดยไม่มีบัตรเสีย;
2.) นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู – กรรรมการอิสระ มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เห็นด้วย 1,751,974,269 เสียง คิดเป็น
ร้อยละ 99.96 ไม่เห็นด้วย 629,405 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.04 งดออกเสียง 3,200 เสียง (ไม่นับเป็นฐาน
เสียง) โดยไม่มีบัตรเสีย;
3.) นายสมชัย บุญนําศิริ – กรรมการอิสระ มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เห็นด้วย 1,751,974,269 เสียง คิดเป็นร้อย
ละ 99.96 ไม่เห็นด้วย 629,405 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.04 งดออกเสียง 3,200 เสียง (ไม่นับเป็นฐานเสียง)
โดยไม่มีบัตรเสีย;
4.) นายแมทธิว กิจโอธาน – กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เห็นด้วย 1,690,299,381 เสียง
คิดเป็น ร้อยละ 96.45 ไม่เห็น ด้วย 62,304,293 เสียง คิดเป็น ร้อยละ 3.55 งดออกเสียง 3,200 (เสียงไม่
นับเป็นฐานเสียง) โดยไม่มีบัตรเสีย
ทั้งนี้ เลขานุการคณะกรรมการได้เรียนเชิญกรรมการที่ได้ขอตัวออกจากที่ประชุมชั่วคราวในระหว่างที่ที่ประชุม
พิจารณาวาระนี้ ให้กลับเข้ามาร่วมประชุมต่อไป
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการ 1.) นายอรุณ งามดี - กรรมการอิสระ 2.) นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู – กรรมการอิสระ 3.)
นายสมชัย บุญนําศิริ – กรรมการอิสระ และ 4.) นายแมทธิว กิจโอธาน – กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร; กลับเข้า
ดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
6. พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2559
ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ กําหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติ
หน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เงินบําเหน็จ เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส สวัสดิการ หรือผลประโยชน์ตอบ
แทนในลักษณะอื่นทํานองเดียวกัน โดยที่บริษัทฯได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปเบี้ยประชุม และเงินบําเหน็จ
เท่านั้น
ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการใน
คณะอนุกรรมการทุกชุด สําหรับปี 2559 เท่ากับปีก่อน ดังนี้
ก. เบี้ยประชุม:
1.) กําหนดเงินเบี้ยประชุมสําหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละครั้ง เป็นดังนี้
- ประธานกรรมการ 30,000.- บาท (สามหมื่นบาท)
- กรรมการท่านอื่น ท่านละ 20,000.- บาท (สองหมื่นบาท)
2.) กําหนดเงินเบี้ยประชุมสําหรับกรรมการทุกท่านในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ แต่ละครั้งท่านละ 20,000.บาท (สองหมื่นบาท)
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ข. เงินบําเหน็จกรรมการ: เป็นจํานวนเงินรวม 18,000,000.- บาท (สิบแปดล้านบาท) เท่ากับปีก่อน โดยให้
คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกันเองตามความเหมาะสม
จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ทั้งนี้ ในการประชุมในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะใด
จากนั้น เลขานุการคณะกรรมการได้ประกาศผลการออกเสียงลงคะแนนดังนี้ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม
ทั้งสิ้น 415 ราย นับรวมจํานวนคะแนนเสียงที่ออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดได้ 1,752,606,874 เสียง โดยมีคะแนน
เสียงงดออกเสียง ที่ไม่นับเป็นฐานเสียง 1,200 เสียง โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย 1,752,603,674 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ไม่เห็นด้วย 2,000 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 0.00 โดยไม่มีบัตรเสีย
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน กําหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2559 ดังนี้
ก. เบี้ยประชุม:
1.) กําหนดเงินเบี้ยประชุมสําหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละครั้ง เป็นดังนี้
- ประธานกรรมการ 30,000.- บาท (สามหมื่นบาท)
- กรรมการท่านอื่น ท่านละ 20,000.- บาท (สองหมื่นบาท)
2.) กําหนดเงินเบี้ยประชุมสําหรับกรรมการทุกท่านในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ แต่ละครั้ง ท่านละ 20,000.บาท (สองหมื่นบาท)
ข. เงิน บํ าเหน็จ กรรมการ: เป็ น จํานวนเงินรวม 18,000,000.- บาท (สิ บ แปดล้านบาท) เท่ ากับ ปี ก่อน โดยให้
คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกันเองตามความเหมาะสม
7. พิจารณาแต่งตั้งและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสําหรับปี 2559
ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกําหนดให้
ที่ประชุมสามัญประจําปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯทุกปีในการ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีนั้นจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบ พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งหรือเลิกจ้างผู้สอบบัญชี และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของกลุ่ม
บริษัท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นร่วมกันที่จะเสนอชื่อ ดร.วิรัช อภิเมธีธํารง ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญ าตเลขที่ 1378 และ/หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญ าตเลขที่ 3196 และ/หรือ นาย
อภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 และ/หรือ ดร.ปรีชา สวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
6718 แห่ง บริษัท สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทสําหรับรอบปี
บั ญ ชี 2559 อี ก ปี ห นึ่ ง ; เนื่ อ งจากพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า ผู้ ส อบบั ญ ชี เป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ เหมาะสม มี ค วามรู้
ความสามารถ มีความชํานาญในวิชาชีพ มีผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาเป็นที่ยอมรับและน่าพอใจ ผู้สอบบัญชีมีความ
เป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯและบริษัทย่อย; โดยที่นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา
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เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทฯ เริ่มตั้งแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบัน รวมเวลา 2
ปี
ก่อนนําเสนอค่าสอบบัญชีสําหรับปี 2559 ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย
ที่เกิดขึ้นจริงของปี 2558 มียอดรวม 7,415,000.- บาท (เจ็ดล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาท) ตรงตามจํานวนเงินที่
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ได้อนุมัติไว้
ส่วนค่าสอบบัญชีสําหรับปี 2559 นั้น ผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัทบีอีซี เวิลด์ และบริษัทย่อย
ทุกบริษัท สําหรับปี 2559 เป็นยอดเงินรวมทั้งสิ้น 7,610,000.- บาท (เจ็ดล้านหกแสนหนึ่งหมื่นบาท) สูงขึ้นกว่าค่า
สอบบัญชีที่จ่ายจริงสําหรับปี 2558 รวม 195,000.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาท) หรือคิดเป็นสัดส่วนที่
เพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีปี 2558 รวม 2.63% ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นจํานวนเงินรวม
1,390,000.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นบาท)
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้ง
ดร.วิรัช อภิเมธีธํารง ผู้สอบบั ญ ชีรับ อนุญ าตเลขที่ 1378 และ/หรือนายชัยกรณ์ อุ่น ปิติพงษา ผู้สอบบั ญ ชีรับ
อนุญาตเลขที่ 3196 และ/หรือนายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 และ/หรือดร.ปรีชา
สวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6718 แห่ง บริษัท สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด ให้เป็นผู้สอบ
บัญ ชีของกลุ่มบริษัท สําหรับ รอบปี บัญ ชี 2559 อีกปีหนึ่ง ในส่วนของค่าตอบแทนผู้สอบบัญ ชีสําหรับปี 2559
จํานวน 7,610,000.- บาท (เจ็ดล้านหกแสนหนึ่งหมื่นบาท) สูงขึ้นกว่าค่าสอบบัญชีที่จ่ายจริงสําหรับปี 2558 รวม
195,000.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาท) หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นปี 2.63% โดยผู้สอบบัญชีเสนออัตราค่าสอบ
บัญชีในส่วนของบริษัทเป็นจํานวนเงินรวม 1,390,000.- บาทนั้น คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมาในครั้งนี้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปริมาณงานที่คาดว่าจะมี
เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากการขยายตัวของธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ทั้งนี้ ในการประชุมในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะใด
จากนั้น เลขานุการคณะกรรมการได้ประกาศผลการออกเสียงลงคะแนนดังนี้ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม
ทั้งสิ้น 415 ราย นับรวมจํานวนคะแนนเสียงที่ออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดได้ 1,752,606,874 เสียง โดยมีคะแนน
เสียงงดออกเสียง ที่ไม่นับเป็นฐานเสียง 3,200 เสียง โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย 1,752,603,674 เสียงคิ ด เป็ น ร้อ ยละ 100.00 ไม่ เห็ น ด้ วย 0 เสี ย ง คิ ด
เป็นร้อยละ 0.00 โดยไม่มีบัตรเสีย
มติที่ประชุม ที่ ป ระชุ มพิ จารณาแล้ว มี มติด้ วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้ น ซึ่งมาประชุม และออกเสี ย ง
ลงคะแนน แต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธํารงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 และ/หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 และ/หรือนายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 และ/
หรือ ดร.ปรีชา สวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6718 แห่งบริษัท สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด
เป็นผู้สอบบัญชีสําหรับรอบปีบัญชี 2559 กําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สําหรับปี 2559 โดยเป็นค่าสอบบัญชี
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ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในกลุ่มบีอีซี เวิลด์ เป็นยอดรวม 7,610,000.- บาท (เจ็ดล้านหกแสนหนึ่งหมื่นบาท)
โดยเป็นค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในส่วนของบริษัทฯ จํานวน 1,390,000.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นบาท)
นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติม ว่าผลประกอบการปีที่ผ่านมา แม้วา่ ส่วนหนึ่งจะมาจากภาวะซบ
เซาของเศรษฐกิจภายในประเทศ แต่ผลประกอบการของบริษัทฯ ตกลงมาก นําความไม่สบายใจมาสู่ผู้ถือหุ้น จึงขอ
สอบถามว่าทางบริษัทฯ จะขอความชัดเจนว่าปีนี้บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายอย่างไรที่จะทําให้รายได้เพิ่มมากขึ้น ทําอย่างไร
ให้ผลกําไรดีขึ้น ขอทราบรายละเอียด
นายฉัตรชัย เทียมทอง ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า เข้าใจว่าผู้ถือหุ้นจะเข้าประชุมช้า เพราะคําถามประเด็นนี้ ทางฝ่ายจัดการ
ได้ชี้แจงไปในการประชุมวาระที่สองที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ขอชี้แจงซ้ําว่าบริษัทฯจะทําอะไรบ้างในปีนี้ ดังนี้ จากภาวะ
เศรษฐกิจภายในประเทศที่ซบเซาตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปีก่อน ผลจากภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ทําให้ตลาดมีความต้องการ
ใช้นาทีโฆษณาถดถอยลง ประกอบกับภาวะภัยแล้ง ทําให้ผู้บริโภคในประเทศซึ่งประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ได้รับผลกระทบโดยตรง ทําให้ประชากรในประเทศส่วนใหญ่มีรายได้ลดลง และปัญหาเหล่านี้ยืดเยื้อมา
นานปีกว่าๆ ซึ่งฝ่ายจัดการคาดปัญหานี้จะผ่านพ้นไปเมื่อภัยแล้งสิ้นสุดลงในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ เหตุเหล่านี้เป็นสาเหตุที่
ทําให้รายได้ของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2558 ทํ าได้ต่ํากว่าที่ทําได้ในปีก่อน เป็น จํานวนค่อนข้างมาก ทั้งยังเป็นปัญ หา
ต่อเนื่องมาถึงไตรมาส 1 และ 2 ของปีนี้ ดังที่ได้ชี้แจงแจ้งให้ทราบในรายงานคณะกรรมการในวาระที่ 2 ซึ่งในรายงานฯ
ได้แสดงความเห็นไว้ว่า ฝ่ายจัดการคาดว่าจะได้เห็นการฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ น่าจะเห็น
ความชัดเจนเมื่อภาวะภัยแล้งสิ้นสุดลง; แต่เนื่องจาก ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ มีรายได้หลักจากการขายนาทีโฆษณา ซึ่ง
นาทีโฆษณานี้มีกฎหมายบังคับให้ขายได้เฉลี่ยชั่วโมงละสิบนาที แม้ว่าปัจจจุบันนาทีโฆษณาในแต่ละวันยังมีเหลือให้ขาย
ได้ แต่ยอดขายที่ลดลงในช่วงก่อนจะสร้างปัญหาให้กับอัตราการเติบโตในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ เพราะว่า แม้ว่ารายได้ที่
ดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังจะดีขึ้น แต่จะให้ดีถึงขั้นมาหักกลบกับรายได้ที่สูญ เสียไปในช่วงครึ่งปีแรก เป็นเรื่องที่ลําบาก
เนื่องจาก กฎหมายกําหนดให้โฆษณาได้วันละไม่เกิน 240 นาที; ในส่วนของต้นทุนและค่าใช้จ่ายนั้น การเพิ่มขึ้นของ
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในปีก่อนๆนั้น ส่วนใหญ่เกิดจากการทําช่องรายการดิจิตอลทีวี ซึ่งเริ่มตั้งแต่ช่วงกลางปี 2557 และ
ต่อเนื่องเต็มปี 2558 จะเห็นได้จากการเปรียบเทียบอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนและค่าใช้จ่าย ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นมากในช่วง
ครึ่งหลังปี 2557 และต้นปี 2558 แต่เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนและค่าใช้จ่ายของครึ่งปีหลังปี 2558 กับปีครึ่งปีหลังปี
2557 จะพบว่าอัตราการเติบโตของต้นทุนและค่าใช้จ่ายลดลง เนื่องจาก ปี 2558 รับรู้ต้นทุนและค่าใช้จ่ายของช่อง
ดิจิตอลเต็มปีแล้ว อัตราการเติบโตของต้นทุนและค่าใช้จ่ายส่วนนี้จึงไม่ได้สูงขึ้นมากนั้น; ทั้งนี้ เนื่องจาก ลักษณะธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างคงที่ กําไรขาดทุนของกลุ่มบริษัทฯจะดีขึ้นต่อเมื่อเราทํารายได้ได้
สูงขึ้น ซึ่งธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เป็นธุรกิจประเภท Demand Driven คือขึ้นอยู่กับความต้องการนาทีโฆษณาของตลาด
เป็นหลัก ซึ่งผลประกอบการของบริษัทฯก็จะเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดไม่สามารถสวนกระแส เมื่อตลาดฟื้นตัว
ความต้องการนาทีโฆษณามีมากขึ้น บริษัทฯ ก็จะสามารถขายนาทีโฆษณาได้ดีขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม หากการฟื้นตัว
ของภาวะเศรษฐกิจล่าช้าออกไป การคาดการณ์ว่าผลประกอบการจะดีขึ้นนั้น ก็จะล่าช้าออกไปด้วยเช่นกัน
นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการต่างๆที่จะช่วยดึงเรตติ้งของช่องสถานีให้เพิ่ม
สูงขึ้น นอกจากรายการประเภทละคร
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นายสุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการ ปฏิบัติการแทนรักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกเอ็น
เตอร์เทนเม้นต์ จํากัด ได้เป็นตัวแทนตอบคําถามในข้อนี้ว่า ฝ่ายจัดการตั้งเป้าการเติบโตของช่องดิจิตอลทีวีช่อง 28 ของ
กลุ่มฯ เป็นหลัก โดยปีที่ผ่านมา ช่อง 28 มีอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างสูง เพราะมาจากฐานที่ต่ําในปี 2557 ซึ่งเป็นปี
เริ่ม ต้ น ดํ า เนิ น การ; ส่ ว นรายการที่ เตรีย มไว้ สํ า หรั บ ช่ อ ง 28 ได้ แ ก่ 1.) รายการละคร ซึ่ งเป็ น ละครใหม่ ส ร้างเพื่ อ
ออกอากาศช่อง 28 โดยเฉพาะออกอากาศจันทร์ถึงศุกร์ วันละหนึ่งชั่วโมง เวลา 19.30-20.30น. เริ่มเดือนพฤษภาคม
2559 เป็นต้นไป ส่วนเวลาใหม่ หนึ่งชั่วโมงครึ่งหลังละคร เป็นรายการประเภทวาไรตี้ ออกอากาศวันละหนึ่งชั่วโมงครึ่ง
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 3.) สถานีได้นํารายการใหม่ๆ มาเตรียมออกอากาศ ได้แก่ รายการกีฬา เช่น การแข่งขันมอเตอร์ไซด์
มอเตอร์จีที, รายการถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลยูโร 2016, และการแข่งขันวอลเล่ย์บอล 2016 FIVB Volleyball
World Grand Prix ซึ่งเจ้าภาพสนามแข่งขันรอบสุดท้ายในครั้งนี้คือ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยสถานีได้รับ
ลิขสิทธิ์เป็นเจ้าภาพในการถ่ายทอดสดการแข่งขันไปยัง 31 ประเทศทั่วโลกด้วย; ซึ่งรายการหลักๆทั้ง 3 ส่วนที่กล่าวมา
นี้ได้รับการตอบรับจากเจ้าของสินค้าด้วยการจองซื้อเวลาโฆษณาล่วงหน้าแล้ว จึงทําให้เห็นการเติบโตของรายได้ช่อง
28; ส่วนช่อง 3 นั้น เราเคยมีรายได้ค่อนข้างสูงจากช่วง late night แต่เนื่องจากพฤติกรรมคนดูที่เปลี่ยนไป ทั้งประเภท
รายการ และ platform การรับชม ฝ่ายจัดการแก้ปัญหาด้วยการจัดหารายการใหม่ๆ มาลงในช่วง late night แทน
รายการเดิม เพื่อช่วงชิงคนดูในช่วง late night กลับมา
นายวสัน ต์ฯ ได้สอบถามเพิ่มเติม กรณี คุณ สรยุทธฯ ไม่ได้ทําข่าวแล้ว ทําไมทางสถานีไม่ให้คุณ สรยุทธฯ ซึ่งมีความ
ชํานาญในการนําเสนอข่าว มาช่วยแนะนําพัฒนาการนําเสนอข่าว ในรายการข่าวของทางสถานี
นายฉัตรชัยฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ประเด็นนี้ได้ตอบไปแล้วในวาระที่ 2 ว่า คุณสรยุทธฯ ยังคงให้คําแนะนํากับคนทํางาน
เบื้องหลังอยู่ สถานีก็ต้องระวังไม่กระทําการใดที่จะเป็นการท้าทายให้เกิดเป็นประเด็นสังคม อย่างไรก็ตาม นายฉัตรชัยฯ
ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า คําถามต่างๆที่คุณ วสันต์ฯ สอบถามนี้ ล้วนเป็นคําถามที่ฝ่ายจัดการได้ชี้แจงกับผู้ถือหุ้นแล้วใน
วาระที่ 2 เพื่อไม่เป็นการรบกวนผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น หากคุณวสันต์ฯ ต้องการถามคําถามอื่นเพิ่มเติม ฝ่ายจัดการ
ยินดีจะตอบคําถาม แต่ขอให้ประธานที่ประชุมกล่าวปิดการประชุมก่อน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่นๆสามารถออก
จากห้องประชุมได้ จากนั้น หากคุณ วสันต์ฯ ประสงค์จะถามอะไรเพิ่มเติม ฝ่ายจัดการยินดีที่จะอยู่ตอบคําถามคุณ
วสันต์ฯ ต่อไป
นายวสันต์ฯ ได้สอบถามคําถามสุดท้ายว่า จากคําชี้แจงของฝ่ายจัดการ ตนเข้าใจว่าฝ่ายจัดการชี้แจงว่า บริษัทฯ คาดว่า
ปี 2559 นี้จะพยายามรักษารายได้ให้ได้เท่ากับปีก่อนเท่านั้นใช่หรือไม่
นายฉัตรชัยฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้เรียนไว้ว่า ไตรมาสแรกปี 2559 มีผลการดําเนินงานไม่ค่อยดี แต่หวังว่าช่วง
ครึ่งหลังจะฟื้นตัว และก็หวังว่าส่วนที่ดีขึ้นนี้จะดีพอที่จะหักกลบกลับส่วนที่ทําได้ไม่ดีของเก่าไว้ได้ อย่างที่เรียนไว้คือ
ฝ่ายจัดการได้เตรียมการแก้ไข ด้วยการเตรียมรายการใหม่ๆไว้นําเสนอ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ มีลักษณะ
demand driven แม้ว่ารายการที่สถานีเตรียมไว้จะดี มีคนดูเพิ่มมากขึ้น แต่หากเจ้าของสินค้าผู้ซื้อสื่อโฆษณาเห็นว่า
การซื้อสื่อโฆษณาในช่วงที่ผู้บริโภคไม่มีกําลังซื้อ การซื้อสื่อไม่เอื้อต่อการขายสินค้า ทําให้การซื้อสื่อสูญเปล่า เจ้าของ
สินค้าก็อาจไม่ซื้อ ดังนั้น แม้เรตติ้งดีข้ึน แต่ภาวะเศรษฐกิจไม่ดี ผู้ซื้อสื่อก็อาจไม่ซื้ออยู่ดี เหตุเหล่านี้ก็ส่งผลต่ออัตราการ
เติบโตของผลประกอบการของบริษัทด้วย
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เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดสอบถามข้อมูลต่อแล้ว ประธานฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมได้ดําเนินมาครบทุก
วาระแล้ว ซึ่งผู้ถือหุ้นก็ได้รับทราบคําชี้แจงและรายละเอียดเรื่องต่างๆ ทั้งหมดในวันนี้ รวมถึงลงมติและรับรองเรื่องที่อยู่
ในที่ประชุมทุกเรื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สามารถฝาก
คําถามหรือติดต่อส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ คณะกรรมการ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ได้เสียสละ
เวลาอันมีค่าเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จากนั้นจึงได้ขอปิดการประชุม
ประธานฯ ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ _____________________________
(นายประสาร มาลีนนท์)
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ ___________________________
(นางชลัยพร อิทธิถาวร)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
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