
 

‘สินเชื่อเพื่อธุรกิจรักษ์โลก’

หนุนเอสเอ็มอลีดค่าใช้จ่าย
ไทยพาณชิย์มุง่ขบัเคล่ือนธุรกิจสู่ความยัง่ยนื จบัมือหน่วยงานภาครฐัส่งเสรมิเอสเอม็อลีดต้นทนุ
ในการประกอบธรุกจิด้วยสนิเชือ่เพือ่ธรุกจิรกัษ์โลก ครอบคลุมท้ังวงเงนิสินเช่ือระยะยาวและเงนิ
ลงทนุหมุนเวียน พร้อมด้วยสทิธพิเิศษอีกมากมาย ตัง้วงเงนิรองรบัลกูค้าเอสเอม็อีกว่า 2,000 
ล้านบาท เดนิหน้าขยายพอร์ตลูกค้าสเีขียวในกลุม่เอสเอม็อข้ึีนภายในปีนี้  

JKN รกุขยายตลาดต่าง
ประเทศ ปิดการขายลขิสทิธิ์
คอนเทนต์ซีรีส์่ละครไทย
จากช่อง 3 ให้แก่ TV5 
ของฟิลิปปินส์อกี 3 เรือ่ง 
มัน่ใจเป้าหมาย 3 ปี ดนั
สดัส่วนรายได้จากตลาด
ต่างประเทศเพ่ิมเป็น 50% ได้ตามแผน 

นายจักรพงษ์ จกัราจฑุาธบิดิ ์ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร
และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ JKN ผู้น�าการจัดจ�าหน่ายลิขสิทธิ์
คอนเทนต์ระดบัสากล เปิดเผยว่า ล่าสดุบรษิทัประสบความ
ส�าเร็จในการขยายตลาดเพื่อจ�าหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์
ซรีีส์่ละครไทยจากช่อง 3 ในต่างประเทศอกีครัง้ โดยบริษทั
ได้ปิดการขายคอนเทนต์ซีรี่ส์ละครไทยให้แก่ TV5 ผู้จัด
รายการฟรีทีวีหลักของฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นตลาดส�าคัญของ
การส่งออกละครไทย และให้การสนบัสนนุซือ้ลขิสทิธิค์อน
เทนต์ซรีีส์่ละครไทยมาอย่างต่อเน่ือง คร้ังน้ีได้จดัซือ้ลขิสทิธิ์
คอนเทนต์ซีรี่ส์ละครไทยเพิ่มอีก 3 เรื่องคือ เพลิงนรี, ปดิว
รัดา และทองเนื้อเก้า เพื่อน�าไปออกอากาศให้แก่ผู้ชมชาว
ฟิลิปปินส์ สะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานระดับสูงด้านการ
ผลติละครของไทยทีไ่ด้คณุภาพ และมเีรือ่งราวทีส่นกุสนาน 
จนเป็นที่ยอมรับจากผู้ชมในภูมิภาคอาเซียน 

JKNขยายตลาดต่างประเทศ
ขายซีรีส์่ละครไทย3เรือ่งรวด 

การเงิน 2การตลาด 2

นางพิกุล ศรีมหันต์ รองผู้
จดัการใหญ่อาวโุส ประธานเจ้า
หน้าทีบ่ริหาร กลุ่มธุรกจิเอสเอม็ 
อี ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าว
ว่า ธนาคารเลง็เหน็ช่องว่างของ
โอกาสในการด�าเนนิธุรกจิส�าหรับ
ผู้ประกอบการเอสเอม็อภีายใต้
สถานการณ์ท่ีเกดิขึน้ และยังคง
พร้อมช่วยเหลือผู้ประกอบการ
เอสเอ็มอไีทย โดยสนบัสนนุการ
ใช้เครือ่งจกัรและอปุกรณ์ในการด�าเนนิธุรกิจเพ่ือใช้พลังงานให้เกิด
ความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด ช่วยลดต้นทุนการผลิตจาก
ค่าไฟ ลดช่องว่างการสูญเปล่าในการด�าเนินธุรกิจ เพื่อช่วยพยุงผล
ประกอบการของผู้ประกอบการในยุคปัจจุบัน 

ประกอบกับธนาคารด�าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี ควบคู่กับการค�านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและส่ิง
แวดล้อม กลุ่มธรุกจิเอสเอม็อจึีงมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะสนบัสนนุผู้ประกอบ
การไทยให้มีศกัยภาพทางการเงินอย่างเพียงพอส�าหรับลงทนุพฒันา
ประสทิธภิาพการใช้พลงังานและทรพัยากรธรรมชาตใินแนวทางที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆของภาค
รัฐ ประกอบด้วย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ส�านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และการไฟฟ้านครหลวง จัด
โครงการสินเช่ือเพื่อธุรกิจรักษ์โลกส�าหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี 
(SME GO GREEN) เพ่ือยกระดบัประสิทธิภาพการใช้พลงังานใน
ธุรกิจ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจในการบรรเทาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นประเด็นที่
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ความส�าเรจ็ครัง้น้ีช่วยส่งเสรมิ
แผนด�าเนนิงานของบรษิทัให้เป็น
ไปตามเป้าหมายที่วางไว้คือ การ
ขยายตลาดและจ�าหน่ายลิขสิทธิ์
คอนเทนต์ซีร่ีส์ละครไทย อินเดีย 
และฟิลปิปินส์ ไปยงัภมูภิาคอาเซยีน
และภูมิภาคอื่นๆทั่วโลก หลังจาก
ทีผ่่านมาบรษิทัได้จ�าหน่ายลขิสทิธิ์
คอนเทนต์ในตลาดอาเซยีนไปแล้ว 
กว่า 100 เรื่อง ใน 7 ประเทศคือ 
กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม 
อินโดนีเซีย เกาหลี และไต้หวัน 
เพื่อออกอากาศผ่านช่องทีวีดิจิทัล
และแพลตฟอร์มออนไลน์หรอื OTT 
รวมถึงมีแผนจะขยายตลาดไปยัง
ลาตินอเมริกาต่อไปในอนาคต

ทัง้นี ้ด้วยศกัยภาพการด�าเนนิ
ธุรกิจดังกล่าว ท�าให้บริษัทมั่นใจ
ว่าสดัส่วนรายได้จากการจ�าหน่าย
ลิขสิทธิ์คอนเทนต์ในตลาดต่าง
ประเทศภายในอีก 3 ปีข้างหน้า
จะเพิ่มเป็น 50% ของรายได้รวม
ท้ังหมด จาก ณ สิน้ไตรมาส 1/2563 
มีสัดส่วนรายได้อยู่ที่ 32% ท�าให้

ก้าวสู่การเป็น Global Company 
ได้ในที่สุด

นายสรุนิทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์ 
กรรมการผู้อ�านวยการ สายงาน
ธุรกิจทีวี บริษัท บีอีซี เวิลด์ จ�ากัด 
(มหาชน) กล่าวว่า JKN ถือเป็น
พนัธมติรทางธรุกจิทีม่คีวามเข้าใจ
และเช่ียวชาญการท�าตลาดลขิสทิธิ์
คอนเทนต์เป็นอย่างดี จึงประสบ
ความส�าเรจ็ในการน�าลิขสิทธิ์ซีรีส่์
ละครไทยไปเผยแพร่ให้ผู้ชมชาว
อาเซียนที่มีกว่า 650 ล้านคน ได้
เหน็ถงึคณุภาพการผลติละครไทย
ที่ได้มาตรฐานระดับสากล ท�าให้
สถานโีทรทศัน์หลายแห่งในภมิูภาค
น้ีให้ความสนใจน�าคอนเทนต์ละคร
ไทยไปเผยแพร่ออกอากาศมากขึน้ 

ล่าสุดสถานีโทรทัศน์ TV5 ของ
ฟิลิปปินส์ได้ซื้อลิขสิทธิ์ไปออก
อากาศอีก 3 เรื่อง เป็นเครื่องกา
รนัตคีวามนยิมละครไทยของภมูภิาค
นีไ้ด้เป็นอย่างด ีและมัน่ใจว่าผูช้ม
ชาวฟิลปิปินส์จะให้ความสนใจชม
ละครไทยมากข้ึนและสามารถสร้าง
เรทติ้งให้กับสถานี TV5 อย่าง
แน่นอน

นายโรเบิร์ต พี. การแลงค์ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สถานี
โทรทัศน์ TV5 กล่าวว่า การเป็น
พันธมิตรกับ JKN ท�าให้สถานี
สามารถน�าเสนอลิขสทิธ์ิคอนเทนต์
ที่มีคุณภาพและสร้างความแตก
ต่างให้อุตสาหกรรมโทรทัศน์ใน
ประเทศฟิลปิปินส์อย่างมาก ละคร
ไทยถอืเป็นคอนเทนต์ท่ีมคุีณภาพ
ไม่แพ้ของเกาหลี ท�าให้ผู้ชมชาว
ฟิลิปปินส์ให้การยอมรับและชื่น
ชอบอย่างล้นหลาม ดังนั้น สถานี
โทรทัศน์ TV5 มั่นใจว่าการซื้อ
คอนเทนต์ในครัง้นีจ้ะท�าให้สถานี
มีความแข็งแกร่งและได้รับความ
นิยมมากขึ้น

เรื่องจากปก
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การเงิน 

การตลาด 

ประเทศไทยและทั่วโลกให้ความ
ส�าคัญ 

โดยมอบข้อเสนอสนิเชือ่ระยะ
ยาวเพือ่การอนรุกัษ์พลงังาน วงเงนิ
สงูสดุ 150% ของมลูค่าหลกัประกนั 
ระยะเวลาผ่อนช�าระนานสูงสุดถึง 
7 ปี โดยปลอดช�าระเงินต้นในปี
แรก สินเชื่อเช่าซื้อยานพาหนะ
พลังงานสะอาดเพื่อใช้ในธุรกิจ 
และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเสริม
สภาพคล่องให้กับธุรกิจ โดยสิน
เช่ือภายใต้โครงการ SME GO 
GREEN จะได้รับดอกเบ้ียพิเศษ
ในอัตราที่ต�่ากว่าการขอสินเช่ือ
ทัว่ไป เพือ่ช่วยลดต้นทนุจากค่าใช้
จ่ายในการท�าธุรกิจ พร้อมทั้งส่ง
เสริมและสนบัสนนุผูป้ระกอบการ

เช่ียวชาญ), ได้รบัสทิธ์ิจดัอยูใ่นราย
ชื่อผูผ้ลิตสินค้าสีเขียวส�าหรับการ
จดัซือ้จดัจ้างภาครฐั รวมถงึได้รบั
การรบัรองฉลากสิง่แวดล้อมในระดบั
สากลเพือ่ประโยชน์ในการน�าเข้า-
ส่งออก

ด้วยรากฐานการด�าเนนิธรุกิจ
ของธนาคารทีค่�านงึถงึมติทิางสงัคม
และสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้าน 
ตอกย�า้ความส�าเรจ็ทีไ่ด้รบัคดัเลอืก
เป็นสมาชิกในดัชนีความยั่งยืน
ระดบัโลกดาวโจนส์ (DJSI) ทัง้ใน
กลุ่มดัชนีโลกและดัชนีตลาดเกิด
ใหม่ โดยได้รับการจัดอันดับให้
เป็น 1 ใน 10 ธนาคารที่มีการ
ด�าเนนิงานสอดคล้องกบัแนวปฏบัิติ
ด้านความยั่งยืนระดับโลกสูงสุด
หมวดธุรกิจธนาคารต่อเนื่องเป็น
ปีทีส่อง ทัง้นี ้ธนาคารได้จดัเตรยีม
วงเงินส�าหรับโครงการ SME GO 
GREEN เพือ่รองรับความต้องการ
ของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในปี 
2563 จ�านวน 2,000 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 100% จากปีก่อนหน้าที่
ได้อนมุตัสินิเช่ือเพือ่อนรุกัษ์พลงังาน
จ�านวน 1,000 ล้านบาท และ
วางแผนเดนิหน้าขยายสดัส่วนกลุม่
สินเชื่อสีเขียวในพอร์ตโฟลิโอของ
ธนาคาร ด้วยความมุง่ม่ันทีจ่ะร่วม
เป็นกลไกขบัเคลือ่นเศรษฐกจิและ
ส่ิงแวดล้อมสีเขียวเพื่อการเติบโต
ของประเทศไทยอย่างยั่งยืน  

ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทั้ง
ประเภทนิตบุิคคลและบุคคลธรรมดา
ทีส่นใจเข้าร่วมโครงการสนิเชือ่เพือ่
ธุรกิจรักษ์โลกกับธนาคารไทย
พาณิชย์สามารถสมัครได้ผ่านทาง 
https://scbsme.scb.co.th/
products-detail/sme-green-
financing ต้ังแต ่วันที่  23 
กรกฎาคม-31 ธันวาคม 2563 
สอบถามเงือ่นไขการขอสินเชือ่และ
ข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีผู้จัดการธุรกิจ
สมัพนัธ์ และ SCB Business Call 
Center โทร.0-2722-2222

เอสเอม็อไีทยก้าวสูอ่ตุสาหกรรมสี
เขียวต่อไป 

นอกจากนีผู้ป้ระกอบการทีเ่ข้า
ร่วมโครงการ SME GO GREEN 
ยังจะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆจาก
หน่วยงานภาครฐัดงันี ้ยกเว้นภาษี
เงนิได้นติบิคุคลนาน 8 ปีส�าหรบั
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสง
อาทติย์, ยกเว้นอากรขาเข้าเครือ่งจักร, 
ยกเว้นภาษเีงนิได้นติบุิคคลระยะ

เวลา 3 ปี เป็นสดัส่วนร้อยละ 50 
ของเงนิลงทนุ, สนบัสนนุการประหยดั
พลงังานในรปูแบบต่างๆ (จดัให้มี
ทีป่รกึษาฟรใีนเรือ่งผลประหยดัจาก
การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อการ
อนรุกัษ์พลงังาน หรอืเพือ่ใช้พลงังาน
ทดแทนกับผู้ประกอบการในทุก
ธรุกจิ และทกุขนาดสถานประกอบ
การ ท�าให้เกดิการลดต้นทนุ การ
ตรวจทดสอบโรงงานฟรีโดยผู้

https://scbsme.scb.co.th/products-detail/sme-green-financing
https://scbsme.scb.co.th/products-detail/sme-green-financing
https://scbsme.scb.co.th/products-detail/sme-green-financing
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In Brief : ย่อความ

อย่าให้ยาเสพติดครอบง�า

ทรรศนะ

การศึกษาควรจะมีสติปัญญาอยู่
เหนอืยาเสพตดิ ไม่น่าเชือ่ว่าเวลา
นี้ยาเสพติดจะเข้ามาระบาดใน
โรงเรียนมากขึ้น ถ้าเกี่ยวข้องกัน
มากขึน้คณุภาพการศกึษาก็ลดลง 
เมือ่ชาตมิสิีง่มาบัน่ทอนการพฒันา 
การศึกษาตกต�่าถ้ายาเสพติดเข้า
ครอบง�า 

เม่ือเรว็ๆนี ้ดร.อ�านาจ วชิยานวุตั ิเลขาธกิาร
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (กพฐ.) 
เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูง
ของส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้
ฐาน (สพฐ.) ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงประเด็น
การเปิดภาคเรียนที่ 1 ในปีการศึกษา 2563 
ซึง่เน้นในการบรหิารจดัการ 4 เรือ่ง ได้แก่ การ
บริหารจัดการโครงการอาหารกลางวัน การ
ลงโทษนกัเรยีนเกนิกว่าเหต ุปัญหาล่วงละเมดิ
ทางเพศ และปัญหายาเสพติด

โดยการบริหารจัดการโครงการอาหาร
กลางวนัของโรงเรยีนประถมศกึษาทัว่ประเทศ
นั้น สพฐ. ก�าชับว่าต้องบริหารงบประมาณให้
เกิดความโปร่งใส ห้ามทุจริตเงินอาหารกลาง
วันของเดก็อย่างเดด็ขาด โรงเรยีนจะต้องบริหาร
จดัการอาหารกลางวนัให้เด็กได้รบัสารอาหาร
อย่างครบถ้วน ส่วนปัญหาล่วงละเมิดทางเพศ
นั้นได้ก�าชับให้หน่วยงานใน สพฐ. สื่อสารให้
เขตพ้ืนทีเ่ข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตัวเองในการ
รับผิดชอบเรื่องนี้

ดร.อ�านาจบอกว่า หากพบปัญหาดงักล่าว
คณะท�างานจากส่วนกลางจะลงพืน้ทีต่รวจสอบ
และตดิตามคดทัีนที พร้อมกบัประสานให้คณะ
กรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ให้พัก
ราชการไว้ก่อน ส่วนปัญหาการลงโทษนักเรียน
เกนิกว่าเหตโุดยการตเีดก็ถือว่าลดน้อยลงแล้ว 
แต่สิง่หน่ึงที ่สพฐ. เจอในตอนนีคื้อการลงโทษ

ต้องพบกับความหายนะครั้งยิ่งใหญ่
สมัยก่อนเขาบอกว่าฝรั่งใช้ยาเสพติด ใช้

ฝ่ินมอมเมาให้คนจนีตดิกนังอมแงม แล้วจะยดึ
บ้านยึดเมืองก็ง่าย เพราะคนเราพอเป็นทาส
ยาเสพติดแล้ว อารมณ์ทีจ่ะรักบ้านรกัเมืองมัน
ยาก มีแต่จะรักความต้องการโง่ๆเหมือนล่าม
โซ่ชีวิต ไม่ต้องคิดถึงความหลุดพ้นหรือการ
ถดถอย มีแต่จะปักหลักลงลึก 

การศกึษาควรจะมสีตปัิญญาอยูเ่หนอื
ยาเสพติด แต่ไม่น่าเชื่อว่าเวลานี้ยาเสพ
ตดิจะเข้ามาระบาดในโรงเรยีนมากขึน้ ถ้า
เกี่ยวข้องกันมากขึ้นคุณภาพการศึกษาก็
ลดลง เม่ือชาตมีิส่ิงมาบ่ันทอนการพฒันา 
การศกึษาตกต�่าถ้ายาเสพตดิเข้าครอบง�า 

รฐับาลอ่อนล้าหรอืได้คนทีม่อืไม่ถงึมาท�า
เรื่องนี้ก็ไม่รู้ แต่เข้าข่ายลักษณะว่าแพ้รัฐบาล
อืน่ บางคนมานัง่นกึถึงว่าถ้าปราบยาเสพตดิก็
ต้องนึกถึงสมัยจอมสฤษดิ ์ธนะรัชต์ ทีเ่ดด็เด่ียว 
เด็ดขาด อันธพาลวัยรุ่นที่จะบุกโรงพยาบาลนี่
ไม่มี มีแต่เกรงขาม เกรงกลัวกับค�าพูดอัน
สะท้านเมืองว่า “ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบแต่
เพียงผู้เดียว” ถ้าจะเอาใครไปยิง เอาใครไป
เก็บ ไปท�าลาย อุ้มหายอะไรก็แล้วแต่ ขอรับ
ผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีว ซึ่งความเดด็ขาดในยคุ
นั้น ยาเสพติดเรียกว่าหมดหรือแทบไม่มี

ยคุทกัษณิ ชนิวตัร กเ็อาซะพนิาศราบคาบ 
ตายเป็น 1,000-2,000 คน ส่วนคนที่อยู่ก็
เลกิรากนัไป จ�าได้ว่าช่วงน้ันรอบๆวดัสวนแก้ว
ไม่มปัีญหาเรือ่งนีเ้ลย แต่ตอนนีข้้าวของสญูหาย
เพราะพวกนีม้าลกัขโมย และเริม่จะเกดิอาการ
ที่เรียกว่าผลประโยชน์ทับซ้อน

เรือ่งยาเสพตดิถ้าครบูาอาจารย์เข้าไป
เกี่ยวข้องด้วยก็ต้องบอกว่าเจ๊งแน่ๆ แต่
ถ้าครบูาอาจารย์ยงัเข้มแข็ง ยงัปกป้องลกู
ศิษย์ไม่ให้หลงไปกับยาเสพติดได้ น่ัน
แหละความอยู่รอดของชาติไทย

เจริญพร

แบบบูลลี่นักเรียน ซึ่งส่งผลกระทบด้านจิตใจ
ของเด็ก เช่น การตัดผม เป็นต้น

ดังนั้น สพฐ. จึงมอบเป็นแนวทางในการ
ปฏิบตัเิรือ่งทรงผมนกัเรยีน โดยขอให้โรงเรยีน
ทุกแห่งออกแนวปฏิบัติเร่ืองระเบียบทรงผม
ใหม่ของโรงเรียนเองให้ตรงกับกฎกระทรวง 
ส�าหรับปัญหายาเสพติดขณะนี้ สพฐ. มีความ
เป็นห่วงและกงัวลใจ เนือ่งจากพบว่ายาเสพตดิ
ก�าลงัระบาดในโรงเรียน ขอให้โรงเรียนหาทาง
ป้องกันพร้อมกับช่วยเหลือเด็ก

นอกจากน้ีครูห้ามเป็นผู้เสพหรือค้า
ยาเสพติดอย่างเด็ดขาด ต้องเป็นแบบ
อย่างที่ดีให้แก่นักเรียน หากตรวจพบว่า
ครเูข้าไปมส่ีวนเกีย่วข้องกบัยาเสพตดิไม่
ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามจะต้องถูกลงโทษ
ทางวนิยัอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม หาก
มีผูพ้บเหน็ยาเสพตดิในสถานศึกษาขอให้
แจ้งเบาะแสมาได้ทีศ่นูย์เฉพาะกจิคุม้ครอง
และช่วยเหลอืนกัเรียนของ สพฐ. ได้ทนัที

สิ่งที่อาตมาให้ความสนใจคือ เรื่องใน
แวดวงการศึกษาที่ ดร.อ�านาจเหมือนกับบ่น
ว่าตอนนี้ยาเสพติดเข้ามาเก่ียวข้องกับสถาบัน
การศึกษามากขึ้น การจะลดหรือบั่นทอนให้
หมดไปไม่ต้องพูด เอาแค่สกัดกั้นไม่ให้มัน
ลกุลาม ไม่ให้มนัเดนิหน้าเข้าหานกัเรยีน หรอื
นักศึกษาเดินเข้าหามัน ถ้าต่างคนต่างเดิน
เข้าหาจะบรรลัยกันทั้ง 2 ฝ่าย ประเทศชาติจะ
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3 กรกฎาคม 2563
เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25
เรียน  ผู้ถือหุ้นของบริษัท

 โดยหนังสือนัดประชุมฉบับนี้ ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท 
เอสวีโอเอ จ�ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2563 ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 ในวันที่ 
3 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ เลขที่ 1023 อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ ชั้น 31 ณ ห้องประชุม
เอสิค ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตาม
ระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

 วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 
   เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 เมื่อวัน
ที ่9 เมษายน 2562 และได้จดัท�ารายงานการประชมุส่งให้ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาทีก่ฎหมายก�าหนด รวมทัง้เผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของบรษิทั
ด้วยแล้ว โดยมีส�าเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ : เหน็ควรเสนอให้ทีป่ระชมุผู้ถือหุน้รับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ซึ่งคณะกรรมการ
เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว

การลงมต ิ: วาระนีต้้องผ่านมติอนมัุตด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถอืหุน้ซึง่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 วาระที่ 2. พิจารณารับทราบรายงานประจ�าปีและรายงานของคณะกรรมการของบริษัท 
   ประจ�าปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล : รายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 และ
สรปุข้อมูลทางการเงินที่แสดงในรายงานประจ�าปี 2562 และรายงานของคณะกรรมการ
ของบริษัทตามเอกสารแนบ 2 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับทราบรายงานประจ�าปี 2562 และ
รายงานของคณะกรรมการซึ่งแสดงถึงผลการด�าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 และ
ให้น�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ

 วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ�าปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

วตัถปุระสงค์และเหตผุล : เพือ่ให้เป็นไปตามนยัของมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญตัิ
บริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 ที่ได้ก�าหนดให้
คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารท�างบการเงนิ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชขีองบริษทัเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ�าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินนี้ คณะ
กรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
        

(พันบาท)

งบการเงินรวม ประจ�าปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

สินทรัพย์รวม 4,858.6

หนี้สินรวม 2,581.7

รายได้รวม 7,396.5

ก�าไรสุทธิ 124.7

ก�าไรต่อหุ้น (บาท) 0.132

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบ
ทานงบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและลง
นามรับรองจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทั นางสาวสาธดิา รตันานรุกัษ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต
เลขที่ 4753 สังกัดบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด มีความเห็นว่าถูกต้องเชื่อถือได้ เห็น
ควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการ
เงินประจ�าปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏ
อยู่ในรายงานประจ�าปี 2562 และสรุปข้อมูลทางการเงินตามเอกสารแนบ 2 

การลงมต ิ: วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 วาระที่ 4. พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทมีก�าไรสุทธิส�าหรับปี 2562 จากงบการเงินรวม
จ�านวน 123,012,352 บาท งบการเงินเฉพาะกิจการจ�านวน 77,460,782 บาท ตามนัย
ของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับ
ของบรษิทั ข้อ 41 ซึง่ห้ามจ่ายเงนิปันผลจากเงนิประเภทอืน่นอกจากเงนิก�าไร และบริษัท
ต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าอัตรา
ที่กฎหมายก�าหนดไว้ เงินก�าไรส่วนที่เหลือคณะกรรมการจะจัดสรรเป็นเงินส�ารองต่างๆ 
ก็ได้ตามแต่จะเห็นสมควรโดยต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจ
จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถ้อืหุน้ได้เป็นครัง้คราวเมือ่เหน็ว่าบรษัิทมกี�าไรสมควร
พอที่จะท�าเช่นนั้นได้

อนึ่ง ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทคือ “บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่
ต�่ากว่าร้อยละ 60 ของก�าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักเงินส�ารองตาม
กฎหมาย แต่อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด
และภาระการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงความจ�าเป็นและความเหมาะ
สมอื่นในอนาคต งบการเงนิเฉพาะกจิการจะต้องมกี�าไรสุทธแิละไม่มีขาดทนุสะสม ทัง้นี้ 
ขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของคณะกรรมการและความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัทโดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น”

ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็สมควรเสนอให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้รบัทราบการจ่าย
เงินปันผลระหว่างกาล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติจ่าย
เงินปันผลระหว่างกาลจากก�าไรสุทธิของปี 2562 แทนการจ่ายเงินปันผลประจ�าปี มีราย
ละเอียดดังนี้
 * จัดสรรเป็นเงินส�ารองตามกฎหมาย เป็นจ�านวนเงิน 3,873,039 บาท
 * จ่ายเงนิปันผลในอตัราหุน้ละ 0.04 บาท ซ่ึงค�านวณมาจากร้อยละ 51.5 ของก�าไร
สุทธิหลังหักส�ารองตามกฎหมายแล้วคงเหลือเป็นก�าไรสุทธิจ�านวน 73,587,743 บาท 
คิดเป็นเงินปันผลที่จะต้องจ่ายเป็นจ�านวน 37,897,688 บาท ซึ่งค�านวณจากจ�านวนหุ้น 
ณ วันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 (Record 
Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 ที่มีจ�านวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น 707,000,000 หุ้น และ
หุ้นบุริมสิทธิจ�านวน 240,000,000 หุ้น ท�าให้เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นไม่เกินจ�านวน 
37,897,688 บาท โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีชื่อปรากฏอยู่
ในรายชือ่ผู้ถอืหุ้นทีม่สีทิธิในการรับเงนิปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 12 มนีาคม 2563 
และก�าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2563 

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวค�านวณมาจากร้อยละ 51.5 ของก�าไรสุทธิหลัง
หักส�ารองตามกฎหมาย เป็นอัตราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม 
เนื่องจากบริษัทจ�าเป็นต้องส�ารองเงินสดเพื่อใช้ส�าหรับการขยายกิจการ

ส�าหรบัผลการด�าเนนิงานในปี 2561 ทีป่ระชมุบรษิทัพจิารณาจ่ายเงนิปันผลในอตัราหุน้
ละ 0.03 บาท ซึ่งค�านวณมาจากร้อยละ 53 ของก�าไรสุทธิหลังหักส�ารองตามกฎหมาย
แล้ว (เอกสารแนบ 3)

การลงมติ : วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ

 วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ในการประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งจ�านวนหนึ่งในสามของจ�านวน
กรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ต้องพ้นจากต�าแหน่งตามวาระจ�านวน 3 
ท่าน ได้แก่ 
1. นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
2. นายประพนธ์ ผาสุขยืด กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายกฤช กุลทรัพย์ไพศาล กรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อ 

ความเหน็คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทน : คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณา
อย่างรอบคอบตามเกณฑ์คณุสมบตัขิองกรรมการทกุท่านทีถ่กูเสนอชือ่จากความรู้ ความ
สามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความเชี่ยวชาญหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้น�า มีวิสัย
ทศัน์กว้างไกล มีประวตักิารท�างานทีโ่ปร่งใส สามารถแสดงความคดิเหน็ได้อย่างมอีสิระ
และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้องอนัเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนนิธุรกิจของบรษัิทได้
เป็นอย่างดี นอกจากนี้ นายมนู เลียวไพโรจน์ และนายประพนธ์ ผาสุขยืด ที่ได้รับการ
เสนอชื่อให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระน้ัน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยาม
กรรมการอิสระตามข้อก�าหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ถึงแม้ว่าจะด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี เนื่องจากในช่วงของการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
อสิระน้ันได้แสดงความเหน็ได้อย่างเป็นอสิระจากฝ่ายบริหารและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอให้เลือกนายมนู เลียวไพโรจน์, นายประพนธ์ ผาสุขยืด และ
นายกฤช กุลทรัพย์ไพศาล กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งอีกวาระหนึ่ง (เอกสารแนบ 3)

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการซ่ึงไม่รวมกรรมการผูม้ส่ีวนได้เสยี เหน็
ชอบให้เสนอให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาให้นายมน ูเลยีวไพโรจน์ เป็นประธานกรรมการ, 



ฉบับดิจิตอลรายวัน 5ปีที่ 21 ฉบับที่ 5178 (1703) วันศุกร์ที่ 24 กรกฏาคม พ.ศ. 2563

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาก�าหนด
ค่าตอบแทน นายประพนธ์ ผาสุขยืด เป็นกรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการสรรหาและพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทน และนายกฤช กุลทรัพย์ไพศาล เป็น
กรรมการผูม้อี�านาจลงลายมอืช่ือ ซึง่ต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระกลบัเข้าด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นมีคุณสมบัติ
ในด้านต่างๆ โดยพจิารณาอย่างรอบคอบถงึความเหมาะสมในด้านคณุวฒุ ิความรูค้วาม
สามารถ ความหลากหลายของทกัษะและประสบการณ์ในการท�างานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ
ธุรกิจของบริษัท และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราช
บญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากัด และไม่มีลกัษณะต้องห้ามแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการบริษทัตาม
หลักเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ 
ประวัติกรรมการและนิยามกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบ 4

ในปีนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายช่ือบุคคลที่จะแต่งตั้งเข้าด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการของบรษัิทผ่านเว็บไซต์ของบรษัิทตามท่ีส�านกังานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด ปรากฏว่าในปีนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยรายใด
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

การพิจารณาคัดเลอืกผู้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษทัโดยผ่านกระบวนการกล่ันกรอง
จากคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนได้ร่วมกนัพจิารณาจากคณุสมบตัใิน
ด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมในด้านคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ความหลาก
หลายของทกัษะและประสบการณ์ในการท�างานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อธรุกจิของบรษิทั การ
ทุ่มเทในการท�างานในหน้าทีก่รรมการเพ่ือให้บรษิทัมคีวามเจรญิก้าวหน้า มคีวามมัน่คง 
และไม่เป็นบคุคลต้องห้ามตามกฎหมาย เพือ่เสนอให้ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัเสนอ
ให้ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้ตามหลกัเกณฑ์ในการเลอืกตัง้กรรมการตามข้อบงัคบั
ของบริษัทตามเอกสารแนบ 5 

การลงมต ิ: วาระนีต้้องผ่านมตอินมัุติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 วาระท่ี 6. พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบส�าหรบัปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบควรเหมาะ
สมกับภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการตรวจสอบและควรมี
การทบทวนทุกปี ซึ่งในปี 2563 นี้ คณะกรรมการได้ก�าหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการ
และกรรมการตรวจสอบโดยพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบอย่าง
ละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากกิจการที่มีขนาด
รายได้ในระดับเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ การเติบโตของ
รายได้และก�าไร สินทรัพย์และเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงจ�านวนกรรมการ
ของบริษัทในปัจจุบัน 

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาก�าหนดคา่ตอบแทน : ได้พิจารณา
ก�าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ ส�าหรบัปี 2563 ตามความ
เหมาะสมกับผลการด�าเนินงานของบริษัทและให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
และผลปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ ซึ่งค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมเมื่อเทียบเคียง
กบับรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย หรอือยูใ่นอตุสาหกรรมและ
ธรุกจิท่ีมขีนาดใกล้เคยีง จงึเหน็สมควรก�าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ�าปี 2563

ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็สมควรเสนอให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อนมุตัค่ิาตอบแทน
กรรมการและกรรมการตรวจสอบประจ�าปี 2563 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการ ราย
ละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6

การก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบเป็นการพจิารณาโดยผ่านการ
พจิารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน โดยการพจิารณาค่าตอบแทน
กรรมการของบริษัทมีหลักเกณฑ์โดยพิจารณาเปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ของบรษิทัทีอ่ยูใ่นระดบัเดยีวกบัอตุสาหกรรม และสงูเพยีงพอทีจ่ะดงึดดูและรกัษากรรมการ
ที่มีคุณสมบัติที่ต้องการและขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 วาระท่ี 7. พจิารณาอนมุตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบัญชแีละก�าหนดค่าสอบบัญชสี�าหรบัปี 2563

วัตถปุระสงค์และเหตผุล : เพือ่ให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบรษัิทมหาชนจ�ากดั และ
ข้อบงัคับของบริษัท ข้อ 29 ซึง่ก�าหนดให้ทีป่ระชุมสามัญผู้ถอืหุน้แต่งตัง้ผู้สอบบญัช ี และ
ก�าหนดจ�านวนเงนิค่าสอบบญัชขีองบรษิทัทกุปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาเสนอ
แต่งต้ังผูส้อบบัญชีจ�านวน 3 ราย และได้พจิารณาก�าหนดค่าสอบบัญชีส�าหรบัปี 2563 และ
ได้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งคุณพัชรวรรณ  
คณูะรังษ ีผูส้อบบัญชีรบัอนญุาต เลขทะเบยีน 6650 และ/หรือคุณวิชาติ โลเกศกระวี ผู้
สอบบัญชรัีบอนญุาต เลขทะเบยีน 4451 และ/หรอืคุณกมลทพิย์ เลศิวิทย์วรเทพ ผูส้อบ
บัญชีรับอนญุาต เลขทะเบยีน 4377 แห่งบรษัิท ส�านกังาน อวีาย จ�ากดั เป็นผู้สอบบญัชี
ของบริษัทปี 2563 เนือ่งจากพจิารณาว่าผู้สอบบัญชีดงักล่าวมคุีณสมบตัติามท่ีบรษิทัและ
ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ก�าหนด และมผีลการปฏบิตัิ
งานเป็นท่ีน่าพึงพอใจ โดยก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทส�าหรบัปี 2563 เป็น
จ�านวนเงนิ 2,170,000 บาท (เท่ากบัปี 2562) และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ตามทีจ่่ายจรงิ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในเรื่อง
ค่าสอบบัญชีและคุณสมบัติในการตรวจสอบ เห็นว่าบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เป็น
ส�านักงานสอบบัญชีที่มีมาตรฐานการตรวจสอบที่ดี มีประสบการณ์และความช�านาญ 
และมช่ืีอเสยีงเป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไป อกีทัง้ค่าสอบบญัชทีีเ่สนอยงัเป็นอตัราทีเ่หมาะสม

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง)
 เลขานุการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งคุณพัชรวรรณ 
คูณะรังษี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6650 และ/หรือคุณวิชาติ โลเกศกระวี ผู้
สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4451 และ/หรือคุณกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377 จากบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทปี 2563 และก�าหนดค่าสอบบัญชีเป็นจ�านวนเงิน 2,170,000 บาท (เท่ากับปี 
2562) และค่าใช้จ่ายอืน่  ๆตามทีจ่่ายจรงิ ในกรณทีีผู่ส้อบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ
ส�านักงานท�าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้
สอบบัญชีดังกล่าวได้ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบ 7

การลงมต ิ: วาระนีต้้องผ่านมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 54

วตัถปุระสงค์และเหตุผล : ตามพระราชก�าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ 
พ.ศ. 2563 ให้ไว้ ณ วนัท่ี 18 เมษายน 2563 ก�าหนดให้การประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนกิส์
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรกัษาความมัน่คงปลอดภัยของการประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนกิส์
ท่ีกระทรวงดจิทัิลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมก�าหนด และค�าช้ีแจงกรมพฒันาธุรกจิการค้าเรือ่ง
การประชมุผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบยีน บรษิทัจ�ากดั บริษทัมหาชน
จ�ากัด สมาคมการค้า และหอการค้า ได้ก�าหนดให้การประชมุสามารถกระท�าผ่านสือ่
อเิล็กทรอนิกส์โดยมผีลบงัคับตามกฎหมายได้ด้วยน้ัน ดงัน้ัน เพือ่เพิม่ความสะดวกในการ
จดัประชมุของบรษิทั จงึขอเสนอแก้ไขเพ่ิมเตมิข้อบังคบัของบรษิทั

ความเห็นของคณะกรรมการ : เหน็สมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผูถ้อืหุ้นพิจารณา
อนุมตัเิพ่ิมเตมิข้อบังคบัของบรษิทั ข้อ 54 เพ่ือให้บรษิทัสามารถจดัประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนกิส์
ได้ จึงขอเสนอแก้ไขเพิม่เตมิข้อบงัคบัของบรษิทั ข้อ 54 โดยมรีายละเอยีดดงันี้

ข้อ 54 การประชุมคณะกรรมการของบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ให้จัดขึ้น 
ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งของส�านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่น
ใดตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะก�าหนด
 
การประชุมคณะกรรมการของบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถด�าเนิน
การโดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยหลักเกณฑ์และวิธีการให้เป็นไปตามท่ี
กฎหมายที่เก่ียวข้องก�าหนด และมาตรฐานรักษาความม่ันคงปลอดภัยของการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ก�าหนดไว้ในกฎหมาย และให้รวมถึงประกาศ ข้อก�าหนด ข้อกฎ
หมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมดังกล่าว รวมทั้งที่จะแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ต่อไป

อน่ึง ในการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะส่งโดยจดหมาย
อเิลก็ทรอนกิส์กไ็ด้ ทัง้นี ้ให้เป็นไปตามทีก่ฎหมายก�าหนด และต้องจดัเกบ็ส�าเนาหนงัสอื
เชญิประชมุและเอกสารประกอบการประชมุเป็นหลักฐาน โดยจะจดัเกบ็ในรปูแบบข้อมลู
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เป็นวาระที่จะไม่มีการลงคะแนนเสียง เป็นเพียงวาระที่
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็น เสนอแนะ ปรึกษาหารือกับกรรมการ
และผู้บริหารของบริษัท

 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และหาก
มีข้อสงสัยหรือค�าถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามารถส่งค�าถามล่วงหน้ามายังบริษัทได้ โดย
ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั หรอืส่งโทรสารมายงัหมายเลข 0 2464 0857 โดยระบทุีอ่ยูเ่พือ่ทีบ่รษิทัจะตดิต่อ
กลับได้

 อนึง่ เพือ่ให้การลงทะเบียนเพือ่เข้าร่วมประชมุผูถ้อืหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเรว็ ใคร่ขอให้ท่าน
ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดน�าหลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่
ลงทะเบียนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 13.00 น. ของวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่า
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 จะแล้วเสร็จ

หมายเหตุ:
1. หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจ�าปี 2562 แบบรูปเล่ม 
 กรุณาติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 0 2849 2701
2. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูค�าบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัท
 ได้ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2563



ฉบับดิจิตอลรายวัน 6ปีที่ 21 ฉบับที่ 5178 (1703) วันศุกร์ที่ 24 กรกฏาคม พ.ศ. 2563

นายนยิต มาศะวสิทุธิ ์กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั บรหิาร
สินทรัพย์สุขุมวิท จ�ากัด (บสส.) หรือ SAM เปิดเผยว่า 
SAM ยังคงให้ความส�าคัญกับการกระตุ้นตลาดทรัพย์สินรอ
การขาย (NPA) อย่างต่อเนื่อง โดยเตรียมคัดทรัพย์ท�าเลดี 
มศีกัยภาพทัว่ประเทศ ท้ังทีอ่ยูอ่าศยั ทัง้บ้านเด่ียว ทาวน์เฮาส์ 
คอนโดมเินยีม อาคารพาณชิย์ และทรัพย์เพ่ือการลงทนุ ฯลฯ 
จ�านวน 120 รายการ มลูค่ากว่า 800 ล้านบาท ออกจ�าหน่าย
ในงานประมูลครั้งที่ 9  ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 
ณ ห้องกรุงเทพ 1, 2 และ 4 ชั้น M โรงแรมเซ็นทารา
แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 
พร้อมส่งสัญญาณบอกลูกค้า “สินทรัพย์ดีๆ ต้องรีบ
จับจอง” 

ตัวอย่างทรัพย์เด่นท่ีน่าสนใจ อาทิ อาคารพาณิชย์ 
เนื้อที่ 42 ตร.ว. บริเวณ ถ.บรมราชชนนี เขตบางกอกน้อย 
อยู่ไม่ไกลจากสถานีขนส่งฯ (สายใต้เก่า) รพ.ตา หู คอ จมูก 
ตลาดนัดเจ้าพระยา กระทรวงวัฒนธรรม ราคาขายพิเศษ
ขั้นต�่า 19.39 ล้านบาท อาคารส�านักงาน เนื้อที่เกือบ 
6 ไร่ ถ.แสมด�า เขตบางขุนเทียน ย่านการค้าและชุมชน
แสมด�า การคมนาคมสะดวก ราคาขายพิเศษขั้นต�่า 59 
ล้านบาท บ้านเดี่ยว เนื้อที่เกือบ 57.6 ตร.ว. โครงการ
แก้วกานต์ ถ.วัชรพล เขตสายไหม ท�าเลแห่งอนาคต ไม่ไกล
จากสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพู สถานีวัชรพล ย่านที่อยู่อาศัย 
แหล่งชมุชนวชัรพล ท�าเลดน่ีาอยูอ่าศยั ราคาขายพิเศษขัน้
ต�่า 4.99 ล้านบาท และ โรงงาน เนื้อที่ 4 ไร่เศษ เพียง 
500 ม. จาก ถ.คลองด่าน-บางพล ีอ.บางเสาธง จ.สมทุรปราการ 
ย่านที่อยู่อาศัย ใกล้ห้างเทสโก้ โลตัส เดินทางสะดวก ไปได้
หลายสาย ทั้งเส้นบางพลี ถ.บางนา-ตราด และ ถ.สุขุมวิท 
เหมาะลงทนุต่อยอดท�าธุรกิจ ราคาขายพิเศษข้ันต�า่ 47.59 
ล้านบาท เป็นต้น 

SAM เปิดประมูลทรัพย์ NPA ราคาพิเศษ!

นัดเปิดซอง 7 สิงหาคมนี้

พร้อมอัดโปรยอดนิยม 

“SAM 20 ปี ฟรีค่าโอน”



ฉบับดิจิตอลรายวัน 7ปีที่ 21 ฉบับที่ 5178 (1703) วันศุกร์ที่ 24 กรกฏาคม พ.ศ. 2563

ส�าหรบัผูท้ีช่นะการประมลูจะได้รบัโปรโมชัน่พเิศษ “SAM 
20 ปี ฟรค่ีาโอน” โดยลกูค้าสามารถเลอืกระหว่าง SAM 
ออกค่าธรรมเนยีมการโอนกรรมสทิธิใ์ห้ 1-2% หรือขยาย
ระยะเวลาการช�าระเงนิจาก 60 วนั เป็น 90 วัน ทัง้นี ้เพือ่ให้
สอดรับกับการด�าเนนิชวีติวิถใีหม่ (New Normal) และอ�านวย
ความสะดวก รวมถงึเพือ่ความปลอดภยัของลกูค้า SAM จงึ
เพิม่ทางเลอืกในการลงทะเบยีนและยืน่ซองประมลูให้กบัลกูค้า
หลากหลายช่องทาง ทัง้แบบผ่านไปรษณย์ีด่วนพิเศษ (EMS) 
หรอืเดนิทางไปยืน่ซองประมลูด้วยตนเอง โดยผู้ทีส่นใจจะ
ต้องลงทะเบียนประมูลภายในวนัที ่30 กรกฎาคม 2563 
ณ ส�านักงานใหญ่ของ SAM อาคารซัน ทาวเวอร์ส บี 

ชัน้ 24 ถ.วภิาวดรัีงสิต ใกล้ห้าแยกลาดพร้าว หรือทีส่�านกังาน
สาขาท้ัง 4 แห่ง ได้แก่ เชยีงใหม่ ขอนแก่น พษิณุโลก และ
สรุาษฎร์ธาน ีหรอืจะลงทะเบียนผ่านส่ืออเิลก็ทรอนกิส์ก็
สามารถท�าได้ สอบถามรายละเอยีดข้ันตอนวธิกีารได้ที ่Call 
Center 0-2686-1888 และดรูายละเอยีดทรัพย์สนิได้ทาง
เวบ็ไซต์ www.sam.or.th รวมทัง้ช่องทางออนไลน์ทีห่ลาก
หลายและสะดวกรวดเรว็ ทัง้แอปพลเิคชัน SAM NPA ใน
ระบบ Android และ iOS หรือแอด ID Line @Samline 
ตดิตาม Facebook Fanpage ทรพัย์มอืสองต้อง SAM หรือ 
SAM NPA Channel บน YouTube และ @SAM_NPA บน 
Twitter เพือ่ตดิตามข้อมูลข่าวสารดี ๆ จาก SAM




