กต/ปพ (COTTO) 003/2564

26 มกราคม 2564

เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องการจ่ายเงินปั นผล กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2564
และการเผยแพร่หนังสือนัดประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท เอสซี จี เซรามิ ก ส์ จ ากัด (มหาชน) (หรื อ "บริ ษั ท ") เมื่ อ วัน อัง คารที่
26 มกราคม 2564 ได้มีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี ้
1. ให้เสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2563 ในอัตรา
หุ้นละ 0.029 บาท รวมเป็ นเงิ นประมาณ 172.9 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราร้อยละ 44 ของก าไรประจ าปี (ก าไรสุทธิ )
หลังจากหักสารองตามกฎหมาย ซึ่งการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว ให้จ่ายแก่ผถู้ ือหุน้ เฉพาะผูม้ ีสิทธิได้รบั เงินปั นผลตาม
ข้อบังคับของบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกาหนดรายชื่อผูม้ ีสิทธิรบั เงินปั นผลในวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 (จะขึน้
เครื่องหมาย XD หรือวันที่ ไม่มีสิทธิ รับเงิ นปั นผลในวันจันทร์ท่ี 5 เมษายน 2564) โดยมีกาหนดจ่ายเงิ นปั นผลในวัน
พฤหัสบดีท่ี 22 เมษายน 2564 และให้รบั เงินปั นผลภายใน 10 ปี
หมายเหตุ : ผูถ้ ือหุน้ ประเภทบุคคลธรรมดาจะได้รบั เครดิตภาษี เงินปั นผลตามหลักเกณฑ์ท่ีประมวลรัษฏากร
มาตรา 47 ทวิ กาหนด เท่ากับเงินปั นผลคูณยี่สิบส่วนแปดสิบ
2. เนื่ องจากปั จ จุบ ัน สถานการณ์ก ารแพร่ร ะบาดของโรคติดเชื อ้ ไวรัส โคโรนา 2019 (“COVID-19”)
ระลอกใหม่ในประเทศไทยได้ขยายขอบเขตการแพร่ระบาดออกไปเป็ นวงกว้างในหลายพืน้ ที่ บริษัทได้ติดตาม
สถานการณ์ก ารแพร่ร ะบาดดัง กล่า วอย่า งใกล้ชิด มาโดยตลอด โดยมีค วามห่ว งใยในความปลอดภัย ของ
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมรวมถึงผูท้ ่ีมีส่วนร่วมในการจัดประชุม ทุกฝ่ ายเป็ นอย่างยิ่ง ดังนัน้ คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติ
อนุมตั ิให้กาหนดการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ในรู ปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-Meeting) เพีย งแบบเดีย วเท่า นั ้น ตามหลัก เกณฑ์ที ่ ก ฎหมายก าหนดเกี ่ ย วกับ การประชุม ผ่า น
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ในวันจันทร์ท่ี 29 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. โดยมีสถานที่ควบคุมระบบการ
ประชุม ณ Hall 1 ชัน้ 10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไ ทย
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุ งเทพมหานคร โดยไม่มีการจัดห้องสาหรับการประชุม ณ สถานที่ควบคุมระบบการประชุม
ดังกล่าว ทัง้ นี ้ สาหรับรายละเอียดของวาระการประชุมและขัน้ ตอนการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-Meeting) จะปรากฏในหนัง สือ นัด ประชุม สามัญ ผู ถ้ ือ หุ น้ ซึ่ง บริษัท จะเริ่ม เผยแพร่บ นเว็บ ไซต์ข องบริษัท
(www.scgceramics.com) รวมทัง้ จะแจ้ง รายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
ผ่านระบบ SETLink ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตัง้ แต่วนั จันทร์ท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2564 เป็ นต้นไป
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ บริษัท ในวันเวลาและรู ปแบบการประชุม ดังกล่าวข้างต้น มีระเบียบวาระการ
ประชุมดังนี ้
1) รับทราบรายงานกิจการประจาปี 2563
2) พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
3) พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรประจาปี 2563 เพื่อจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2563 ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ใน
อัตราหุน้ ละ 0.029 บาท และรับทราบการจัดสรรเงินไว้เป็ นทุนสารองตามกฎหมายเป็ นจานวน
28,345,645 บาท คิดเป็ นร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี 2563 (ปั จจุบนั บริษัทมีทนุ สารองตาม
กฎหมาย 243 ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 4.1 ของทุนจดทะเบียน)
4) พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 มีกรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 4 คน
คือ นายลักษณะน้อย พึ่ งรัศมี นายนาพล มลิชัย นายผดุง ลิขิตสัจจากุล และนางสาววรัญ ญู
โอปนายิกลุ

-2-

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
(ไม่รวมกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ) โดยให้เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณา
เลือกตัง้ กรรมการรายเดิม 3 คน ได้แก่ นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี นายนาพล มลิชยั นางสาววรัญญู
โอปนายิกลุ และผูท้ รงคุณวุฒิอีก 1 คน ได้แก่ นายอาณัติ จ่างตระกูล เป็ นกรรมการของบริษัท
5) พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2564
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อ เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอที่ป ระชุม
สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี 2564 พิ จ ารณาอนุ มัติ แ ต่ ง ตั้ง ผู้ส อบบัญ ชี แ ละก าหนดค่ า สอบบั ญ ชี
ประจาปี 2564 ดังนี ้
1. แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีแห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติสอดคล้องกับ
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทประจาปี 2564 ดังนี ้
- นายไวโรจน์
จินดามณีพิทกั ษ์ (ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3565) หรือ
- นายเจริญ
ผูส้ มั ฤทธิ์เลิศ
(ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4068) หรือ
- นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว
(ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 8179)
ทัง้ นีบ้ ริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด และผูส้ อบบัญชีทงั้ 3 รายตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น
เป็ นผูท้ ่ีไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผูบ้ ริหาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ ่ี
เกี่ ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และจะได้รบั การเสนอให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทโสสุโก้ เซรามิค
จากัด (SSC) ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบริษัทด้วย
2. อนุมัติค่าสอบบัญชี งบการเงิ นของบริ ษัทประจ าปี 2564 เป็ นเงิ นจ านวน 1,873,000 บาท
(เพิ่มขึน้ จากปี 2563 จานวน 28,000 บาท) และค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมของบริษัทและ
บริษัทย่อย (SSC) ประจาปี 2564 จานวน 162,000 บาท (เพิ่มขึน้ จากปี 2563 จานวน 4,000
บาท) รวมเป็ นค่าสอบบัญชีทงั้ สิน้ 2,035,000 บาท (เพิ่มขึน้ จากปี 2563 จานวน 32,000 บาท)
3. รับทราบค่าสอบบัญชีประจาปี 2564 ของบริษัทย่อย (SSC) จานวน 337,000 บาท (เพิ่มขึน้
จากปี 2563 จานวน 7,000 บาท) ซึง่ SSC เป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าสอบบัญชี
โดยในปี 2564 ไม่มีคา่ บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-audit Service)
6) พิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจาปี 2564
คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบให้เสนอที่ ประชุม สามัญผูถ้ ื อหุน้ ประจาปี 2564 พิ จารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจาปี 2564 โดยให้มีผลตัง้ แต่
วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็ นต้นไป รวมทัง้ รับทราบจานวนค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการ
บริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ในปี 2563 ตามที่คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาลเสนอ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1. การคงหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท (ค่าตอบแทนรายเดือนและ
โบนัสกรรมการ) ค่าตอบแทน (เบีย้ ประชุม) คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษั ทภิ บาล และการงดจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ตามที่
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ได้มีมติอนุมตั ิไว้
2. เพื่อทราบจานวนค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัท (ค่าตอบแทนรายเดือนและ
โบนัสกรรมการ) ค่าตอบแทน (เบีย้ ประชุม) คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ตามจานวนครัง้ ที่เข้าประชุมในปี 2563 รวมเป็ นเงินจานวน
6,222,743 บาท ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ท่ีท่ีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ได้มีมติ
อนุมตั ิไว้
ทัง้ นี ้ บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่นื ๆ ให้กบั กรรมการบริษัท นอกเหนือจากที่
ระบุไว้ขา้ งต้น
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3. กาหนดวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสทิ ธิเข้าประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 (Record Date) ใน
วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 (จะขึน้ เครื่องหมาย XM หรือวันที่ไม่มีสิทธิเข้าประชุมผูถ้ ือหุน้ ในวันจันทร์ท่ี
8 กุมภาพันธ์ 2564)
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)

(นายนาพล มลิชยั )
กรรมการผูจ้ ดั การ

