กต/ปพ (COTTO) 008/2564
เรี ยน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

29 มีนาคม 2564

เรื่อง การแจ้ งมติท่ ปี ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564
บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน) ขอแจ้ งมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 เมื่อวันจันทร์ ที่
29 มีนาคม 2564 ดังนี ้
1. รับทราบรายงานกิจการประจาปี 2563
2. อนุมตั ิงบการเงินประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี
ของบริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด และได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุ มัติด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
จานวน 5,402,025,958 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100
ไม่เห็นด้ วย
จานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0
บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0
งดออกเสียง จานวน
0 เสียง
3. อนุมตั ิการจัดสรรกาไรประจาปี 2563 เพื่อจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.029 บาท รวมเป็ นเงิน
ทังสิ
้ ้น 172,916,016 บาท โดยจ่ายให้ ผ้ ถู ือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้ รับเงินปั นผลตามข้ อบังคับบริ ษัท ตามที่ปรากฏ
รายชื่อ ณ วันกาหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปั นผล ในวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 โดยจะขึน้ เครื่ องหมาย XD หรื อ
วันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปั นผลในวันจันทร์ ที่ 5 เมษายน 2564 มีกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน
2564 และให้ รับเงินปั นผลภายใน 10 ปี รวมทัง้ รับทราบการจัดสรรเงินไว้ เป็ นทุนสารองตามกฎหมายจานวน
28,345,645 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี 2563
หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะได้ รับเครดิตภาษี เงินปั นผลตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ
กาหนด เท่ากับเงินปันผลคูณยี่สิบส่วนแปดสิบ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุ มัติด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
เห็นด้ วย
จานวน 5,402,025,958 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100
ไม่เห็นด้ วย
จานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0
บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0
งดออกเสียง จานวน
0 เสียง

4. เลือกตั ้งบุคคล 4 คนดังต่อไปนีเ้ ข้ าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่ง
ตามวาระ
1) นายลักษณะน้ อย พึง่ รัศมี
2) นายนาพล
มลิชยั
3) นางสาววรัญญู โอปนายิกลุ และ
4) นายอาณัติ
จ่างตระกูล
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
1) นายลักษณะน้ อย พึง่ รัศมี
เห็นด้ วย
จานวน 5,401,895,958 เสียง
ไม่เห็นด้ วย จานวน
130,000 เสียง
บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง
งดออกเสียง จานวน
0 เสียง
2) นายนาพล มลิชยั
เห็นด้ วย
จานวน 5,401,895,958 เสียง
ไม่เห็นด้ วย จานวน
130,000 เสียง
บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง
งดออกเสียง จานวน
0 เสียง
3) นางสาววรัญญู โอปนายิกลุ
เห็นด้ วย
จานวน 5,401,895,958 เสียง
ไม่เห็นด้ วย จานวน
130,000 เสียง
บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง
งดออกเสียง จานวน
0 เสียง
4) นายอาณัติ จ่างตระกูล
เห็นด้ วย
จานวน 5,401,895,958 เสียง
ไม่เห็นด้ วย จานวน
130,000 เสียง
บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง
งดออกเสียง จานวน
0 เสียง
5. แต่งตั ้งผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจาปี 2564 ได้ แก่
1) นายไวโรจน์
จินดามณีพิทกั ษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรื อ
2) นายเจริ ญ
ผู้สมั ฤทธิ์เลิศ
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068) หรื อ
3) นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ ว
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179)
แห่งบริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด และอนุมตั ิค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริ ษัทประจาปี 2564 เป็ น
เงินจานวน 1,873,000 บาท (เพิ่มขึ ้นจากปี 2563 จานวน 28,000 บาท) และค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมของบริ ษัท
และบริ ษัทย่อย (บริ ษัทโสสุโก้ เซรามิค จากัด (SSC)) จานวน 162,000 บาท (เพิ่มขึน้ จากปี 2563 จานวน
4,000 บาท) รวมเป็ นค่าสอบบัญชีทงสิ
ั ้ ้น 2,035,000 บาท (เพิ่มขึ ้นจากปี 2563 จานวน 32,000 บาท)
2

รวมทัง้ รับทราบค่าสอบบัญชีประจาปี 2564 ของบริ ษัทย่อย (SSC) จานวน 337,000 บาท (เพิ่มขึน้ จากปี 2563
จานวน 7,000 บาท) โดย SSC เป็ นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุ มัติคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
จานวน 5,402,280,958 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100
ไม่เห็นด้ วย
จานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0
บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0
งดออกเสียง จานวน
0 เสียง
6. อนุมตั ิค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจาปี 2564 ตามหลักเกณฑ์และ
อัตราเดิมตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ได้ มีมติอนุมัติไว้ และรั บทราบจานวนค่าตอบแทนที่
บริ ษัทจ่ายให้ คณะกรรมการบริ ษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ในปี 2563 ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
1. ค่าตอบแทนรายเดือน (ไม่มีเบี ้ยประชุม)
• ประธานกรรมการ (จานวน 1 คน) ได้ รับค่าตอบแทนในอัตรา 45,000 บาทต่อเดือน
• กรรมการ (จานวน 11 คน) ได้ รับค่าตอบแทนในอัตราคนละ 30,000 บาทต่อเดือน
2. โบนัสกรรมการ
กรรมการบริ ษั ท ได้ รั บ โบนั ส ไม่ เ กิ น ร้ อยละ 1 ของเงิ น ปั น ผลที่ มี ก ารจ่ า ยให้ แ ก่ ผ้ ู ถื อ หุ้ น โดยให้
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณากาหนดจานวนเงินที่เหมาะสม และให้ ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง
3. ผลประโยชน์อื่น ๆ
ไม่มี
ค่ าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (ไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน)
• ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ รับเบี ้ยประชุมตามที่มาประชุมครัง้ ละ 60,000 บาท
• กรรมการตรวจสอบ ได้ รับเบี ้ยประชุมตามที่มาประชุมครัง้ ละ 40,000 บาท
ค่ าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา ค่ าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (ไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน)
• ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้ รับเบี ้ยประชุมตามที่มาประชุมครัง้ ละ 45,000 บาท
• กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้ รับเบี ้ยประชุมตามที่มาประชุมครัง้ ละ 30,000 บาท
ค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร
การงดจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ หาร
ทังนี
้ ้ ในปี 2563 บริ ษัทได้ จ่ายค่าตอบแทนรายเดือนให้ คณะกรรมการบริ ษัท (ค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัส
กรรมการ) และเบี ้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ตามจานวนครัง้ ที่เข้ าประชุมในปี 2563 รวมเป็ นเงินจานวน 6,222,743 บาท รวมทังการงดจ่
้
ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริ หาร ซึ่งสอดคล้ องกับที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ได้ มีมติอนุมตั ิไว้
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุ มัติด้วยคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่ าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี ้
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เห็นด้ วย
จานวน 5,393,958,601 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 99.8459
ไม่เห็นด้ วย
จานวน
130,000 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0024
บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0
งดออกเสียง จานวน
0 เสียง
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จานวน 2 ราย จานวน 8,192,357 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.1516
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)
- ลงนาม (นายนาพล มลิชยั )
กรรมการผู้จดั การ
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