COTTO 007/2565
เรี ยน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

25 มีนาคม 2565

เรื่ อง การแจ้ งมติท่ ปี ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565
บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) ขอแจ้ งมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 เมื่อวันศุกร์ ที่ 25
มีนาคม 2565 ดังนี ้
1. รับทราบรายงานกิจการประจําปี 2564
2. อนุมตั ิงบการเงินประจําปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึง่ ได้ ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี
ของบริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด และได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุ มัติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
จํานวน 4,991,854,619 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100
ไม่เห็นด้ วย
จํานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0
งดออกเสียง จํานวน
1,440 เสียง
3. อนุมตั ิการจัดสรรกําไรประจําปี 2564 เพื่อจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.047 บาท รวมเป็ นเงิน
ทังสิ
้ ้น 280,243,198 บาท โดยจ่ายให้ ผ้ ถู ือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้ รับเงินปั นผลตามข้ อบังคับบริ ษัท ตามที่ปรากฏ
รายชื่อ ณ วันกําหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปั นผล ในวันจันทร์ ที่ 4 เมษายน 2565 โดยจะขึ ้นเครื่ องหมาย XD หรื อ
วันที่ผ้ ซู ื ้อหลักทรัพย์ไม่ได้ สิทธิรับเงินปั นผลในวันศุกร์ ที่ 1 เมษายน 2565 มีกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันศุกร์ ที่ 22
เมษายน 2565 และให้ รับเงินปั นผลภายใน 10 ปี รวมทังรั้ บทราบการจัดสรรเงินไว้ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
จํานวน 24,446,327 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี 2564
หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะได้ รับเครดิตภาษี เงินปั นผลตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ
กําหนด เท่ากับเงินปันผลคูณยี่สิบส่วนแปดสิบ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุ มัติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนนดังนี ้
เห็นด้ วย
จํานวน 4,991,854,719 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 99.99
ไม่เห็นด้ วย
จํานวน
1,440 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0
งดออกเสียง จํานวน
0 เสียง

4. เลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ โดยเป็ นกรรมการรายเดิม 2 คน ได้ แก่
นางนันทสิริ อัสสกุล และนายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชยั เจริ ญ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง
และกรรมการใหม่ ซึ่งได้ รั บการเสนอชื่ อแทนกรรมการรายเดิ มที่ ครบกํ าหนดออกจากตํ าแหน่ งตามวาระ
2 คน ได้ แก่ นายกิตติพงษ์ โพธิ์ธรานนท์ และนายธีรนันท์ ศรี หงส์
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมัตดิ ้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
1) นางนันทสิริ อัสสกุล
เห็นด้ วย
จํานวน 4,987,450,806 เสียง
ไม่เห็นด้ วย จํานวน
9,299,140 เสียง
งดออกเสียง จํานวน
4,897,934 เสียง
2) นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชยั เจริ ญ
เห็นด้ วย
จํานวน 4,987,484,240 เสียง
ไม่เห็นด้ วย จํานวน
9,299,140 เสียง
งดออกเสียง จํานวน
4,864,500 เสียง
3) นายกิตติพงษ์ โพธิ์ธรานนท์
เห็นด้ วย
จํานวน 4,987,484,240 เสียง
ไม่เห็นด้ วย จํานวน
9,299,140 เสียง
งดออกเสียง จํานวน
4,864,500 เสียง
4) นายธีรนันท์ ศรี หงส์
เห็นด้ วย
จํานวน 4,987,484,240 เสียง
ไม่เห็นด้ วย จํานวน
9,299,140 เสียง
งดออกเสียง จํานวน
4,864,500 เสียง
5. แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัทประจําปี 2565 ได้ แก่
1) นายไวโรจน์
จินดามณีพิทกั ษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรื อ
2) นายเจริ ญ
ผู้สมั ฤทธิ์เลิศ
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068) หรื อ
3) นางสาวพรทิพย์ ริ มดุสิต
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565)
แห่งบริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด และอนุมตั ิค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริ ษัทประจําปี 2565
เป็ นเงินจํานวน 1,902,000 บาท (เพิ่มขึน้ จากปี 2564 จํานวน 29,000 บาท) และค่าสอบบัญชีงบการเงิน
รวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย (บริ ษัทโสสุโก้ เซรามิค จํากัด (SSC)) ประจําปี 2565 จํานวน 166,000 บาท
(เพิ่มขึ ้นจากปี 2564 จํานวน 4,000 บาท) รวมเป็ นค่าสอบบัญชีทงสิ
ั ้ ้น 2,068,000 บาท (เพิ่มขึ ้นจากปี 2564
จํานวน 33,000 บาท)
รวมทัง้ รั บทราบค่าสอบบัญชีประจําปี 2565 ของบริ ษัทย่อย (SSC) จํานวน 347,000 บาท (เพิ่มขึน้ จากปี 2564
จํานวน 10,000 บาท) โดย SSC เป็ นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุ มัติคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี ้
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เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

จํานวน 4,996,807,040
จํานวน
4,040
จํานวน
4,836,800

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 99.99
คิดเป็ นร้ อยละ 0

6. อนุมตั ิคา่ ตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจําปี 2565 ตามหลักเกณฑ์และ
อัตราเดิมตามที่ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจํ าปี 2564 ได้ มีมติอนุมัติไว้ และรั บทราบจํ านวนค่าตอบแทนที่
บริ ษัทจ่ายให้ คณะกรรมการบริ ษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ในปี 2564 ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
1. ค่าตอบแทนรายเดือน (ไม่มีเบี ้ยประชุม)
• ประธานกรรมการ (จํานวน 1 คน) ได้ รับค่าตอบแทนในอัตรา 45,000 บาทต่อเดือน
• กรรมการ (จํานวน 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 แก่ ผ้ ู ถื อ หุ้ น โดยให้
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณากําหนดจํานวนเงินที่เหมาะสม และให้ ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง
3. ผลประโยชน์อื่น ๆ
ไม่มี
ค่ าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (ไม่มีคา่ ตอบแทนรายเดือน)
• ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ รับเบี ้ยประชุมตามที่มาประชุมครัง้ ละ 60,000 บาท
• กรรมการตรวจสอบ ได้ รับเบี ้ยประชุมตามที่มาประชุมครัง้ ละ 40,000 บาท
ค่ าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา ค่ าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (ไม่มีคา่ ตอบแทนรายเดือน)
• 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 2564 บริ ษัทได้ จ่ายค่าตอบแทนรายเดือนให้ คณะกรรมการบริ ษัท (ค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัส
กรรมการ) และเบี ้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ตามจํ า นวนครั ง้ ที่ เ ข้ า ประชุม ในปี 2564 รวมเป็ น เงิน จํ า นวน 7,252,632.27 บาท รวมทั ้งการงดจ่ าย
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ หาร ซึง่ สอดคล้ องกับที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 ได้ มีมติอนุมตั ิไว้
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุ มัติด้วยคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่ าสองในสามของจํานวนเสียงทัง้ หมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี ้
เห็นด้ วย
จํานวน 4,979,283,576 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
99.55
ไม่เห็นด้ วย
จํานวน
9,301,740 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.18
งดออกเสียง จํานวน
4,870,234 เสียง
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จํานวน 1 ราย จํานวน 8,192,330 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.16
7. อนุมตั ิการปรับโครงสร้ างการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท โดยการโอนกิจการหน่วยธุรกิจ Energy Business และ
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Incubation Business ไปยังบริ ษัทซูซนั น์ สมาร์ ท โซลูชนั่ จํากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยที่บริ ษัทถือหุ้นในสัดส่วน
ร้ อยละ 100 รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงสินทรัพย์ หนี ้สิน สัญญาต่าง ๆ ใบอนุญาต สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิด
ทังหมดที
้
่เกี่ยวข้ องกับกิจการข้ างต้ นของบริ ษัทที่สามารถโอนให้ กนั ได้ ภายใต้ กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ เข้ าข่าย
เป็ นการขายหรื อโอนกิจการทังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สําคัญให้ แก่บคุ คลอื่นตามมาตรา 107 (2)(ก) แห่ง พ.ร.บ.
บริ ษัทมหาชนจํากัด ประกอบกับข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 39 (2)(ข) รวมทังการมอบอํ
้
านาจให้ คณะกรรมการ
บริ ษัท หรื อกรรมการผู้มีอํานาจกระทําการแทนบริ ษัท หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
ให้ มีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ ที่จําเป็ นและเกี่ยวข้ องกับการโอนกิจการในนามบริ ษัท
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุ มัติด้วยคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่ าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี ้
เห็นด้ วย
จํานวน 4,988,080,640 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
99.72
ไม่เห็นด้ วย
จํานวน 13,550,800 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.27
งดออกเสียง จํานวน
16,440 เสียง
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)

(นายนําพล มลิชยั )
กรรมการผู้จดั การ
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