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15 พฤษภาคม 2563

เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทให้เสนอทีป่ ระชุมสามัญผู้ถอื หุน้
ขออนุมัตกิ ารจัดสรรกาไรประจาปี 2562 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
การกาหนดวันประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2563 และการเผยแพร่หนังสือนัดประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน) ("บริษัท") เมื่อวันศุกร์ท่ี 15 พฤษภาคม 2563
ได้มีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี ้
1. ให้ เสนอที่ประชุ มสามั ญผู้ ถื อหุ้ นเพื่ ออนุ มั ติ การจั ดสรรก าไรประจ าปี 2562 เป็ นทุ นส ารองตาม
กฎหมายจานวน 7,357,035 บาท และรั บทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่ างกาลจากกาไรของบริษัท ณ วั นที่ 31
ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.012 บาท รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 71,551,455 บาท หรือคิดเป็ นอัตราร้อยละ 44 ของกาไร
สาหรับปี (กาไรสุทธิ) หลังจากหักสารองตามกฎหมาย (ปั จจุบนั บริษัทมีทุนสารองตามกฎหมาย 214 ล้านบาท เท่ากับร้อย
ละ 3.6 ของทุนจดทะเบียน) เมื่อวันศุกร์ท่ี 17 เมษายน 2563 ซึง่ การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลนี ้ เพื่อลดผลกระทบที่อาจ
เกิดขึน้ กับผูถ้ ือหุน้ จากการเลื่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นของบริษัทที่กาหนดไว้วนั ศุกร์ท่ี 27 มีนาคม 2563 ออกไปไม่มี
กาหนดและคณะกรรมการจะไม่เสนอจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2562 อีก
2. กาหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น.
ณ ห้อง Hall 1 ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุ งเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี ้
1) รับทราบรายงานกิจการประจาปี 2562
2) พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
3) พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรประจาปี 2562 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และรับทราบการจ่ายเงิน
ปั นผลระหว่างกาล
4) พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 มีกรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 4 คน คือ
(1) นายนิธิ ภัทรโชค (2) นายเชาวลิต เอกบุตร (3) นายฐัติพงศ์ เกสรกุล และ (4) นายประวิตร นิลสุวรรณากุล
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (ไม่
รวมกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ) โดยให้เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาเลือกตัง้
กรรมการรายเดิม 3 คน ได้แก่ นายนิธิ ภัทรโชค นายเชาวลิต เอกบุตร นายประวิตร นิลสุวรรณากุล และ
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก 1 คน ได้แก่ นายดาริ ตันชีวะวงศ์ เป็ นกรรมการของบริษัท

5) พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2563
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอที่ ประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2563 ดังนี ้
(1) แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีแห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับ
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทประจาปี 2563 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 นี ้ บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด และผูส้ อบบัญชีทงั้ 3 รายตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น
เป็ นผูท้ ่ีไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผูบ้ ริหาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ ่ี
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และจะได้รบั การเสนอให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทโสสุโก้ เซรามิค จากัด
(SSC) ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบริษัทด้วย
(2) อนุมตั ิค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจาปี 2563 เป็ นเงินจานวน 1,845,000 บาท (เพิ่มขึน้
จากปี 2562 จานวน 29,000 บาท) และค่าสอบบัญชี งบการเงิ นรวมของบริษัทและบริษัท ย่ อย
(SSC) ประจาปี 2563 จานวน 158,000 บาท (เพิ่มขึน้ จากปี 2562 จานวน 4,000 บาท) รวมเป็ น
ค่าสอบบัญชีทงั้ สิน้ 2,003,000 บาท (เพิ่มขึน้ จากปี 2562 จานวน 33,000 บาท)
(3) รับทราบค่าสอบบัญชีประจาปี 2563 ของบริษัทย่อย (SSC) จานวน 330,000 บาท (เพิ่มขึน้ จาก
ปี 2562 จานวน 56,000 บาท) ซึง่ SSC เป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าสอบบัญชี
โดยในปี 2563 ไม่มีคา่ บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-audit Service)
6) พิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจาปี 2563
คณะกรรมการบริ ษั ท เห็ น ชอบให้เ สนอที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี 2563 พิ จ ารณาอนุ มัติ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจาปี 2563 โดยให้มีผลตัง้ แต่
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็ นต้นไป รวมทัง้ รับทราบจานวนค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการ
บริ ษัท และคณะอนุก รรมการชุดต่าง ๆ ในปี 2562 ตามที่ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาลเสนอ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1. การคงหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท (ค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัส
กรรมการ) ค่ าตอบแทน (เบี ้ย ประชุ ม) คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหา
ค่ า ตอบแทน และบรรษั ท ภิ บ าล และการงดจ่ า ยค่ า ตอบแทนคณะกรรมการบริ ห าร ตามที่
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 ได้มีมติอนุมตั ิไว้
2. เพื่ อทราบจานวนค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัท (ค่าตอบแทนรายเดือนและ
โบนัสกรรมการ) ค่าตอบแทน (เบีย้ ประชุม) คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ตามจานวนครัง้ ที่เข้าประชุมจริงในปี 2562 รวมเป็ นเงินจานวน
5,400,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ท่ี ท่ี ประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ ประจาปี 2562 ได้มีมติ
อนุมตั ิไว้
ทัง้ นี ้ บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่นื ๆ ให้กบั กรรมการบริษัท นอกเหนือจากที่ระบุ
ไว้ขา้ งต้น
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7) พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
คณะกรรมการบริ ษั ท เห็ น ชอบให้เสนอที่ ประชุมสามัญ ผู้ถื อหุ้น พิ จ ารณาอนุมัติ ก ารแก้ไ ขเพิ่ มเติ ม
วัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัท โดยการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อให้สามารถ
ประกอบกิ จ การให้บ ริ ก าร การตรวจสอบและรับ รองการจัด การพลั ง งานได้ รวมทั้งบริ ก ารอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
8) วาระอื่น ๆ (ถ้ามี)
รายละเอียดของวาระการประชุมปรากฏในหนังสือนัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ซึ่งจะเริ่มเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
บริษัท (www.scgceramics.com) ตัง้ แต่วนั ศุกร์ท่ี 29 พฤษภาคม 2563 เป็ นต้นไป
3. กาหนดวันกาหนดรายชือ่ ผู้ถอื หุน้ ทีม่ ีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2563 (Record Date)
ในวั น ศุ ก ร์ท่ี 29 พฤษภาคม 2563 (จะขึ้น เครื่ อ งหมาย XM หรื อ วั น ที่ ไ ม่ มี สิ ท ธิ เ ข้ า ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ใน
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563) รวมทั้งให้ยกเลิกวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญ
ผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2563 เดิม ในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ทัง้ หมด
บริษัทได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) มาโดยตลอด
และมีความห่วงใยในความปลอดภัยของผูเ้ ข้าร่วมประชุมและทีมงานทุกฝ่ าย โดยบริษัทมีความตัง้ ใจอย่า งเต็มที่ท่ีจะ
จัดเตรียมการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ให้เป็ นไปอย่างเหมาะสมและมีความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ตลอดจนดาเนินการ
ตามแนวทางและคาแนะนาที่ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กาหนดขึน้ เกี่ยวกับการจัดประชุม หรือสัมมนา
รวมทัง้ กิจกรรมอื่นที่มีลกั ษณะเป็ นการรวมกันของคนหมูม่ ากอย่างเคร่งครัด
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ นี ้ บริษัทจาเป็ นต้องจัดสถานทีป่ ระชุมให้มีระยะห่างในทุกจุด ซึ่งจะทา
ให้จานวนที่น่ งั ในห้องประชุมมีจานวนจากัดประมาณ 100–120 ที่น่ งั สาหรับที่น่ งั สารองซึ่งอยู่ภายนอกอาจไม่ได้รบั
ความสะดวกมากนัก รวมทัง้ ไม่ สามารถให้คนจานวนมากมารวมอยู่ในสถานที่เดียวกันเป็ นเวลานานได้ ดังนัน้ เพื่อ
ความปลอดภัยและสุขอนามัยของทุกท่าน บริษัทจาเป็ นต้องขอให้ท่า นผู้ ถือหุ้นพิจารณามอบฉั นทะการเข้ า
ประชุ ม ให้แ ก่กรรมการอิส ระของบริษั ท ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่ ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการ
ลงคะแนนเสียงในทุกวาระล่วงหน้าได้โดยบริษัทจะจัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะพร้อมกับรายชื่อกรรมการอิสระที่จะ
เสนอเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะที่จะจัดส่งให้แก่ผถู้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ ต่อไป สาหรับท่านผูถ้ ือหุน้ ที่มี
ความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอความร่วมมือท่านผูถ้ ือหุน้ โปรดแจ้งความประสงค์ท่ีจะเข้าประชุม
ให้บริษัททราบเป็ นการล่วงหน้าด้วย
ทัง้ นี้ บริษัทจะแจ้งมาตรการต่าง ๆ โดยละเอียดให้ผู้ถอื หุน้ ทราบพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ทีจ่ ะส่งให้ผู้ถอื หุน้ ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)

(นายนาพล มลิชยั )
กรรมการผูจ้ ดั การ
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