กต/ปพ (COTTO) 010/2563

29 มิถนุ ายน 2563

เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การแจ้งมติทปี่ ระชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2563
บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน) ขอแจ้งมติของที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 เมื่อวันจันทร์ท่ี
29 มิถนุ ายน 2563 ดังนี ้
1. รับทราบรายงานกิจการประจาปี 2562
2. อนุมตั ิงบการเงินประจาปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึง่ ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูส้ อบบัญชี
ของบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด และได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุ มัติด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉั นท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จานวน 5,469,921,778 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย
จานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง จานวน
0 เสียง
3. อนุมตั ิการจัดสรรกาไรประจาปี 2562 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.012 บาท รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 71,551,455 บาท และไม่มีการเสนอพิจารณา
จ่ายเงินปั นผลประจาปี 2562 อีก
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุ มัติด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉั นท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วย
จานวน 5,469,931,319 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย
จานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง จานวน
0 เสียง
4. เลือกตัง้ บุคคล 4 คนดังต่อไปนีเ้ ข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่ง
ตามวาระ
1) นายนิธิ
ภัทรโชค
2) นายเชาวลิต เอกบุตร
3) นายประวิตร นิลสุวรรณากุล และ
4) นายดาริ
ตันชีวะวงศ์

โดยทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัตดิ ้วยคะแนนเสียงดังนี้
1) นายนิธิ ภัทรโชค
เห็นด้วย
จานวน 5,464,191,923 เสียง
ไม่เห็นด้วย จานวน
5,740,468 เสียง
บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง
งดออกเสียง จานวน
3,389 เสียง
2) นายเชาวลิต เอกบุตร
เห็นด้วย
จานวน 5,464,195,312 เสียง
ไม่เห็นด้วย จานวน
5,740,468 เสียง
บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง
งดออกเสียง จานวน
0 เสียง
3) นายประวิตร นิลสุวรรณากุล
เห็นด้วย
จานวน 5,464,195,312 เสียง
ไม่เห็นด้วย จานวน
5,740,468 เสียง
บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง
งดออกเสียง จานวน
0 เสียง
4) นายดาริ ตันชีวะวงศ์
เห็นด้วย
จานวน 5,464,191,923 เสียง
ไม่เห็นด้วย จานวน
5,740,468 เสียง
บัตรเสีย จานวน
0 เสียง
งดออกเสียง จานวน
3,389 เสียง
5. แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริษัทประจาปี 2563 ได้แก่
1) นายไวโรจน์
จินดามณีพิทกั ษ์ (ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3565) หรือ
2) นายเจริญ
ผูส้ มั ฤทธิ์เลิศ
(ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4068) หรือ
3) นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว
(ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 8179)
แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด และอนุมตั ิคา่ สอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจาปี 2563 เป็ น
เงินจานวน 1,845,000 บาท (เพิ่มขึน้ จากปี 2562 จานวน 29,000 บาท) และค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมของบริษัท
และบริษัทย่อย (บริษัทโสสุโก้ เซรามิค จากัด (SSC)) จานวน 158,000 บาท (เพิ่มขึน้ จากปี 2562 จานวน
4,000 บาท) รวมเป็ นค่าสอบบัญชีทงั้ สิน้ 2,003,000 บาท (เพิ่มขึน้ จากปี 2562 จานวน 33,000 บาท)
รวมทัง้ รับทราบค่าสอบบัญชีประจาปี 2563 ของบริษัทย่อย (SSC) จานวน 330,000 บาท (เพิ่มขึน้ จากปี 2562
จานวน 56,000 บาท) โดย SSC เป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าสอบบัญชี
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉั นท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จานวน 5,469,935,780 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย
จานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง จานวน
0 เสียง
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6. อนุมตั ิคา่ ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจาปี 2563 ตามหลักเกณฑ์และ
อัตราเดิมตามที่ท่ีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 ได้มีมติอนุมตั ิไว้ และรับทราบจานวนค่าตอบแทนที่
บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ในปี 2562 ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
1. ค่าตอบแทนรายเดือน (ไม่มีเบีย้ ประชุม)
• ประธานกรรมการ (จานวน 1 คน) ได้รบั ค่าตอบแทนในอัตรา 45,000 บาทต่อเดือน
• กรรมการ (จานวน 11 คน) ได้รบั ค่าตอบแทนในอัตราคนละ 30,000 บาทต่อเดือน
2. โบนัสกรรมการ
กรรมการบริษัทได้รบั โบนัสไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินปั นผลที่มีการจ่ายให้แก่ผูถ้ ือหุน้ โดยให้คณะกรรมการ
บริษัทเป็ นผูพ้ ิจารณากาหนดจานวนเงินที่เหมาะสม และให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (ไม่มีคา่ ตอบแทนรายเดือน)
• ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รบั เบีย้ ประชุมตามที่มาประชุมครัง้ ละ 60,000 บาท
• กรรมการตรวจสอบ ได้รบั เบีย้ ประชุมตามที่มาประชุมครัง้ ละ 40,000 บาท
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (ไม่มีคา่ ตอบแทนรายเดือน)
• ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้รบั เบีย้ ประชุมตามที่มาประชุมครัง้ ละ 45,000 บาท
• กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้รบั เบีย้ ประชุมตามที่มาประชุมครัง้ ละ 30,000 บาท
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร
การงดจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร
ทัง้ นี ้ ในปี 2562 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนรายเดือนให้คณะกรรมการบริษัท และเบีย้ ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ตามจานวนครัง้ ที่เข้าประชุมในปี 2562 รวม
เป็ นเงินจานวน 5,400,000 บาท ซึง่ สอดคล้องกับที่ท่ีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 ได้มีมติอนุมตั ิไว้
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุ มัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผู้ถอื หุน้ ซึ่งมาประชุม ดังนี้
เห็นด้วย
จานวน 5,464,196,571 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ 99.8950
ไม่เห็นด้วย
จานวน
5,740,468 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.1049
งดออกเสียง จานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
7. อนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
1. แก้ไขเพิ่ มเติมวัตถุ ประสงค์ของบริ ษั ทโดยการเพิ่ มเติ มวัตถุประสงค์จากเดิ ม 64 ข้อ อีก 3 ข้อ รวมเป็ น
วัตถุประสงค์ใหม่จานวน 67 ข้อดังนี ้
“(65) ประกอบกิจการให้บริการ การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน รวมถึง การให้บริการเกี่ยวกับ
การอนุรกั ษ์พลังงานหรือการแก้ไขปั ญหาสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการใช้และผลิตพลังงาน
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(66) ประกอบกิจการให้บริการสารวจ ตรวจสอบ ให้การรับรอง พัฒนา ทดสอบ ออกแบบอาคาร ระบบ
ประกอบอาคารต่าง ๆ ระบบไฟฟ้า ระบบหม้อไอนา้ ระบบภาชนะรับแรงดัน ระบบปรับอากาศ
ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบลิฟต์ ระบบบาบัดมลพิษทางนา้ ระบบบาบัดมลพิษทางอากาศ
ระบบบาบัดมลพิษกากอุตสาหกรรม ระบบหม้อต้ม หม้อไอนา้ ถังภาชนะรับแรงดัน ถังปฏิกิริยา
ระบบรอกเครนชนิดต่าง ๆ ปั้ นจั่น งานด้านวิศวกรรมเครื่องกลไฟฟ้า ทัง้ ภายในโรงงานอุตสาหกรรม
อาคาร สถานที่ต่าง ๆ รวมถึงสถานที่ใช้ สถานที่เก็บ และสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
นา้ มันเชือ้ เพลิง ตลอดจนสถานที่ท่ วั ไป
(67) ประกอบกิจการรับเป็ นที่ปรึกษาด้านการประหยัดพลังงานและให้บริการเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย
พัฒนา สาธิต การส่งเสริมเทคโนโลยี การผลิต การแปรรู ป การขนส่งรวมทัง้ ประยุกต์ใช้นวัตกรรม
ด้านพลังงาน และการให้บริการการฝึ กอบรม รับรองการฝึ กอบรมด้านพลังงานทุกประเภท”
2. พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
ของบริษัทข้างต้น โดยการแก้ไขข้อความใน ข้อ 3. ของหนังสือบริคณห์สนธิ เป็ นดังนี ้
ฯลฯ
ฯลฯ
ฯลฯ
ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจานวน 67 ข้อ ดังต่อไปนี ้
ฯลฯ
ฯลฯ
ฯลฯ
“(65) ประกอบกิจการให้บริการ การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน รวมถึง การให้บริการเกี่ยวกับ
การอนุรกั ษ์พลังงานหรือการแก้ไขปั ญหาสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการใช้และผลิตพลังงาน
(66) ประกอบกิ จการให้บริการส ารวจ ตรวจสอบ ให้การรับรอง พัฒนา ทดสอบ ออกแบบอาคาร
ระบบประกอบอาคารต่าง ๆ ระบบไฟฟ้า ระบบหม้อไอนา้ ระบบภาชนะรับแรงดัน ระบบปรับอากาศ
ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบลิฟต์ ระบบบาบัดมลพิษทางนา้ ระบบบาบัดมลพิษทางอากาศ
ระบบบาบัดมลพิษกากอุตสาหกรรม ระบบหม้อต้ม หม้อไอนา้ ถังภาชนะรับแรงดัน ถังปฏิกิริยา
ระบบรอกเครนชนิดต่าง ๆ ปั้ นจั่น งานด้านวิศวกรรมเครื่องกลไฟฟ้า ทัง้ ภายในโรงงานอุตสาหกรรม
อาคาร สถานที่ต่าง ๆ รวมถึงสถานที่ใช้ สถานที่เก็บ และสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ก๊าซปิ โตรเลียม
เหลว นา้ มันเชือ้ เพลิง ตลอดจนสถานที่ท่ วั ไป
(67) ประกอบกิ จการรับเป็ นที่ ปรึกษาด้านการประหยัดพลังงานและให้บริ การเกี่ ยวกับการศึกษาวิ จัย
พัฒนา สาธิต การส่งเสริมเทคโนโลยี การผลิต การแปรรู ป การขนส่งรวมทัง้ ประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้าน
พลังงาน และการให้บริการการฝึ กอบรม รับรองการฝึ กอบรมด้านพลังงานทุกประเภท”
โดยที่ประชุ มผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนุ มัติด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉั นท์ของจานวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถอื หุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จานวน 5,469,947,211 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย
จานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง จานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ 0.0000
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)
- ลงนาม (นายนาพล มลิชยั )
กรรมการผูจ้ ดั การ

4

