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ที สลบ. 037/2563
วันที 15 ธันวาคม 2563
เรือ
 ง การให ้สิทธิผู ้ถือหุ ้นเสนอคําถาม ระเบียบวาระการประชุมล่วงหน ้า
สําหรับการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ครัง- ที 1/2564
เรียน กรรมการและผู ้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนว่าเพือ
 ให ้เป็ นไปตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการทีด
 ี เกีย
 วกับการดูแลสิทธิของผู ้ถือหุ ้น บริษัทจึง ขอเชิญผู ้ถือหุ ้นเสนอคําถามและระเบียบวาระการประชุม
สําหรับการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นครัง- ที 1/2564 ทัง- นี- ผู ้ถือหุ ้นสามารถเสนอได ้ในระหว่างวันที 16 ธันวาคม 2563 ถึงวันที
31 มกราคม 2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบนีจึงเรียนมาเพือ
 ทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายจือ
- -หง หลิน)
กรรมการอํานวยการ

สํานั กเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 0 2658 8881
1

ิ ธิผถ
การให้สท
ู้ อ
ื หุน
้ เสนอคําถามและระเบียบวาระการประชุมสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ล่วงหน้า
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความมุ่งมันทีจ
 ะดําเนินงานภายใต ้หลักการการ
กํากับดูแลกิจการทีด
 ี โดยทีบ
 ริษัทให ้ความสําคัญกับผู ้ถือหุ ้นและเพือ
 ให ้ผู ้ถือหุ ้นมันใจว่าสิทธิของตนได ้รับการปฏิบัตอ
ิ ย่าง
ิ ธิเสนอเรือ
เท่าเทียมกัน บริษัทจึงเปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นมีสท
 งต่าง ๆ ดังต่อไปนีล
- ว่ งหน ้าก่อนวันประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น
1. เสนอคําถาม
2. เรือ
 งทีค
 วรบรรจุในวาระการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น
ิ ธิเสนอเรือ
คุณสมบ ัติผถ
ู้ อ
ื หุน
้ ทีม
& ส
ี ท
& ง : ต ้องเป็ นผู ้ถือหุ ้นของบริษัทในกรณีใดกรณีหนึง ดังต่อไปนี1. ผู ้ถือหุ ้นคนหนึง หรือหลายคนถือหุ ้นรวมกันไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทัง- หมดของบริษัท หรือ
2. ผู ้ถือหุ ้นคนหนึง หรือหลายคนถือหุ ้นรวมกันน ้อยกว่าร ้อยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทัง- หมดของบริษัท และจะต ้อง
เป็ นผู ้ถือหุ ้นของบริษัทต่อเนืองอย่างน ้อย 12 เดือนจนถึงวันทีเ สนอเรือ
 ง
ช่วงเวลาทีเ& ปิ ดร ับ: วันที 16 ธันวาคม 2563 – 31 มกราคม 2564
ช่องทางทีเ& ปิ ดร ับ:

1) E-mail address: nonglukn@kgi.co.th
2) ส่งทางจดหมายถึง
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
สํานั กเลขานุการบริษัท
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173 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ ชัน
ถนนสาทรใต ้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120

เอกสารประกอบ:
ผู ้ถือหุ ้นแต่ละรายทีเ สนอเรือ
 งต ้องนํ าส่งข ้อมูลรายละเอียดดังต่อไปนีม
- ายังบริษัทเพือ
 ใช ้ประกอบการพิจารณา:
 ทีอ
1. ชือ
 ยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู ้ถือหุ ้นทีเ สนอเรือ
 ง เพือ
 ประโยชน์ในการติดต่อสอบถามข ้อมูลเพิม
 เติมโดยแนบ
สําเนาบัตรประชาชน พร ้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต ้อง
2. หลักฐานยืนยันการถือหุ ้นในบริษัทต่อเนือ
 งอย่างน ้อย 12 เดือนจนถึงวันทีเ สนอเรือ
 ง ตามคุณสมบัตท
ิ ก
ี ําหนดข ้างต ้น
- ขายหลักทรัพย์ (Broker)
ของตน เช่น ใบหุ ้น หรือ หนังสือรับรองจากตัวแทนซือ
3. ระบุวัต ถุประสงค์ และรายละเอียดของเรืองทีเ สนอ พร ้อมข ้อมูลทีเ ป็ นประโยชน์ใ นการพิจารณาของบริษัท
ข ้อเท็จจริง เหตุผล ประเด็นทีต
 ้องพิจารณา และประโยชน์ทค
ี าดว่าบริษัทจะได ้รับ

เช่น

เงือ
& นไขในการพิจารณา:
ิ ธิทจ
บริษัทมีสท
ี ะปฏิเสธการเสนอคําถามหรือระเบียบวาระการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น หากปรากฏข ้อเท็จจริง ดังต่อไปนีิ ธิในการเสนอเรือ
1. ผู ้ถือหุ ้นทีเ สนอไม่ได ้มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ นไปตามทีก
 ําหนดสําหรับผู ้ถือหุ ้นทีจ
 ะมีสท
 ง
2. เป็ นเรือ งทีเ กีย
 วกั บ การดํ า เนิน ธุร กิจ ปกติข องบริษั ท และข ้อเท็ จ จริง ทีก
 ล่า วอ ้างนั น
- มิไ ด ้แสดงถึง เหตุอัน ควรสงสัย
เกีย
 วกับความไม่ปกติหรือเหตุอน
ั ควรทีจ
 ะต ้องพิจารณาซึง เรือ
 งทีเ สนอดังกล่าว
3. เป็ นเรือ
 งทีอ
 ยูน
่ อกเหนืออํานาจทีบ
 ริษัทจะดําเนินการให ้เกิดผลตามทีเ สนอได ้
4. เป็ นเรือ
 งทีผ
 ู ้ถือหุ ้นได ้เคยเสนอต่อทีป
 ระชุมผู ้ถือหุ ้นของบริษัทเพือ
 พิจารณาในรอบ 12 เดือน ทีผ
 ่านมาแล ้ว และได ้รับ
มติสนั บสนุนด ้วยคะแนนเสียงทีน
 ้อยกว่าร ้อยละ 10 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทัง- หมดของบริษัท โดยทีข
 ้อเท็จจริงใน
เรือ
 งดังกล่าวยังไม่ได ้เปลีย
 นแปลงอย่างมีนัยสําคัญ
5. กรณีอน
ื ๆ ทีบ
 ริษัทพิจารณาแล ้วเห็ นว่ามีเหตุผลอันสมควรทีจ
 ะปฏิเสธการเสนอคําถามหรือระเบียบวาระการประชุม
สามัญผู ้ถือหุ ้น
การแจ้งผลการพิจารณาร ับเรือ
& ง:
บริษัทจะแจ ้งผลการพิจารณาการเสนอคําถามหรือระเบียบวาระการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นให ้ทราบก่อนประชุมสามัญผู ้ถือ
หุ ้น โดยเรือ
 งทีบ
 ริษัทเห็นชอบจะบรรจุเป็ นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ครัง- ที 1/2564 ต่อไป
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