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ที สลบ. 002/2562
วันที 20 กุมภาพันธ์ 2562
เรือ
 ง

แจ ้งมติทป
ี ระชุมคณะกรรมการ เรือ
 งกําหนดการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นและการจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสด

เรียน กรรมการและผู ้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทีป
 ระชุมคณะกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง; ที 1/2562
ซึง ประชุมเมือ
 วันที 20 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติอนุมัตใิ นเรือ
 งต่าง ๆ ดังนี;
1.

; สุดวันที 31 ธันวาคม 2561
อนุมัตงิ บการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยฉบับตรวจสอบสําหรับปี สิน
และอนุมัตริ ายงานประจําปี 2561 ของบริษัท และให ้นํ าเสนอต่อทีป
 ระชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ครัง; ที 1/2562 พิจารณา
อนุมัตต
ิ อ
่ ไป

2.

อนุมัตก
ิ ารจัดสรรกําไรและการจ่ายเงินปั นผล สําหรับผลการดําเนินงาน ปี 2561 ดังนี;
2.1 ไม่จัดสรรเป็ นสํารองตามกฎหมาย เนือ
 งจากบริษัทมีสาํ รองครบถ ้วนตามทีก
 ฎหมายกําหนดแล ้ว
2.2 อนุมัตก
ิ ารจ่ายเงินปั นผลจากกําไรสะสมในอัตราหุ ้นละ 0.385 บาท (คิดเป็ นอัตราร ้อยละ 71 ของกําไรสําหรับปี
 ผู ้ถือหุ ้นทีม
ิ ธิรับ
จากงบการเงินเฉพาะกิจการ) โดยได ้อนุมัตใิ ห ้กําหนดวัน Record Date เพือ
 กําหนดรายชือ
 ส
ี ท
เงินปั นผล ในวันที 19 เมษายน 2562 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที 8 พฤษภาคม 2562 หลังจากได ้รับ
อนุมัตจิ ากทีป
 ระชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นครัง; ที 1/2562 แล ้ว
 ภ
ี ูมล
ิ ําเนาอยู่ในประเทศไทยหรือเป็ นผู ้ทีอ
 ยู่ในประเทศไทย ชัว
หมายเหตุ บุคคลธรรมดาผู ้ได ้รับเงินปั นผลทีม
ระยะเวลาหนึง หรือหลายระยะ รวมเวลาทัง; หมดถึง 180 วันในปี ภาษี ใด จะได ้รับเครดิตภาษี ตามมาตรา 47 ทวิ
แห่งประมวลรัษฎากรตามสัดส่วน ดังนี;
เกณฑ์ภาษี เงินปั นผล ปี 2561
ก) กรณีผู ้ได ้รับเงินปั นผลได ้รับเครดิตภาษี โดยจ่ายจาก
กําไรของกิจการทีต
 ้องเสียภาษี เงินได ้นิตบ
ิ ค
ุ คลในอัตรา
ดังนี;
-อัตราร ้อยละ 30 ของกําไรสุทธิ
-อัตราร ้อยละ 25 ของกําไรสุทธิ
-อัตราร ้อยละ 23 ของกําไรสุทธิ
-อัตราร ้อยละ 20 ของกําไรสุทธิ
ข) กรณีผู ้ได ้รับเงินปั นผลไม่ได ้รับเครดิตภาษี เนือ
 งจาก
จ่ายจากกําไรสุทธิของกิจการทีไ ด ้รับยกเว ้นภาษี นต
ิ บ
ิ ค
ุ คล
รวมเงินปั นผลต่อหุ ้น

เงินปั นผล
(บาท/หุ ้น)

ผู ้ถือหุ ้นนํ าไปคํานวณ
เครดิตภาษี เงินปั นผลได ้
เท่ากับ…..

0.106
0.045
0.002
0.214
0.018

เงินปั นผล X 3/7
เงินปั นผล X 1/3
เงินปั นผล X 23/77
เงินปั นผล X 1/4
-

0.385

3.

 ดังต่อไปนี; กลับเข ้าเป็ นกรรมการตามเดิม
อนุมัตก
ิ ารแต่งตัง; กรรมการทีต
 ้องออกจากตําแหน่งตามวาระตามทีม
 รี ายชือ
โดยการแต่งตัง; ดังกล่าวจะเสนอให ้ทีป
 ระชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ครัง; ที 1/2562 พิจารณาอนุมัตต
ิ อ
่ ไป
3.1 นายเซ่า - เจิง ดิง
กรรมการ
3.2 นางสุชาดา โสตถิภาพกุล
กรรมการ
3.3 นายประดิษฐ ศวัสตนานนท์
กรรมการอิสระ
3.4 นายพิชาญ กุลละวณิชย์
กรรมการอิสระ

4.

อนุ มัตก
ิ ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ซึง ประกอบด ้วยค่าบําเหน็ จกรรมการสําหรั บปี 2561 ไม่เกิน 25.10 ล ้านบาท
บําเหน็ จกรรมการตรวจสอบสําหรับปี 2561 ไม่เกิน 0.50 ล ้านบาท และค่าเบีย
; ประชุมกรรมการและค่าตอบแทนราย
เดือนสําหรับปี 2562 ไม่เกิน 5 ล ้านบาท
ทัง; นี; กรรมการสามารถเบิกค่าเดินทางและค่าทีพ
 ักสําหรั บการมาประชุมได ้ โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวจะ
เสนอให ้ทีป
 ระชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ครัง; ที 1/2562 พิจารณาอนุมัตต
ิ อ
่ ไป

1

ค่าตอบแทนกรรมการ
บําเหน็ จกรรมการ
บําเหน็ จกรรมการตรวจสอบ
ค่าเบีย
; ประชุมกรรมการและค่าตอบแทนรายเดือน
5.

จํานวน
ไม่เกิน 25.10 ล ้านบาท (สําหรับปี 2561)
ไม่เกิน 0.50 ล ้านบาท (สําหรับปี 2561)
ไม่เกิน 5.00 ล ้านบาท (สําหรับปี 2562)

 ต่อไปนี;ของ บริษัท ดีลอยท์ ทู ้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เป็ นผู ้สอบ
อนุมัตก
ิ ารแต่งตัง; ผู ้สอบบัญชีรายชือ
บัญ ชีข องบริษั ทสํ า หรั บ รอบระยะเวลาบั ญ ชีปี 2562 และอนุ มั ต ค
ิ ่า ตอบแทนผู ้สอบบัญ ชีสํา หรั บ ปี 2562 จํ า นวน
2,250,000 บาท เพิม
 ขึน
; ร ้อยละ 14.8 จากค่าสอบบัญชีประจําปี 2561 (จํานวน 1,960,000 บาท) ทัง; นี; การแต่งตัง; ผู ้สอบ
บัญชีและค่าตอบแทนผู ้สอบบัญชีดงั กล่าว จะเสนอให ้ทีป
 ระชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ครัง; ที 1/2562 พิจารณาอนุมัตต
ิ อ
่ ไป
 ผู ้สอบบัญชี
ชือ
นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ
นายวัลลภ วิไลวรวิทย์
นางนิสากร ทรงมณี
นางวิลาสินี กฤษณามระ

เลขทีผ
 ู ้สอบบัญชี
รับอนุญาต
4301
6797
5035
7098

 ในงบการเงินของบริษัท
จํานวนปี ทเี ป็ นผู ้ลงลายมือชือ
5 ปี (ปี 2557-2561)
 ในงบการเงินของบริษัท
ยังไม่เคยเป็ นผู ้ลงลายมือชือ
 ในงบการเงินของบริษัท
ยังไม่เคยเป็ นผู ้ลงลายมือชือ
 ในงบการเงินของบริษัท
ยังไม่เคยเป็ นผู ้ลงลายมือชือ

ในกรณีทผ
ี ู ้สอบบัญชีดังกล่าวข ้างต ้น ไม่สามารถปฏิบัตห
ิ น ้าทีไ ด ้ ให ้บริษัท ดีลอยท์ ทู ้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี
จํากัด จัดหาผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตอืน
 ของสํานั กงานทําหน ้าทีต
 รวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัทแทนผู ้สอบบัญชีดงั กล่าวได ้
6.

อนุมัตใิ ห ้กําหนดวันประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ครัง; ที 1/2562 ในวันที 9 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห ้องบอลรูม
 ฮอลล์ ชัน
; 12 (อาคารจอดรถ) เลขที 43 ไทยซีซท
ี าวเวอร์ ถนนสาทรใต ้
2 และ 3 อายัท อบาโลน คอนเวนชัน
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

7.

พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ครัง; ที 1/2561 ซึง ได ้ประชุมเมือ
 วันที 10 เมษายน 2561
รับทราบรายงานของคณะกรรมการ ประจําปี 2561
; สุดวันที 31 ธันวาคม 2561
พิจารณาและอนุมัตงิ บการเงินฉบับตรวจสอบสําหรับปี สิน
พิจารณาและอนุมัตเิ รือ
 งการจ่ายเงินปั นผล สําหรับผลการดําเนินงานปี 2561
พิจารณาและอนุมัตก
ิ ารเลือกตัง; กรรมการแทนกรรมการทีต
 ้องออกตามวาระ
พิจารณาและอนุมัตค
ิ า่ ตอบแทนกรรมการ
พิจารณาและอนุมัตก
ิ ารแต่งตัง; ผู ้สอบบัญชีและกําหนดเงินค่าสอบบัญชี ประจําปี 2562
พิจารณาและอนุมัตก
ิ ารแก ้ไขเพิม
 เติมข ้อบังคับของบริษัท
เรือ
 งอืน
 ๆ (ถ ้ามี)

 ผู ้ถือหุ ้นทีม
ิ ธิเข ้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการ
อนุมัตใิ ห ้กําหนดวัน Record Date เพือ
 กําหนดรายชือ
 ส
ี ท
ประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ครัง; ที1 /2562 ในวันที 6 มีนาคม 2562
บริษัทขอแจ ้งให ้ทราบว่าบริษัทจะเผยแพร่หนั งสือเชิญประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ครัง; ที 1/2562 และสิง ทีส
 ง่ มาด ้วยไว ้
บนเว็บไซต์ของบริษัทที “www.kgieworld.co.th” ภายในวันที 8 มีนาคม 2562
จึงเรียนมาเพือ
 ทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายจือ
; - หง หลิน)
กรรมการอํานวยการ

ติดต่อ: สํานั กเลขานุการบริษัท
โทร 0 2658 8881
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