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เรือ
 ง

แจ ้งมติทป
ี ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง' ที 4/2560
ของบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

เรียน

กรรมการและผู ้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทีป
 ระชุมคณะกรรมการของ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง' ที
4/2560 ซึง ประชุมเมือ
 วันที 22 สิงหาคม 2560 มีมติอนุมัตเิ รือ
 งต่าง ๆ ดังนี'
' สุด
1. อนุมัตงิ บการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยฉบับตรวจสอบ สําหรับงวด 6 เดือน สิน
วันที 30 มิถน
ุ ายน 2560
2. อนุมัตริ ายการทีเ กีย
 วโยงเกีย
 วกับการแต่งตัง' นางสุชาดา โสตถิภาพกุล กรรมการผู ้มีอํานาจลงนาม ให ้เป็ น
กรรมการบริหารของบริษัท สําหรับช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560 – ตุลาคม 2561 (ภายใต ้สัญญาร่วมบริหาร
ตามประกาศของ สํานักงาน กลต. เรือ
 ง การให ้ความเห็นชอบสัญญาร่วมบริหารงานของบริษัทหลักทรัพย์
ที อธ/น. 9/2541) (ดูเอกสารแนบ 1.)
จึงเรียนมาเพือ
 ทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายจือ
' - หง หลิน)
กรรมการอํานวยการ

ติดต่อ :

สํานั กเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์:

0 2658 8881

-เอกสารแนบ 1สารสนเทศขนตํ
ั า
 เกีย
 วก ับรายการทีเ กีย
 วโยง
ของ
บริษ ัทหล ักทร ัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จําก ัด (มหาชน)

1. ว ัน เดือน ปี ทีม
 ก
ี ารตกลงเข้าทํารายการและคูก
่ รณีทเี กีย
 วข้อง
1.1 ว ันเดือนปี ทีม
 ก
ี ารตกลงเข้าทํารายการ
ทีป
 ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง' ที 4/2560 ซึง ประชุมในวันที 22 สิงหาคม 2560 ได ้อนุมัตก
ิ ารแต่งตัง'
นางสุชาดา โสตถิภาพกุล กรรมการผู ้มีอํานาจลงนาม ให ้เป็ น “กรรมการบริหาร” ของบริษัท สําหรับช่วง
เดือนพฤศจิกายน 2560 – ตุลาคม 2561 (ภายใต ้สัญญาร่วมบริหารตามประกาศของ สํานั กงาน กลต. เรือ
 ง
การให ้ความเห็นชอบสัญญาร่วมบริหารงานของบริษัทหลักทรัพย์ ที อธ/น. 9/2541)
1.2 คูก
่ รณีทเี กีย
 วข้อง
ผู ้รับบริการ
ผู ้ให ้บริการ

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
นางสุชาดา โสตถิภาพกุล (“กรรมการบริหาร”)

ั ันธ์ของคูก
1.3 ความสมพ
่ รณีทเี กีย
 วข้อง
นางสุชาดา โสตถิภาพกุล เป็ นกรรมการผู ้มีอํานาจลงนามของบริษัท
2. ล ักษณะทว ั ไปของรายการ
 งของบริษัท รวมถึงรับผิดชอบและอนุมัตเิ รือ
กรรมการบริหารจะรับผิดชอบในการบริหารงานด ้านความเสีย
 งความ
 งของบริษัททัง' หมด และจะเป็ นสมาชิกในคณะกรรมการบริหารความเสีย
 งและคณะกรรมการย่อยของคณะ
เสีย
 งทุกคณะ พร ้อมทัง' เป็ นสมาชิกของคณะกรรมการประนอมหนี' และคณะกรรมการด ้าน
กรรมการบริหารความเสีย
ทรัพยากรบุคคลของบริษัทด ้วย
้ ําหนดค่าบริการ และวิธก
2. ประเภทและขนาดของรายการ เกณฑ์ทใี ชก
ี ารชําระเงิน
3.1 ประเภทและขนาดของรายการ
ิ หรือ บริก าร ตามประกาศคณะ
รายการดั ง กล่า วเป็ นรายการทีเ กีย
 วโยงกั น ประเภทรายการเกีย
 วกับ ทรั พ ย์ส น
กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ
 ง การเปิ ดเผยข ้อมูลและการปฎิบัตก
ิ ารของบริษัทจดทะเบียนใน
รายการทีเ กีย
 วโยงกัน พ.ศ. 2546
กรรมการบริหารจะได ้รับค่าตอบแทนรายเดือนจากบริษัท เดือนละ 315,000 บาท โดยคิดเป็ นค่าตอบแทนราย
เดื อ นร วม ปี ละ 3.78 ล า้ นบาท นอกจากนั ' น บริ ษั ทอาจมี ก ารพิ จ ารณาการ จ่ า ยโบนั สตาม ผลงานใ ห ้
กรรมการบริหารด ้วย ซึง ขนาดรายการของค่าตอบแทนรวมทัง' หมดสําหรับ 1 ปี จะอยู่ระหว่าง 1 -20 ล ้านบาท
หรือ ระหว่าง 0.03% - 3% ของมูลค่าสินทรัพย์ทม
ี ต
ี ัวตนสุทธิ (แล ้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า) จึงต ้องขออนุมัต ิ
จากคณะกรรมการบริษัท และเปิ ดเผยข ้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์
(มูลค่าสินทรั พย์ทม
ี ต
ี ัวตนสุทธิ ตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที 30 มิถุนายน 2560 คือ
4,975 ล ้านบาท)
้ ําหนดค่าบริการ
3.2 เกณฑ์ทใี ชก
กําหนดค่าตอบแทนตามอัตราตลาด
3.3 วิธก
ี ารชําระเงิน
การจ่ายค่า ตอบแทน จะแบ่ง จ่ายเป็ น 12 เดือน เดือนละ 315,000 บาท ส่วนโบนั สตามผลงานจะจ่ายปี ละ 1
ครัง'
 บุ ค คลทีเ กีย
 เป็ นคู่ก รณี รวมท งั ตํ า แหน่ง ทีบ
4. ชือ
 วโยงก น
ั ซึง
 ุ ค คลทีเ กีย
 วโยงก น
ั ดํ า รงอยู่ใ นบริษ ท
ั จด
ั วนการถือหุน
ทะเบียน หรือสดส่
้ ในบริษ ัทจดทะเบียน
นางสุชาดา โสตถิภาพกุล เป็ นกรรมการผู ้มีอํานาจลงนามของบริษัท และไม่ได ้ถือหุ ้นในบริษัท
ิ ธิออกเสีย งในการประชุมคณะกรรมการ
หมายเหตุ นางสุชาดา โสตถิภาพกุล ไม่เข ้าร่วมประชุมและไม่มส
ี ท
บริษัท ครัง' ที 4/2560 ในวันที 22 สิงหาคม 2560 ในวาระทีอ
 นุมัตริ ายการทีเ กีย
 วโยงนี'

5. แหล่งเงินทุนทีใ ช ้ (ถ้ามี)
เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
6. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษ ัท
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการทีเ กีย
 วโยง) ได ้พิจารณาแล ้วมีความเห็นว่า
6.1
6.2

ค่าตอบแทนดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล
รายการดังกล่าวเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท เนืองจากผู ้ให ้บริการเป็ นผู ้ทีม
 ค
ี วามรู ้และประสบการณ์ใน
ธุรกิจทีเ กีย
 วข ้อง

7. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษ ัททีแ
 ตกต่างจากความเห็ นตาม
(6)
– ไม่ม-ี

