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ที สลบ. 011/2564
วันที 12 พฤษภาคม 2564
เรือง การเปิ ดเผยสารสนเทศรายการทีเกียวโยงกัน
เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ทีประชุมคณะกรรมการ
ของบริษัท ครั;งที 2/2564 ซึงประชุมเมือวันที 12 พฤษภาคม 2564 ได้นมุ ตั ิให้บริษทั เข้าทําสัญญาบริการ (Service
Agreement) กับ KGI Futures Co. Ltd. ซึงเป็ นบุคคลทีเกียวโยงกัน โดยมีสารสนเทศรายการทีเกียวโยงกัน ดังนี;
สารสนเทศรายการทีเกียวโยงกัน
1. วัน เดือน ปี ทีมีการตกลงเข้าทํารายการและคู่กรณีทีเกียวข้อง
1.1 วัน เดือน ปี ทีมีการตกลงเข้าทํารายการ
บริษทั จะเข้าทําสัญญาบริการ (Service Agreement) กับ KGI Futures Co. Ltd. หลังจากทีได้รับอนุมตั จิ ากทีประชุม
คณะกรรมการบริษทั ในวันที 12 พฤษภาคม 2564 (ระยะเวลาการบริการ 5 ปี ตั;งแต่วันที 12 พฤษภาคม
2564 ถึงวันที 11 พฤษภาคม 2569)
1.2 คู่กรณีทีเกียวข้อง
ผูร้ ับบริการ: บริษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ”)
ผูใ้ ห้บริการ: KGI Futures Co. Ltd. (“KGI Futures”)
1.3 ความสัมพันธ์ของคู่กรณีทีเกียวข้อง
KGI Taiwan เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ทางอ้อมของบริษทั และเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ทางตรงของ KGI Futures
2. ลักษณะทัวไปของรายการ
บริษทั ได้ตกลงว่าจ้าง KGI Futures ให้เป็ นผูใ้ ห้บริการเกียวกับระบบการซื;อขายแบบอัตโนมัติ (Algorithmic trading หรือ
เรียกย่อว่า “Algo trading”) แก่บริษทั ดังต่อไปนี;
2.1 ปรับปรุงแอพพลิเคชัน ระบบ Algo trading ให้เป็ นโปรแกรมการซื;อขายทีมปี ระสิทธิภาพ
2.2 ให้บริการสนับสนุนทางเทคนิคเกียวกับระบบ Algo Trading
3. ประเภทและมูลค่ารายการ และเกณฑ์ทีใช้กาํ หนดมูลค่าของค่าบริการ วิธีการชําระเงิน
3.1 ประเภทและมูลค่ารายการ
รายการดัง กล่าวเป็ นรายการที เ กี ย วโยงกันประเภทรายการเกี ย วกับ สิน ทรั พ ย์ห รื อ บริ ก าร ตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย เรื อ ง การเปิ ดเผยข้อ มูล และการปฎิ บัติ ก ารของบริ ษัท
จดทะเบียนในรายการทีเกียวโยงกัน พ.ศ. 2546
ค่าบริการรวมไม่เกิน 930,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา (คิดเป็ นไม่เกิน 29.30 ล้านบาท โดยใช้สมมุติฐานอัตรา
แลกเปลียนคือ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา เท่ากับ 31.50 บาท) คิดเป็ นร้อยละ 0.43 ของมูลค่าสินทรัพย์ทีมี
ตัวตนสุทธิ ตามงบการเงินรวมของบริษทั และบริษทั ย่อย ณ วันที 31 มีนาคม 2564 ซึงอยู่ระหว่าง 1 - 20
ล้านบาท หรือระหว่างร้อยละ 0.03 – ร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ทีมตี วั ตนสุทธิ (แล้วแต่จาํ นวนใดจะสูงกว่า)
และต้องได้รับการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั และเปิ ดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
ค่าบริการ
ค่าบริการสนับสนุนทางเทคนิค
ค่าใช้จ่ายอืนทีเ บิกตามจริง
ค่าบริการรวม

จํานวนเงินสูงส ุด (USD)
สําหรับระยะเวลา 5 ปี
USD 900,000
USD 30,000
USD 930,000

จํานวนเงินสูงส ุด (บาท)
สําหรับระยะเวลา 5 ปี
28.35 ล้านบาท
0.95 ล้านบาท
29.30 ล้านบาท

หมายเหตุ มูลค่าสินทรัพ ย์ทีมีตัวตนสุท ธิ ตามงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อ ย ณ วันที 31 มีนาคม 2564 เท่ากับ
6,774 ล้านบาท
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3.2 เกณฑ์ทีใช้กาํ หนดมูลค่าของค่าบริการ
ก) ค่าบริการสนับสนุนทางเทคนิค จะคิดตามชัว โมงการทํางานจริง และเป็ นจํานวนไม่เกิน 900,000 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา สําหรับระยะเวลา 5 ปี
ข) ค่าใช้จ่ายอืนทีเบิกตามจริง ทีเกิดจากการทีผใู้ ห้บริการมาให้บริการทีเกียวข้องนอกสถานที (รวมถึงแต่ไม่
จํากัดเพียงค่าเดินทางและค่าทีพกั ) รวมทั;งค่าใช้จ่ายอืนๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร โทรศัพท์ โทรสาร ซึงจะเรียก
เก็ บตามค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน; จริงตามใบเสร็ จรับเงิน และเป็ นจํานวนไม่เกิน 30,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา
สําหรับระยะเวลา 5 ปี
3.3 วิธีการชําระเงิน
บริษทั ตกลงทีจะชําระเงินค่าบริการให้ KGI Futures ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา (“USD”) โดยบริษทั จะชําระ
เงินภายในสามสิบวันหลังจากได้รับใบแจ้งหนี; และมีกาํ หนดการชําระเงิน ดังนี:;
ก) การชําระเงินค่าบริการสนับสนุนทางเทคนิค จะจ่ายทุกไตรมาส
ข) การชําระเงินค่าใช้จ่ายอืน ทีเ บิกตามจริง จะขึน; อยูก่ บั ใบเสร็จรับเงินทีสง่ มา
4. ชือบ ุคคลทีเกียวโยงกัน ตําแหน่งและสัดส่วนการถือหน้ ุ ในบริษทั จดทะเบียนของบ ุคคลทีเกียวโยงกัน
บริษทั มีกรรมการทีเ ป็ นตัวแทนจาก KGI Taiwan จํานวน 3 คน ซึงมีตาํ แหน่งและสัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั ดังนี;
กรรมการทีเกียวโยงกัน
ตําแหน่งในบริษทั
สัดส่วนการถือหน้ ุ ในบริษทั
1. นายจิน-หลง เจิ;ง
ประธานกรรมการ
2. นางสาวไผ่-ลิน ฮวง
กรรมการ
3. นายเยน จื;อ-เจียน
กรรมการ
หมายเหตุ กรรมการทีเกียวโยงกันไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั;งที
2/2564 ในวันที 12 พฤษภาคม 2564 ในวาระทีอ นุมตั ริ ายการทีเกียวโยงกันนี;
5. แหล่งเงินท ุนทีใช้ (ถ้ามี)
เงินทุนหมุนเวียนของบริษทั
6. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั (ไม่รวมกรรมการทีเกียวโยงกัน) ได้พิจารณาแล้วมีความเห็ นว่า
ค่าบริการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และรายการดังกล่าวเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั เนือ งจากผูใ้ ห้บริการเป็ นผู้
ทีมคี วามรูแ้ ละประสบการณ์ในเรืองทีเกียวข้อง
7. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษทั ทีแตกต่างจากความเห็นตาม (6)
– ไม่ม-ี
จึงเรียนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายจื;อ-หง หลิน)
กรรมการอํานวยการ

ติดต่อ: สํานักเลขานุการบริษทั
โทร 0 2658 8880
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