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ที สลบ. 018/2562
วันที 21 สิงหาคม 2562
เรือ
 ง การอนุมัตงิ บการเงิน การเปลีย
 นแปลงกรรมการ การแต่งตัง$ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา
และรายการทีเ กีย
 วโยง
เรียน กรรมการและผู ้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทีป
 ระชุมคณะกรรมการของ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง$ ที 4/2562
ซึง ประชุมเมือ
 วันที 21 สิงหาคม 2562 มีมติอนุมัตเิ รือ
 งต่าง ๆ ดังนี$
$ สุด วัน ที 30
1. อนุ มัต งิ บการเงินและงบการเงิน รวมของบริษั ทและบริษั ทย่อยฉบับ ตรวจสอบ สําหรั บงวด 6 เดือน สิน
มิถน
ุ ายน 2562
2. รับทราบการลาออกของกรรมการ 2 ท่าน ดังนี$
2.1 นางสาวบี เล็ง ออย ซึง ดํารงตําแหน่งกรรมการมีอํานาจลงนาม กรรมการสรรหา กรรมการกํากับดูแลกิจการและ
 ง และกรรมการด ้านทรั พยากรบุคคลของบริษัท ได ้ลาออก
ความรับผิดชอบต่อสังคม กรรมการบริหารความเสีย
จากตําแหน่ ง กรรมการของบริษัท และจากตํา แหน่ งทีท
 ่านเกีย
 วข ้องทัง$ หมดในบริษัท โดยมีผลตัง$ แต่วันที 21
สิงหาคม 2562 (นางสาวบี เล็ง ออย ยังคงดํารงตําแหน่งกรรมการผู ้จัดการของบริษัทต่อไป)
2.2 นายเซ่า-เจิง ดิง ซึง ดํารงตําแหน่ งกรรมการของบริษัท ได ้ลาออกจากตําแหน่ งกรรมการของบริษัท โดยมีผล
ตัง$ แต่วน
ั ที 21 สิงหาคม 2562
3. อนุมัตก
ิ ารแต่งตัง$ นายจิน-หลง เจิง$ เป็ นกรรมการ (มีอํานาจในการจัดการ) คนใหม่แทนกรรมการทีพ
 ้นจากตําแหน่ ง
ทัง$ นี$ การแต่งตัง$ ดังกล่าวต ้องได ้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4. อนุมัตก
ิ ารแต่งตัง$ นายจิน-หลง เจิง$ เป็ นประธานกรรมการคนใหม่ของบริษัท และอนุมัตก
ิ ารแต่งตัง$ นายพิชาญ กุลละ
วณิชย์ เป็ นรองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาคนใหม่ของบริษัท
 กรรมการมีอํานาจลงนาม ซึง เป็ นผลมาจากการเปลีย
5. อนุ มัต ก
ิ ารเปลีย
 นแปลงรายชือ
 นแปลงกรรมการข ้างต ้น โดยมี
รายละเอียด ดังนี$
ก่อนเปลีย
 นแปลง
1. นายจือ
$ -หง หลิน
2. นางสาวบี เล็ง ออย
3. นางสุชาดา โสตถิภาพกุล

หลังเปลีย
 นแปลง
1. นายจือ
$ -หง หลิน
2. นายจิน-หลง เจิง$
3. นางสุชาดา โสตถิภาพกุล

หมายเหตุ กรรมการสองในสามลงนามผูกพันบริษัท
6. อนุมัตริ ายการทีเ กีย
 วโยงเกีย
 วกับการแต่งตัง$ นางสุชาดา โสตถิภาพกุล กรรมการผู ้มีอํานาจลงนาม ให ้เป็ นกรรมการ
บริหารของบริษัท สาหรับช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 – ตุลาคม 2563 (ภายใต ้สัญญาร่วมบริหารตามประกาศของ
สํานักงาน กลต. เรือ
 งการให ้ความเห็นชอบสัญญาร่วมบริหารงานของบริษัทหลักทรัพย์ ที อธ/น.9/2541) (ดูเอกสาร
แนบ 1.)
7. รับทราบการจัดอันดับเครดิตทริสเรทติง$ สาหรับปี 2562 โดยทริสเรทติง$ ปรับเพิม
 อันดับเครดิตองค์กรและหุ ้นกู ้ไม่ด ้อย
สิทธิ ไม่มห
ี ลักประกันของบริษัท เป็ นระดับ “A” จากเดิมทีร ะดับ “A-”
ทัง$ นี$ การปรับเพิม
 ขึน
$ ของอันดับเครดิตสะท ้อนถึงมุมมองของทริสเรทติง$ ทีม
 ต
ี อ
่ สถานะของบริษัทกับ KGI Securities
Co., Ltd. ในไต ้หวัน (KGI Taiwan) ซึง เป็ นตัวแทนของ KGI Group การปรับอันดับเครดิตของบริษัทพิจารณาจาก
การเป็ นบริษัทในเครือทีม
 ค
ี วามสาคัญปานกลางในเชิงกลยุทธ์ ดังนั น
$ อันดับเครดิตของบริษัทจึงได ้รั บการยกระดับ
เพิม
 ขึน
$ จากสถานะอันดับเครดิตเฉพาะของบริษัทเอง ในส่วนอันดับเครดิตเฉพาะของบริษัทนั น
$ ทริสเรทติง$ ยังคงมี
มุมมองเหมือนเดิม โดยอันดับเครดิตสะท ้อนถึงผลประกอบการทีย
 ังคงมีความมันคงและแข็งแกร่งจากแหล่งรายได ้ทีม
 ี
การกระจายตัว
จึงเรียนมาเพือ
 ทราบ
ขอแสดงความนับถือ

ติดต่อ: สํานั กเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์: 0 2658 8881

(นายจือ
$ - หง หลิน)
กรรมการอํานวยการ

1

-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 4/2562 ซึง ประชุมในวันที 21 สิงหาคม 2562 ได ้อนุมัตก
ิ ารแต่งตัง$ นางสุชาดา
โสตถิภาพกุล กรรมการผู ้มีอํานาจลงนาม ให ้เป็ น “กรรมการบริหาร” ของบริษัท สําหรับช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 –
ตุล าคม 2563 (ภายใต ้สัญ ญาร่ว มบริหารตามประกาศของสํานั ก งาน กลต. เรือง การให ้ความเห็ นชอบสัญญาร่ ว ม
บริหารงานของบริษัทหลักทรัพย์ 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
 ง
กรรมการบริหารจะรับผิดชอบในการบริหารงานด ้านความเสีย
 งความเสีย
 ง และคณะกรรมการย่ อ ยของคณะ
ของบริ ษั ททั $ง หมด และจะเป็ นสมาชิก ในคณะกรรมการบริ ห ารความเสีย
 งทุก คณะ พร ้อมทัง$ เป็ นสมาชิก ของคณะกรรมการประนอมหนี$ และคณะกรรมการด ้าน
กรรมการบริห ารความเสีย
ทรัพยากรบุคคลของบริษัทด ้วย
้ ําหนดค่าบริการ และวิธก
3. ประเภทและขนาดของรายการ เกณฑ์ทใี ชก
ี ารชําระเงิน
3.1 ประเภทและขนาดของรายการ
ิ หรือบริการตามประกาศคณะกรรมการ
รายการดังกล่าวเป็ นรายการทีเ กีย
 วโยงกันประเภทรายการเกีย
 วกับทรัพย์สน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ
 ง การเปิ ดเผยข ้อมูลและการปฎิบัตก
ิ ารของบริษัทจดทะเบียนในรายการทีเ กีย
 ว
โยงกัน พ.ศ. 2546
กรรมการบริหารจะได ้รับค่าตอบแทนรายเดือนจากบริษัท เดือนละ 315,000 บาท โดยคิดเป็ นค่าตอบแทนรายเดือน
รวมปี ละ 3.78 ล ้านบาท นอกจากนั น
$ บริษัทอาจมีการพิจารณาการจ่ายโบนั สตามผลงานให ้กรรมการบริหารด ้วย ซึง
ขนาดรายการของค่าตอบแทนรวมทัง$ หมดสําหรับ 1 ปี จะอยู่ระหว่าง 1 - 20 ล ้านบาท หรือ ระหว่างร ้อยละ 0.03 - 3
ของมู ล ค่า สิน ทรั พ ย์ท ีม ีตั ว ตนสุท ธิ (แล ้วแต่จํ า นวนใดจะสูง กว่า ) จึง ต ้องขออนุ มั ต จ
ิ ากคณะกรรมการบริษั ท และ
เปิ ดเผยข ้อมูลต่อตลาดหลักทรั พย์ (มูลค่าสินทรั พย์ทม
ี ต
ี ัวตนสุทธิ ตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ
วันที 30 มิถน
ุ ายน 2562 คือ 5,675 ล ้านบาท)
้ ําหนดค่าบริการ
3.2 เกณฑ์ทใี ชก
กําหนดค่าตอบแทนตามอัตราตลาด
3.3 วิธก
ี ารชําระเงิน
การจ่ายค่าตอบแทน จะแบ่งจ่ายเป็ น 12 เดือน เดือนละ 315,000 บาท ส่วนโบนัสตามผลงานจะจ่ายปี ละ 1 ครัง$
 บุ คคลทีเ กีย
 เป็ นคู่กรณี รวมทงตํ
4. ชือ
 วโยงก ันซึง
ั า แหน่ง ทีบ
 ุ คคลทีเ กีย
 วโยงก ันดํา รงอยูใ่ นบริษ ท
ั จดทะเบีย น
ั วนการถือหุน
หรือสดส่
้ ในบริษ ัทจดทะเบียน
นางสุชาดา โสตถิภาพกุล เป็ นกรรมการผู ้มีอํานาจลงนามของบริษัท และไม่ได ้ถือหุ ้นในบริษัท
ิ ธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง$ ที
ี ท
หมายเหตุ นางสุชาดา โสตถิภาพกุล ไม่เข ้าร่วมประชุมและไม่มส
4/2562 ในวันที 21 สิงหาคม 2562 ในวาระทีอ
 นุมัตริ ายการทีเ กีย
 วโยงนี$
5. แหล่งเงินทุนทีใ ช ้ (ถ้ามี)
เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
6. ความเห็ นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษ ัท
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได ้พิจารณาแล ้วมีความเห็นว่า
6.1 ค่าตอบแทนดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล
6.2 รายการดัง กล่าวเป็ นประโยชน์ส ูงสุดต่อบริษัท เนือ งจากผู ้ให ้บริก ารเป็ นผู ้ทีม
 ค
ี วามรู ้และประสบการณ์ในธุร กิจ ที
เกีย
 วข ้อง
7. ความเห็ นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษ ัททีแ
 ตกต่างจากความเห็ นตาม (6)
- ไม่ม ี –

2

