ที่ CGH 008/2562
วันที่ 15 มีนาคม 2562
เรื่อง

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562

เรียน

กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) (บริษัท) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมของบริษัท อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 20 ได้มีมติในวาระอันเป็นสาระสาคัญ
ดังนี้
1. เห็นชอบให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี
2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561
2. เห็นชอบให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัตงิ บการเงินประจาปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561 ซึ่ง ได้ผ่า นการตรวจสอบและลงนามโดยผู้สอบบัญ ชี และได้ ผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว
3. เห็นชอบให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรเพื่อเป็นทุนสารองตาม
กฎหมาย และอนุมัตงิ ดการจ่ายเงินปันผล ประจาปี 2561 ดังนี้
3.1 จัดสรรกาไรสุทธิประจาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสารอง เป็นจานวน 2,102,669 บาท
3.2. อนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล ประจาปี 2561
4. เห็นชอบให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกจาก
ตาแหน่งตามวาระ โดยในปีนี้ มีกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ จานวน 4 ท่าน ได้แก่
1) นายสุรพล
ขวัญใจธัญญา รองประธานกรรมการ
2) นายเดช
นาศิริกุล
กรรมการอิสระ
3) พล.ต.อ.วีรพงษ์ ชื่นภักดี
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4) ดร.วีรพัฒน์
เพชรคุปต์
กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการซึ่งครบกาหนดออกตามวาระ
ในปีนี้ทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง
เข้ามาดารงตาแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นชอบ
ให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการจานวน 4 ท่านที่ครบกาหนดออก
ตามวาระในปีนี้กลับเข้ามาดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
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5. เห็ น ชอบให้ น าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ค่ า ตอบแทนคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2562 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึงอนุมัติ
ให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562 ดังนี้
5.1 ค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน ดังต่อไปนี้

ตาแหน่ง

มติที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2560
(บาท/เดือน)

มติที่ประชุมสามัญ นาเสนอที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2561
ประจาปี 2562
(บาท/เดือน)
(บาท/เดือน)

ประธานกรรมการ
100,000
100,000
100,000
รองประธานกรรมการ
55,000
55,000
55,000
กรรมการ
45,000
45,000
45,000
ประธานคณะกรรมการ
30,000
30,000
30,000
ตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
20,000
20,000
20,000
คณะกรรมการชุดย่อยอื่น
30,000
30,000
30,000
- ประธาน
20,000
20,000
20,000
- กรรมการ
1) การจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น
ให้เหมาจ่ายเป็นรายเดือนเฉพาะเดือนที่มีการประชุม
2) ให้พนักงานที่ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดียวกันกับกรรมการบริษัท
ท่านอื่น ส่วนพนักงานที่ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ไม่ได้รับค่าตอบแทน
ดังกล่าว
3) ให้มีผลตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
5.2 หลักเกณฑ์การจ่ายค่าบาเหน็จกรรมการ เป็นดังต่อไปนี้
1) ให้ จ่า ยเงิ น บ าเหน็ จ กรรมการได้ไ ม่เ กิน 4 เท่าของอัตราค่ า ตอบแทนรายเดื อน โดยให้ประธาน
คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการด้านการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี ได้รับเงินบาเหน็จเพิ่มอีก 1 เท่าของอัตราค่าตอบแทน
2) ให้คานวณค่าบาเหน็จกรรมการที่ทุกท่านจะได้รับ ตามสัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2562 ดังนี้
ก) เข้าประชุม มากกว่า ร้อยละ 75 ได้รับร้อยละ 100 ของอัตราเงินบาเหน็จที่คานวณได้
ข) เข้าประชุม ต่ากว่า ร้อยละ 75 ได้รับร้อยละ 50 ของอัตราเงินบาเหน็จที่คานวณได้
ค) กรรมการที่มีสิทธิได้รับเงินบาเหน็จจะต้องปฎิบัติหน้าที่ในตาแหน่งกรรมการตลอดทั้งปี 2562
(1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562)
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6. เห็นชอบให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช
โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจาปี 2562 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ดังต่อไปนี้
1) นายวัลลภ
วิไลวรวิทย์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6797 และ/หรือ
2) นายชวาลา
เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 และ/หรือ
3) ดร. สุวัจชัย
เมฆะอานวยชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6638 และ/หรือ
4) นางนิสากร
ทรงมณี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035
ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ
สอบบัญชี จากัด จัดหาผู้สอบบัญชี รับอนุญาตรายอื่นของ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี
จากัด ทาหน้าที่แทน และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจาปี 2562 เป็นเงิน 1,180,000 บาท
7. อนุมัติให้กาหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
7.1 กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
(Record Date) ในวันที่ 29 มีนาคม 2562
7.2 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.
7.3 สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมบลิสตัน สุวรรณ พาร์ค วิว เลขที่ 9 ซอยต้นสน
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
7.4 ในส่วนของวาระการประชุม ใคร่ขอเสนอดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีแล้ว
วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรกาไรเพื่ อเป็นทุน สารองตามกฎหมาย และอนุมัติงดการจ่ายเงิน ปัน ผล
ประจาปี 2561
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2562
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2562
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
-ลายมือชื่อ(นายสดาวุธ เตชะอุบล)
ประธานกรรมการ
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