
 
 
 

ท่ี CK-20-0000-PO-L-0023 

                     16 มิถุนายน 2563 

เร่ือง  แจง้มติคณะกรรมการบริษทั ก าหนดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563  
และงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562   

เรียน    กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
    
 ตามท่ีคณะกรรมการบริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ในการประชุมคร้ังท่ี 
3/2563 เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2563 ไดมี้มติใหเ้ล่ือนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ของ
บริษทัฯ ออกไปไม่มีก าหนด โดยยกเลิกก าหนดการจดัประชุมและระเบียบวาระการประชุมท่ีได้
ก าหนดไวเ้ดิมเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2563 รวมทั้งใหย้กเลิกวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record date) 
เพื่อสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ท่ีไดก้ าหนดไวเ้ดิมเม่ือวนัท่ี 13 มีนาคม 2563 เน่ืองจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) นั้น 

 บริษทัฯ ขอแจง้มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 16 
มิถุนายน 2563 ดงัน้ี  

1.  ก าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ในวนัท่ี 6 สิงหาคม 2563 เวลา 9.30 น.  
ณ ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 4 ส านกังานใหญ่ เลขท่ี 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวง
รัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยก าหนดให้วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 เป็นวนัก าหนด
รายช่ือผูถื้อหุน้ (Record date) เพื่อสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563  

2.   ก าหนดระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ดงัน้ี 

วาระท่ี 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 
    ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นวา่การบนัทึกรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี  

2562 มีความถูกตอ้งครบถว้นและมีความชดัเจน จึงเห็นควร
เสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้รับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

วาระท่ี 2   รับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2562 
    ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัในปี 2562 

ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบ โดยไม่ตอ้งมีการลงมติ 
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วาระท่ี 3   พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปีส้ินสุด 
   วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

    ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติังบแสดงฐานะ 
การเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562   ซ่ึงไดผ้า่นการพิจารณาของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ  และคณะกรรมการบริษทั  
และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีแลว้ 

วาระท่ี 4   พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล และอนุมติังดจ่ายเงินปันผลส าหรับ 
                 ผลประกอบการปี 2562 

ความเห็นคณะกรรมการ :        1.   เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้รับทราบการจ่ายเงิน 
ปันผลระหว่างกาลจ านวนสองคร้ัง รวมในอตัราหุ้นละ 
0.40 บาท เป็นเงิน 677,558,748.80 บาท แบ่งเป็นการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานงวด
คร่ึงปีแรกของปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็น
เงิน 338,779,374.40 บาท ซ่ึงจ่ายเม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 
2562 และเงินปันผลระหว่างกาลคร้ังท่ี 2 จากผลการ
ด าเนินงวดคร่ึงปีหลงัของปี 2562 ในอตัราหุ้นละ 0.20 
บาท เป็นเงิน 338,779,374.40 บาท (เงินปันผลดงักล่าว
จ่ายจากก าไรสุทธิและก าไรสะสมของบริษทั) ซ่ึงจ่าย
เม่ือวันท่ี 5 พฤษภาคม 2563 โดยการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลคร้ังท่ี 2 น้ี เพื่อลดผลกระทบท่ีอาจเกิด
ขึ้นกบัผูถื้อหุ้นจากการเล่ือนประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของ
บริษัทออกไปโดยไม่มีก าหนด และคณะกรรมการ
บริษทัจะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 อีก ซ่ึง
เป็นไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 
3/2563 วนัท่ี 7 เมษายน 2563  

2.    เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติังดจ่ายเงินปันผล 
   ประจ าปีส าหรับผลประกอบการปี 2562 ตามงบการเงิน      
 ส้ินสุด  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจ  
 สอบ และรับรองโดยผูส้อบบญัชีของบริษทั  เน่ืองจาก   
 ไดมี้การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลตามขอ้ 1. แลว้ 
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วาระท่ี 5   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 
   ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้ง นายอศัวิน คงสิริ 

นายถวลัยศ์กัด์ิ สุขะวรรณ นายรัตน์ สันตอรรณพ  และ  
นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการท่ีพน้ต าแหน่งตาม
วาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง 
ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอ  

วาระท่ี 6   พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ   
   ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ 

ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอ 
คือ โบนัสกรรมการส าหรับปี 2562 ในวงเงินไม่ เ กิน 
11,000,000 บาท และค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2563 
ในวงเงินไม่เกิน 8,625,000 บาท 

วาระท่ี 7   พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2563 
   ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้แต่งตั้ง นางสาวศิราภรณ์ 

เอ้ืออนนัตก์ุล หรือ นายฉตัรชยั เกษมศรีธนาวฒัน์ หรือ 
นางสาวชลรส สันติอศัวราภรณ์ แห่งบริษทั ส านกังาน 
อีวาย จ ากดั คนหน่ึงคนใดเป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 
โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 3,900,000 บาท 

วาระท่ี 8   พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี)  

ทั้งน้ี บริษทัฯ จะจดัส่งแนวปฏิบติัเพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ใหพ้ร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมสามญั          ผู ้
ถือหุน้ต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

  ขอแสดงความนบัถือ                                                   
 

 
                                                                                          (นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย)์       
                                                                                                 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่   


