
 
 
 
 
 
 
 

 

ท่ี คกก.094/2563 
    วนัท่ี 11 พฤษภาคม  2563 
 

เร่ือง   ก าหนดวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563  งดการจ่ายเงินปันผล  เปลี่ยนแปลงมลูคา่หุน้ และ 
           แกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิ  
 

เรียน   กรรมการและผูจ้ดัการ 
            ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
  
อ้างถงึ  หนงัสือบริษัทฯ ท่ี คกก.051/2563 ลงวนัท่ี 1 เมษายน 2563 เรื่อง : แจง้มติคณะกรรมการใหเ้ลื่อนการ 
          ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 26 โดยยกเลิกวนั และวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้วนัท่ี 24 เมษายน 2563   
            และอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 
 

 ตามท่ีท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส ์จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 3/2563 เม่ือวนัพธุ 
ท่ี 1 เมษายน 2563 ไดพิ้จารณา และมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิใหบ้ริษัทเลื่อนการจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 26   
จากเดิมท่ีก าหนดประชมุฯ ในวนัศกุรท่ี์ 24 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ออกไปไมม่ีก าหนด โดยยกเลิกก าหนด 
วนัประชมุ และวาระการประชมุ รวมทัง้วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี  
2563  (ครัง้ท่ี 26) (Record Date) ในวนัพฤหสับดีท่ี 12 มีนาคม 2563  และอนมุตัิการจดัสรรผลก าไร และจ่าย 
เงินปันผลระหวา่งกาลจากก าไรของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ใหก้บัผูถื้อหุน้แทนการจ่ายเงินปันผล 
ประจ าปี 2562 ตามท่ีไดเ้สนอใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้อนมุตัิ รายละเอียดปรากฏตามหนงัสือท่ีอา้งถงึขา้งตน้นัน้  
   

       ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 4/2563 เม่ือวนัจนัทรท่ี์ 11 พฤษภาคม 2563 เวลา  
10.30 น.  ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ไดม้ีมตเิป็นเอกฉนัทใ์หเ้รียกประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563  
(ครัง้ท่ี 26) ในวนัองัคารท่ี 14 กรกฎาคม 2563  เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชมุชัน้ 8  ส  านกังานสาขาของบริษัทฯ  
เลขท่ี 12/555 อาคารกหุลาบ  หมู ่15 ถนนบางนา-ตราด  ต าบลบางแกว้  อ  าเภอบางพลี  จงัหวดัสมทุรปราการ   
เพ่ือพิจารณาเรื่องตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงันี.้- 
     1)   เรื่องประธานฯ แจง้เพ่ือทราบ 
         - รบัทราบการรบัรองการตอ่อายบุริษัทฯ เป็นสมาชิกแนวรว่มตอ่ตา้นคอรร์ปัชนัของภาคเอกชนไทย 
     2)   พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 25 เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 25 เมษายน 2562 
     3)   รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 
     4)   พิจารณาอนมุตัิงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
           ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต                 .../2 
   
 
 

บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จ ำกดั (มหำชน) 
259/13 ซอยปรีดี พนมยงค ์13 ถนนสุขมุวทิ 71 เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 
โทร 0 2339 3999   
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    5)   พิจารณาอนมุตัิงดการจา่ยเงินปันผล ประจ าปี 2562 ใหก้บัผูถื้อหุน้ เน่ืองจากบริษัทฯ ไดจ้่ายเงินปันผล 
           ระหวา่งกาลจากก าไรของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 แทนการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562              
    6)   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ :   

1)  ดร. ทนง  พิทยะ   กรรมการ  และกรรมการอิสระ  
           2)  นายวรพล  โลพนัธศ์ร ี  กรรมการ และกรรมการอิสระ 
         3)  นายเจริญพนัธ ์ พนัธมุงคล  กรรมการ และกรรมการอิสระ   

                 4)  นายจรสัภล  รุจิราโสภณ  กรรมการ 
           และก าหนดอ านาจกรรมการ  
     7)   พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการฯ ประจ าปี  คา่เบีย้ประชมุกรรมการ และกรรมการชดุย่อยของบริษัทฯ    
           ประจ าปี 2563  
     8)   พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563   
     9)   พิจารณาอนมุตัิการเปลี่ยนแปลงมลูคา่หุน้ของบริษัทฯ จากเดิมมลูคา่หุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 10.- (สิบ) บาท  
       เป็นมลูคา่ท่ีตราไว ้หุน้ละ 1.- (หนึ่ง) บาท   
    10)   พิจารณาอนมุตัใิหบ้รษัิทแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 4 ใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงมลูคา่หุน้ 
            ของบริษัทฯ เป็นดงันี ้
 ขอ้ 4.  ทนุจดทะเบียน  จ านวน  323,400,000.00  บาท ( สามรอ้ยย่ีสิบสามลา้นสี่แสนบาทถว้น ) 
         แบ่งออกเป็น               323,400,000 หุน้    ( สามรอ้ยย่ีสิบสามลา้นสี่แสนหุน้ ) 
         มลูคา่หุน้ละ                     1.00 บาท  ( หนึ่งบาทถว้น ) 
       โดยแยกออกเป็น 
          หุน้สามญั   323,400,000 หุน้    ( สามรอ้ยย่ีสิบสามลา้นสี่แสนหุน้ ) 
         หุน้บรุิมสทิธิ                     - หุน้    (  -  ) 
     11)  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถา้ม)ี 
 

   ทัง้นี ้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 
ประจ าปี 2563 (ครัง้ท่ี 26) (Record Date) ในวนัองัคารท่ี 26 พฤษภาคม 2563   
 

 

                    จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
 

  ขอแสดงความนบัถือ 

 
            (นายเจริญ  รุจิราโสภณ, นางนิรมล  รุจิราโสภณ) 

                        กรรมการผูม้ีอ  านาจ 


