แผ่นที....1..........
จํานวน...3...แผ่น
ลผ.บช. 07/2563
วันที 18 มิถุนายน 2563
เรื อง

กําหนดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 และงดจ่ายเงินปันผล

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามทีบริ ษทั ลีพฒั นาผลิตภัณฑ์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ได้มีหนังสื อลงวันที 7 เมษายน 2563 แจ้ง
เลือนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ออกไปโดยยกเลิกกําหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจําปี 2563 ทีได้กาํ หนดไว้เดิมในวันอังคารที 28 เมษายน 2563 และยกเลิกวันกําหนดรายชือผูถ้ ือหุน้ ทีมีสิทธิเข้าร่ วม
ประชุม (Record Date) เดิมในวันจันทร์ที 30 มีนาคม 2563 เนืองจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา
2019 (“COVID-19”) นัน
บริ ษทั ฯ ขอแจ้งมติทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครังที 5/2563 ซึงประชุมเมือวันที 18 มิถุนายน 2563 ดังนี
1) กําหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ในวันศุกร์ที 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ.ห้องศรี สุริยวงศ์
บอลรู ม ชัน 11 โรงแรมตวันนา เลขที 80 ถนนสุ รวงศ์ แขวงสี พระยา เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500 โดย
กําหนดให้วนั ศุกร์ที 3 กรกฎาคม 2563 เป็ นวันกําหนดรายชือผูถ้ ือหุน้ (Record Date) เพือสิ ทธิเข้าร่ วมประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563
2) กําหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 โดยมีความเห็นคณะกรรมการในแต่ละวาระ ดังนี
วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 เมือวันที 30 เมษายน 2562
ความเห็นของคณะกรรมการ :
เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
วาระที 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอผลการดําเนินงานในรอบปี 2562 ให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบ
วาระที 3 พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบปี บัญชีสินสุ ด
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ประจําปี
สิ นสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 ซึงผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

แผ่นที....2..........
จํานวน...3...แผ่น
วาระที 4 พิจารณาอนุมตั กิ ารงดจ่ ายเงินปันผลเพิมเติมสําหรับผลประกอบการปี 2562 และรับทราบการจ่ าย
เงินปันผลระหว่ างกาล ปี 2562
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิงดจ่ายเงินปั นผลเพิมเติม
สําหรับผลประกอบการของบริ ษทั ฯ ตังแต่วนั ที 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562 เนืองจากบริ ษทั ฯได้จ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุน้ ละ 0.12 บาท คิดเป็ นเงินปั นผลจ่ายจํานวน 110,661,630.12 บาท (บริ ษทั ฯได้จ่ายเงิน
ปั นผลระหว่างกาลดังกล่าวไปแล้วเมือวันอังคารที 5 พฤษภาคม 2563) คิดเป็ นร้อยละ 78 ของกําไรสุทธิ ซึงเป็ น
อัตราทีเทียบเคียงได้กบั อัตราการจ่ายเงินปั นผลประจําปี ในอดีตของบริ ษทั ฯ และสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงิน
ปั นผลของบริ ษทั ฯ ทีอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิ และเห็นสมควรเสนอทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพือ
รับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลดังกล่าว
วาระที 5 พิจารณาเลือกตังกรรมการใหม่ แทนกรรมการทีต้ องออกตามวาระ
ความเห็นของคณะกรรมการ :
เห็ นสมควรเสนอให้ทีประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นเลื อกตังกรรมการที ต้องพ้น
ตําแหน่งตามวาระในปี นีตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ดังนี
1) นายวิสิทธิ ลีละศิธร
2) นางสุภาพร จงวิลยั วรรณ และ
3) นายบุศริ นทร์ วนาสวัสดิ
ให้กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ต่อไปอีกวาระหนึง
วาระที 6 พิจารณาอนุมตั กิ ารกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
ความเห็นของคณะกรรมการ :
เห็นสมควรพิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการดังนี
1) ค่าตอบแทนทีเป็ นตัวเงิน
เห็ นสมควรพิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการให้แก่ คณะกรรมการเป็ นค่าบําเหน็ จกรรมการทังคณะ
จํานวน 1,200,000 บาท และค่าเบี ยประชุมสําหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบโดยจ่ายเป็ นรายไตรมาส
ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับจํานวน 30,000 บาทต่อไตรมาส และกรรมการตรวจสอบได้รับท่านละ 12,000
บาทต่อไตรมาส ส่วนกรรมการอิสระได้รับท่านละ 11,000 บาทต่อไตรมาส
2) ค่าตอบแทนอืนทีไม่ใช่เป็ นตัวเงิน
- ไม่มี -

แผ่นที....3..........
จํานวน...3...แผ่น
วาระที 7 พิจารณาแต่ งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชีประจําปี 2563
ความเห็นของคณะกรรมการ :
เห็นสมควรแต่งตังให้บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด โดย
ปั ญญาวัฒโน ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 3930 และ/หรื อ
1) นายศุภชัย
สันติเพ็ชร
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 5730 และ/หรื อ
2) นายณัฐวุฒิ
ภัสรพงษ์กลุ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 6660
3) นายวัชริ นทร์
เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2563 (ปี ทีเสนอ) โดยกําหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
จํานวน 3 บริ ษทั ดังนี
ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ค่าสอบบัญชีประจําปี และค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาลของบริ ษทั ฯ
ค่าสอบบัญชีประจําปี บริ ษทั ย่อย (3 บริ ษทั )
รวม
เปลียนแปลงเพิมขึนจากปี ก่ อน

ปี 2561

ปี 2562

1,390,000
770,000
2,160,000

1,440,000
790,000
2,230,000
70,000

-

ปี 2563
(ปี ทีเสนอ)
1,440,000
790,000
2,230,000
-

ตามทีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบแล้ว ทังนี ผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวจะเป็ นผูต้ รวจสอบและแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของบริ ษทั ฯ เป็ นปี แรก
วาระที 8 พิจารณาเรืองอืน ๆ (ถ้ ามี)
อนึง หากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ส่งผลให้บริ ษทั ไม่สามารถ
จัดประชุมในสถานทีทีกําหนดได้ บริ ษทั ฯ จะพิจารณาทางเลือกในการเข้าร่ วมประชุม และสถานทีทีเหมาะสม โดยคํานึงถึง
สุขภาพและความปลอดภัยของส่วนรวมเป็ นหลัก และจะแจ้งรายละเอียดทังหมดให้ท่านผูถ้ ือหุน้ ทราบโดยทันทีเมือทําได้
จึงเรี ยนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ

( นายนิพนธ์ ลีละศิธร )
ประธานกรรมการบริ หาร
และกรรมการผูจ้ ดั การ

