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ลผ.บช. 03/2563
วันที 7 เมษายน 2563
เรื อง

แจ้งเลือนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 และการอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามทีคณะกรรมการบริ ษทั ลีพฒั นาผลิตภัณฑ์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ในการประชุมเมือวันที 13
มีนาคม 2563 ได้มีมติอนุมตั ิกาํ หนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ในวันอังคารที 28 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องคริ สตัลบอลรู ม ชัน 2 โรงแรมตวันนา เลขที 80 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี พระยา เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร เพือ
พิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ทีได้เผยแพร่ ผา่ นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไปแล้วนัน
เนืองจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ซึงเป็ นโรคติดต่อ
อันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และปั จจุบนั COVID-19 มีแนวโน้มการแพร่ ระบาดทีทวีความรุ นแรงอย่าง
รวดเร็ วในประเทศไทย และมีจาํ นวนผูต้ ิดเชือเพิมมากขึนอย่างต่อเนือง รวมทังมีการกระจายไปในวงกว้างมากขึน ประกอบ
กับภาครัฐได้ขอความร่ วมมือภาคเอกชนควรงดการจัดกิจกรรมทีมีลกั ษณะเป็ นการรวมกันของคนหมู่มากออกไปก่อน เพือลด
การแพร่ ระบาดไปสู่บุคคลจํานวนมาก และอาจส่งผลกระทบต่อการบริ หารจัดการได้ บริ ษทั มีความห่วงใยต่อสุขอนามัย และ
ความปลอดภัยของผูท้ ีจะเข้าร่ วมประชุม และผูร้ ่ วมงานทุกท่าน รวมทังเป็ นการปฏิบตั ิตามมาตรการของกรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข และภาครัฐ ในการป้ องกันและลดการแพร่ ระบาดของโรคดังกล่าว นอกจากนี ยังเป็ นการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม จากเหตุผลและความจําเป็ นดังกล่าวข้างต้น ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในการประชุมเมือ
วันที 7 เมษายน 2563 ได้พจิ ารณาโดยคํานึงถึงประเด็นสําคัญทีเกียวข้องต่างๆ แล้ว จึงมีมติอนุมตั ิ ดังนี
1) ให้เลือนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2563 ของบริ ษทั ออกไปไม่มีกาํ หนด โดยยกเลิกกําหนดวัน
ประชุ ม และระเบี ยบวาระการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี 2563 ที ได้กาํ หนดไว้เดิ มในวันอังคารที 28 เมษายน 2563
รวมทังให้ยกเลิกวันกําหนดรายชือและวันรวบรวมรายชื อผูถ้ ือหุ ้นเพือสิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจําปี
2563 ที ได้ก ําหนดไว้เดิ มในวันจันทร์ ที 30 มี นาคม 2563 ด้วย และหากสถานการณ์ คลี คลายและมี ค วามเหมาะสมแล้ว
คณะกรรมการบริ ษทั จะพิจารณากําหนดวันประชุม และระเบี ยบวาระการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ประจําปี 2563 ขึ นใหม่
โดยเร็ ว และจะแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบต่อไป ทังนี การเลือนการประชุมสามัญดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อการดําเนิ นงานของบริ ษทั
อย่างมีนยั สําคัญ และไม่กระทบต่อสิ ทธิในการรับเงินปั นผลของผูถ้ ือหุน้
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2) ให้จ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลจากกําไรของบริ ษทั ทีปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิ นและบัญชี กาํ ไร
ขาดทุน ประจําปี 2562 สิ นสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 ซึงได้ผา่ นการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั แล้ว
ในอัตราหุน้ ละ 0.12 บาท (ซึ งเป็ นอัตราเดิม) คิดเป็ นเงินปั นผลจ่ายจํานวน110.66 ล้านบาท โดยจ่ายจากกําไรส่ วนทีเสี ยภาษี
เงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึงผูถ้ ือหุน้ ทีเป็ นบุคคลธรรมดาสามารถนําไปเครดิตภาษีได้ทงจํ
ั านวน การจ่ายเงินปั นผล
ดังกล่าวจะจ่ายให้เฉพาะผูถ้ ือหุน้ ทีมีรายชือในทะเบียนผูถ้ ือหุ ้น ณ วันกําหนดรายชือผูถ้ ือหุ ้นทีมีสิทธิ ได้รับเงินปั นผล เมือวัน
จันทร์ที 30 มีนาคม 2563 ซึงเป็ นวันเดิมทีได้แจ้งต่อผูถ้ ือหุน้ ไว้แล้ว ทังนี บริ ษทั กําหนดจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลดังกล่าว
ในวันอังคารที 5 พฤษภาคม 2563 โดยคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงิ นปั นผล
ประจําปี ตามทีจะเสนอต่อทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจําปี 2563 พิจารณาอนุมตั ิ เพือลดผลกระทบทีอาจเกิดขึนกับผูถ้ ือหุ ้น
จากการเลือนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ออกไปโดยไม่มีกาํ หนด
บริ ษทั ขออภัยท่านผูถ้ ือหุ ้นมา ณ ทีนี เป็ นอย่างสู ง ทีต้องเลือนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นในครังนี ตามเหตุผล
ดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม บริ ษทั จะติดตามสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ COVID-19 อย่างใกล้ชิด รวมถึงการพิจารณา
ทางเลือกในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ด้วยวิธีการอืนใดทีกฎหมายกําหนดให้ทาํ ได้ เพือจัดให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
โดยเร็ วต่อไป
จึงเรี ยนมาเพือทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายนิพนธ์ ลีละศิธร )
ประธานกรรมการบริ หาร
และกรรมการผูจ้ ดั การ

