
 
  
 

                แผน่ที�......1........... 
                 จาํนวน... 4...แผน่ 

ลผ.บช.05/2562 
 

                                                              วนัที�  30  เมษายน  2562                    

 
 

เรื�อง    แจง้มติที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี  2562 

เรียน   กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

  ดว้ยที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562  ของบริษทั ลีพฒันาผลิตภณัฑ ์ จาํกดั 
(มหาชน) ( “บริษทั” )  เมื�อวนัที�  30 เมษายน 2562 เวลา 14:30 น. ณ หอ้งคริสตลับอลรูม  โรงแรมตวนันา 
เลขที� 80 ถนนสุรวงศ ์  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  รวมผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั<งสิ<น 117 ราย นบัจาํนวนหุน้
ได ้  481,669,113  หุน้  คิดเป็นร้อยละ  52.23  ของจาํนวนหุน้ที�ออกและจาํหน่ายแลว้ทั<งหมดของบริษทั
จาํนวน  922,180,251    หุน้  ครบเป็นองคป์ระชุมตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั  และไดมี้มติที�
สาํคญัดงัต่อไปนี<  

1.) รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้  ประจาํปี 2561  ซึ� งประชุมเมื�อวนัที� 27 เมษายน 2561  
 โดยที�ประชุมผูถื้อหุน้มีมติรับรองดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์ดงันี<  
 

เห็นดว้ย 481,652,013 เสียง คิดเป็นร้อยละ   100.00 

ไม่เห็นดว้ย    0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.00 

งดออกเสียง               0 เสียง คิดเป็นร้อยละ          - 
 

2.) รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี  2561 
          

3.) อนุมติังบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ สาํหรับรอบปีบญัชีสิ:นสุด ณ วนัที<  
31  ธนัวาคม  2561 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผน่ที<.....2.......... 
       จาํนวน...4..แผน่ 

 

โดยที<ประชุมผูถื้อหุน้มีมติรับรองดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์ดงันี:  
 

เห็นดว้ย 481,625,613 เสียง คิดเป็นร้อยละ   100.00 

ไม่เห็นดว้ย    0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.00 

งดออกเสียง          43,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ          - 
 

4.) อนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลประจาํปี 2561 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.08 บาทโดยจดัสรรจาก
ผลการดาํเนินงาน สาํหรับงวดระยะเวลาตั:งแต่วนัที< 1 มกราคม 2561 ถึงวนัที< 31 ธนัวาคม 2561  รวมเป็น
เงินปันผลจ่าย  73,774,420.08 บาท  ซึ< งคิดเป็นประมาณร้อยละ 93 ของกาํไรสุทธิ ตามงบกาํไรเฉพาะ
กิจการ โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัศุกร์ที< 17 พฤษภาคม 2562 ซึ< งมีรายละเอียดการจดัสรรกาํไรจากผล
การดาํเนินงานแยกตามส่วนงาน ดงันี:  

4.1 จดัสรรกาํไรจากกิจการที�ตอ้งเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิ
โดยจ่ายในอตัราหุน้ละ 0.04 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจาํนวน 36,887,210.04 บาท  โดย
ผูไ้ดรั้บเงินปันผลในส่วนนี<จะตอ้งถูกหกัภาษีเงินไดห้กั ณ ที�จ่าย และผูไ้ดรั้บเงินปันผลที�
เป็นบุคคลธรรมดาจะไดรั้บเครดิตภาษีจากเงินปันผลเท่ากบัเงินปันผลคูณ 1/4 ตามมาตรา 
47 ทว ิแห่งประมวลรัษฎากร 

4.2 จดัสรรกาํไรจากเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งกาํไรที�ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํมารวมคาํนวณ
เป็นรายได ้  เพื�อเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ในอตัราหุน้ละ 0.04 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่าย
จาํนวน 36,887,210.04  บาท โดยผูไ้ดรั้บเงินปันผลในส่วนนี<   จะตอ้งถูกหกัภาษีเงินได้
หกั ณ ที�จ่ายและผูถื้อหุน้ที�เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ไดรั้บเครดิตภาษี 

 

โดยที<ประชุมผูถื้อหุน้มีมติรับรองดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์ดงันี:  
 

เห็นดว้ย 481,669,113 เสียง คิดเป็นร้อยละ   100.00 

ไม่เห็นดว้ย    0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.00 

งดออกเสียง               0 เสียง คิดเป็นร้อยละ          - 
 
 
 

 
 
 



 
 

แผน่ที<.....3.......... 
       จาํนวน...4...แผน่ 

 

5.) อนุมติัแต่งตั:งกรรมการที<พน้ตาํแหน่งตามวาระตามขอ้บงัคบัของบริษทัในปีนี:   ไดแ้ก่ (1)  นาย 
นิพนธ์ ลีละศิธร (2) พล.ต.ท.อดิศร นนทรีย ์ และ  (3) นายสมศกัดิH  เธียรศรียกุต ์ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ<ง โดยที<ประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัดว้ยเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ< งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนนแต่งตั:งกรรมการเป็นรายบุคคล ดงันี:  

 

(1) นายนิพนธ์  ลีละศิธร 
เห็นดว้ย 481,669,113 เสียง คิดเป็นร้อยละ   100.00 

ไม่เห็นดว้ย    0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.00 

งดออกเสียง               0 เสียง คิดเป็นร้อยละ          - 
 

(2) พล.ต.ท.อดิศร นนทรีย ์
เห็นดว้ย 481,668,363 เสียง คิดเป็นร้อยละ   100.00 

ไม่เห็นดว้ย    750 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.00 

งดออกเสียง               0 เสียง คิดเป็นร้อยละ          - 
 

(3) นายสมศกัดิH  เธียรศรียกุต ์
เห็นดว้ย 481,669,113 เสียง คิดเป็นร้อยละ   100.00 

ไม่เห็นดว้ย    0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.00 

งดออกเสียง               0 เสียง คิดเป็นร้อยละ          - 
 

6) อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการใหแ้ก่คณะกรรมการเป็นค่าบาํเหน็จกรรมการประจาํปี2562 ทั:งคณะ 
จาํนวน 1,200,000 บาท เท่ากบัปีก่อน และใหค้ณะกรรมการบริหารของบริษทัทาํหนา้ที<ดาํเนินการจดัสรร
ใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทัต่อไป รวมทั:งอนุมติัค่าเบี:ยประชุมสาํหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยจ่ายเป็นรายไตรมาส ประธานกรรมการตรวจสอบจะไดรั้บจาํนวน 30,000 บาทต่อไตรมาส และ
กรรมการตรวจสอบจะไดรั้บท่านละ 12,000 บาทต่อไตรมาส ส่วนกรรมการอิสระจะไดรั้บท่านละ 11,000 
บาทต่อไตรมาส 

 
 

 
 
 
 



 
 

แผน่ที<.....4.......... 
       จาํนวน...4...แผน่ 

 

โดยที<ประชุมผูถื้อหุน้มีมติรับรองดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์ดงันี:  
เห็นดว้ย 481,660,571 เสียง คิดเป็นร้อยละ   100.00 

ไม่เห็นดว้ย              8,542 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.00 

งดออกเสียง               0 เสียง คิดเป็นร้อยละ          - 
 

 7.) อนุมติัแต่งตั:ง บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั  โดยนางสาวกรองแกว้  ลิมป์กิตติกุล   ผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตเลขที< 5874  และ/หรือนายณฐัวฒิุ สันติเพช็ร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที< 5730  และ/หรือ  
นายศุภชยั  ปัญญาวฒัโน    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที< 3930 เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัในรอบปี 2562 
และในกรณีที<ผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที< ใหบ้ริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั จดัหา
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอื<นของสาํนกังานทาํหนา้ที<ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั
ผูแ้ทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้ และพิจารณากาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2562 โดยกาํหนดค่าสอบบญัชี
เป็นจาํนวนเงิน 900,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินระหวา่งกาลจาํนวน 3 ไตรมาสๆ ละ 180,000 
บาท รวมเป็นเงินทั:งสิ:น 1,440,000 บาทซึ<งเท่ากบัปีก่อน ตามที<คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบแลว้ 

โดยที<ประชุมผูถื้อหุน้มีมติรับรองดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์ดงันี:  
 

เห็นดว้ย 481,615,071 เสียง คิดเป็นร้อยละ     99.99 

ไม่เห็นดว้ย            54,042 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.01 

งดออกเสียง               0 เสียง คิดเป็นร้อยละ          - 
 

 

จึงเรียนมาเพื<อทราบ 

 

                                                                                  ขอแสดงความนบัถือ 

      

                                                                               ( นายนิพนธ์    ลีละศิธร ) 
                         ประธานกรรมการบริหาร 

              และกรรมการผูจ้ดัการ  

 
 
 


