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รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุ้น ประจ าปี 2564 

บริษทั ด ูเดย ์ดรีม จ ากดั (มหาชน) 
วนัพฤหสับดีท่ี 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. 

ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 
 

การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 จดัใหม้ขีึน้ตามมตขิองทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 2/2564 
เมื่อวนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2564 เพื่อขอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัเิรื่องส าคญัต่างๆ ตามทีข่อ้บงัคบัของบรษิทัฯ 
ก าหนดไว ้และเรื่องอื่นๆ ตามทีแ่จง้ไวใ้นหนงัสอืนดัประชุม โดยบรษิัทฯ ก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุม 
(Record Date) เมื่อวนัที่ 15 มนีาคม 2564 เป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 31 มผีู้ถือหุ้นและผูร้บั
มอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมทัง้สิน้ 37 ราย นบัจ านวนหุน้รวมกนัได ้268,760,500 หุน้ หรอืรอ้ยละ 84.54 ซึง่เกนิกว่าหนึ่ง
ในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัทฯ จ านวนทัง้สิ้น 317,887,700 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตาม
พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 33 โดยมนีายฤทธไิกร  ธรรม
รกัษ์ เป็นประธานทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 34 และตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

กรรมการท่ีเข้ารว่มประชุม 

1. นายฤทธไิกร ธรรมรกัษ์ รกัษาการประธานกรรมการบรษิทั กรรมการ และ ประธานทีป่ระชุม 
2. ดร.สราวุฒ ิ พรพฒันารกัษ์ รองประธานกรรมการ กรรมการความยัง่ยนืและการบรหิารความเสีย่ง  

และ ประธานกรรมการบรหิาร  
3. นายวศนิ  ปรธิญั  กรรมการอสิระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
4. นายณฏัฐะวุฒ ิ เครอืประดบั กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และ 
ประธานกรรมการความยัง่ยนืและการบรหิารความเสีย่ง 

5. นายยุทธพงศ ์ มา  กรรมการ 
6. ผศ.ดร.นพ.เทอดศกัดิ ์  โรจน์สรุกติต ิ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และ  

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
7. นายนิตโิรจน์ มโนลมา้ย กรรมการ และ กรรมการความยัง่ยนืและการบรหิารความเสีย่ง 
8. นายศุภวฒัน์ วนิชประภา กรรมการ และ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
9. นายปิยวชัร  ราชพลสทิธิ ์ กรรมการ กรรมการบรหิาร และ  

ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานบญัชแีละการเงนิ 
 
ทัง้นี้ มกีรรมการเขา้ร่วมประชุม 9 ท่าน จากจ านวนกรรมการรวม 9 ท่าน คดิเป็นสดัส่วนกรรมการที่เขา้ร่วม

ประชุมรอ้ยละ 100.00  ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 
 

ผูบ้ริหารท่ีเข้ารว่มประชุม 

1. นางสาวนนัทวรรณ สวุรรณเดช รองประธานกรรมการบรหิารและ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
2. นางสาวทรงทพิย ์โคตรวบิลูย ์ กรรมการบรหิาร และ ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชกีารเงนิ 
3. นางสาวชนกนนัท ์เทยีมรตัน์ เลขานุการบรษิทั  



 

 

ผูส้อบบญัชี 

นายวรีะชยั  รตันจรสักุล บรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั 
 

ทัง้นี้ ได้มอบหมายให ้นางสาวชนกนันท์ เทยีมรตัน์ เลขานุการบรษิัท ท าหน้าที่เป็นเลขานุการในทีป่ระชุม 
และผูด้ าเนินการประชุม โดยท าหน้าทีช่ีแ้จงวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนและรายงานผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ ใน
ล าดบัแรก ไดอ้ธบิายวธิกีารออกเสยีงลงคะแนน ผ่านระบบ E-AGM 

1. ในการออกเสยีงลงคะแนน ใหถ้อืว่า 1 หุน้ เท่ากบั 1 เสยีง การออกเสยีงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดย
เปิดเผย ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะต้องออกเสยีงลงคะแนนเพยีงอย่างใดอย่างหนึ่ง คอื เหน็ดว้ย /ไม่เหน็
ดว้ย/หรอืงดออกเสยีง ทัง้นี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางสว่นได ้เวน้แต่เป็นกรณีของผูถ้อื
หุน้ต่างประเทศซึง่แต่งตัง้คสัโตเดยีนในประเทศไทย เป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ สามารถแยกลงคะแนนเหน็
ด้วย ไม่เหน็ด้วย หรอืงดออกเสยีงคราวเดยีวกนัในแต่ละวาระ โดยแยกเสยีงที่จะท าการลงคะแนนเท่ากบั
จ านวนหุน้ทีต่นถอื 

2. การนับคะแนนเสยีง จะนับจากผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงเท่านัน้ สามารถเลอืกการลงคะแนน
เสยีงในแต่ละวาระ โดยเลอืก เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง   จากนัน้จงึลงคะแนนผ่านระบบ  เมื่อ
ท าการสง่การลงคะแนนเสยีงเรยีบรอ้ยแลว้ ผูถ้อืหุน้จะไดร้บัขอ้ความแจง้เตอืน การลงคะแนนเรยีบรอ้ย 

3. ในการนับคะแนน บรษิทัฯ จะน าคะแนนเสยีงที ่ “ไม่เหน็ดว้ย” และ “งดออกเสยีง” หกัออกจากคะแนนเสยีง
ทัง้หมด 

4. การผ่านมต ิเป็นไปตามขอ้ก าหนดส าหรบัแต่ละวาระ ตามทีป่รากฏในหนงัสอืเชญิประชุม 
5. ในกรณี ถา้มคีะแนนเสยีงเท่ากนั ประธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 
6. ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่ลงคะแนนเสยีง บรษิทัฯ จะถอืว่าออกเสยีงเหน็ดว้ย 
7. ส าหรบัในการนบัคะแนน บรษิทัฯ จะใชร้ะบบการนบัคะแนนผ่านระบบ E-AGM  

 
หลงัจากชีแ้จงรายละเอยีดและวธิกีารลงมตใินแต่ละวาระใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมทราบแลว้ เพื่อเป็นการแสดงออก

ถึงความโปร่งใสและธรรมาภิบาลที่ดขีองบริษัทฯ  บริษัทขอแจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า ในการนับคะแนนครัง้นี้ บริษัทฯนับ
คะแนนผ่านระบบการประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากการประชุมแบบ E-AGM จึงไม่สามารถ เรียนเชิญ
อาสาสมคัรได ้นอกจากนี้ ระบบการประชุมแบบ E-AGM ทีบ่รษิทัเลอืกใช ้เป็นระบบของบรษิทั ควดิแลบ จ ากดั ซึง่เป็น
ระบบที่สอดคล้องกบัประกาศของกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคมในเรื่องมาตรฐานการรกัษาความมัน่คง
ปลอดภยัของการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 ซึง่ไดร้บัรองตามมาตรฐานการรกัษาความมัน่คงปลอดภยั
ดา้นสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม เวอรช์ัน่ 1.1 จากส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์หรอื EDTA 

 
จากนัน้จงึกล่าวเรยีนเชญิท่านประธานในทีป่ระชุม นายฤทธไิกร  ธรรมรกัษ์ ประธานในการประชุมกล่าวเปิด

การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 
 
ประธานไดก้ล่าวเปิดประชุม และเริม่ประชุมตามระเบยีบวาระต่อไปนี้ 
 
 
 
 



 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 

ผูด้ าเนินรายการไดเ้สนอต่อทีป่ระชุมว่าวาระน้ีเป็นการพจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อื
หุน้ ประจ าปี 2563 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่29 มถุินายน 2563 ทีผ่่านมา ส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวได้
จดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มหนงัสอืเชญิประชมุแลว้ จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

ไม่มผีู้ถอืหุน้เสนอขอแก้ไขเพิม่เตมิรายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ ประจ าปี 2563 เป็นอย่างอื่น 
จงึขอให้ที่ประชุมลงมต ิซึ่งในวาระนี้ต้องมมีติรบัรองด้วยเสยีงขา้งมากของผู้ถือหุน้ซึ่งมาประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน 

 
มติ ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 ซึง่จดัขึน้เมื่อวนัที ่29 มถุินายน 2564  

ดว้ยคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนดงันี้ 

เหน็ดว้ย 268,758,500 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9993 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 2,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0007 
รวม 268,760,500 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
    

วาระท่ี 2 พิจารณารบัทราบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2563 และพิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี
ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงได้ผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ แล้ว 

นายปิยวชัร ราชพลสทิธิ ์กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่สายงานบญัชแีละการเงนิ เป็นผูร้ายงาน
สรุปผลการด าเนินงาน ในรอบปี 2563 ต่อทีป่ระชุมสรุปไดด้งันี้  

ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2563 รายไดจ้ากการขายของบรษิทัฯ เท่ากบั 729.06 
ลา้นบาท และ 1,000.34 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 37.21 รายไดจ้ากการขายในประเทศเพิม่ขึน้รอ้ยละ 48.30 
เป็นผลจากการเขา้ซือ้กจิการของ บรษิทั ควิรอน จ ากดั ตัง้แต่วนัที ่3 มนีาคม 2563  ซึง่กลุ่มลูกคา้เดมิของ
บรษิทั ควิรอน จ ากดั ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกคา้ในประเทศ อย่างไรกต็ามแมร้ายไดข้องบรษิทัจะเพิม่ขึน้ แต่
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนจะเห็นได้ว่าหากดูข้อมูลการขายแยกตามสายผลิตภัณฑ์ กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เดิมของบริษัทมีรายได้จากการขายลดลง เป็นผลจากการที่บริษัทฯได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโควดิ-19 ส่งผลท าให้ร้านค้าที่วางจ าหน่ายสนิค้าของบรษิัทไม่
สามารถเปิดท าการไดต้ามปกตใินช่วงไตรมาส 2 ทีผ่่านมาและลกูคา้กลุ่มนกัท่องเทีย่วชาวจนีทีถ่อืเป็นกลุ่ม
ลูกค้าส าคญัมอีตัราการเดนิทางมาท่องเทีย่วประเทศไทยลดลงอย่างมสีาระส าคญั ส่งผลท าให้สนิค้ากลุ่ม
ผลติภณัฑบ์ ารุงผวิมยีอดขายลดลง บรษิทัฯ ไดต้ระหนกัถงึผลกระทบดงักล่าวและไดด้ าเนินการปรบักลยุทธ์
และแผนการตลาด เพื่อลดผลกระทบดงักล่าวและใหบ้รษิทัสามารถด าเนินธุรกจิใหเ้ป็นปกต ิโดยมุ่งเน้นการ
เขา้ถงึกลุ่มลูกคา้เดมิทีไ่ดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์ดงักล่าวและปรบักลยุทธท์างการตลาดเพื่อเพิม่ฐาน
ลกูคา้ใหม่ใหม้ากขึน้ โดยเน้นช่องทางออนไลน์เป็นหลกั 

รายไดจ้ากการขายต่างประเทศเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.57  เมื่อเทยีบกบัปีก่อน ซึง่เป็นผลมาจากประเทศ
ฟิลปิปินสท์ีส่ามารถเพิม่ช่องทางการจดัจ าหน่าย อย่างไรกต็ามช่องทางการขายในประเทศจนีบรษิทัฯยงัไม่
สามารถหาตัวแทนจ าหน่ายที่เหมาะสมมาทดแทนตัวแทนจ าหน่ายรายเดิมได้ ทัง้นี้การจดัจ าหน่ายใน
ต่างประเทศบรษิทัยงัคงมุ่งเน้นการขยายช่องทางการผ่านทางออนไลน์มากขึน้ 



 

ต้นทุนขายส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 เท่ากับ 258.25  ล้านบาท และ  
580.99   ล้านบาทตามล าดบั คดิเป็นอตัราเพิม่ขึน้ร้อยละ 125.0 ในขณะที่อตัราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้
จากการขาย เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 35.42 เป็นรอ้ยละ 58.08 โดยอตัราสว่นตน้ทุนขายต่อรายไดจ้ากการขายที่
เพิม่ขึน้นัน้เป็นผลจากรายการวตัถุดบิและบรรจุภณัฑ ์ทีเ่พิม่ขึน้ นอกจากนี้ในเดอืนมนีาคม ทีผ่่านมาบรษิทั
ฯ ไดล้งทุนในกจิการ กลุ่มบรษิทั ควิรอน จ ากดั เป็นผลท าใหส้ดัส่วนของต้นทุนขายเปลีย่นไปจากเดมิ อกี
ทัง้บรษิทัมสีว่นสญูเสยีจากการใชเ้ครื่องจกัรไม่เตม็ก าลงัการผลติอกีดว้ย  

ก าไรขัน้ตน้ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2563 บรษิทัฯ มกี าไรขัน้ตน้เท่ากบั 470.81 
ล้านบาท และ  419.35 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นเท่ากบัร้อยละ 64.58  และร้อยละ 
41.91 ตามล าดบั โดยอตัราก าไรขัน้ตน้ลดลงเมื่อเทยีบช่วงเดยีวกนัของปีก่อน เป็นผลจากรายไดท้ีช่ะลอตวั
ลดลง และการเปลีย่นแปลงของสดัสว่นของผลติภณัฑท์ีข่าย  

ค่าใช้จ่ายในการขายส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2563  เท่ากบั 431.91 ล้านบาท 
และ 490.65 ลา้นบาท ตามล าดบั คดิเป็นอตัราเพิม่ขึน้รอ้ยละ 13.6  เมื่อเปรยีบเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปี
ก่อน อย่างไรกต็ามบรษิทัฯ ไดป้รบัลดค่าใชจ้่ายการโฆษณาและค่าส่งเสรมิการขายลดลงจากช่วงเดยีวกนั
ของปีก่อน เพื่อใหเ้หมาะสมตามการชะลอตวัของรายไดท้ีไ่ดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 ท าใหร้า้นคา้ทีจ่ าหน่ายสนิคา้ของบรษิทัไม่สามารถเปิดใหบ้รกิารไดต้ามปกต ิในช่วง
เดอืนมนีาคม - พฤษภาคม ทผี่านมา  แต่ยงัมคี่าใชจ้่ายการขายคงทีข่องบรษิทับางสว่นทีไ่มส่ามารถปรบัลด
ได้ทนัท ีอาทเิช่น ค่าใช้จ่ายพนักงานขาย โดยค่าใชจ้่ายพนักงานขายเพิ่มขึน้เป็นผลจากจ านวนพนักงาน
ขายที่เพิม่ขึน้ของบรษิัท ควิรอน จ ากดั ที่เพิง่ควบรวมกจิการเมื่อเดอืนมนีาคมที่ผ่านมา  ทัง้นี้เมื่อเทยีบ
อตัราสว่นค่าใชจ้่ายในการขายต่อรายไดจ้ากการขาย จะเหน็ว่ามอีตัราสว่นลดลงจากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน
จากรอ้ยละ 59.24 เป็น รอ้ยละ 49.05  เป็นผลจากการทีบ่รษิทัสามารถควบคุมค่าใชจ้่ายในการขายและมี
การปรบัแผนการด าเนินงานใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนัมากขึน้ 

ค่าใช้จ่ายในการบรหิารส าหรบัส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2563  เท่ากบั 166.65 
ลา้นบาท และ 265.58   ลา้นบาท ตามล าดบั หรอืคดิเป็นอตัราเพิม่ขึน้รอ้ยละ 59.4  ลดลงจากรอ้ยละ 20.92  
เป็นร้อยละ 16.70 ซึ่งโดยหลกัมาจากค่าบรกิารอื่นๆ จากการที่บรษิัทลงทุนในกจิการกลุ่มบรษิทั ควิรอน 
จ ากัด ท าให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายค่าที่ปรึกษาที่เกิดขึ้นในไตรมาส 1/2563 มูลค่า 9.7 ล้านบาท รวมไปถึง
ค่าใชจ้่ายบรหิารของบรษิทั ควิรอน จ ากดั ทีเ่กดิขึน้หลงัจากการเขา้ซือ้กจิการ ตัง้แต่วนัที ่3 มนีาคม 2563 

บริษัทฯ มีก าไร(ขาดทุน)สุทธิส าหรบัส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2563  เท่ากบั 
(53.22) ลา้นบาท และ 179.54 ลา้นบาทตามล าดบั คดิเป็นอตัราเพิม่ขึน้รอ้ยละ 437 และอตัราก าไรสทุธขิอง
บรษิัทฯ เพิม่ขึน้จากร้อยละ (6.68)  เป็นร้อยละ 11.29 อตัราก าไร(ขาดทุน)สุทธทิีเ่พิม่ขึน้มสีาเหตุหลกัมา
จากการวดัมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิทีเ่กดิขึน้ระหว่างปี 2563 มูลค่า 446.21 ลา้น
บาท สทุธกิบัค่าเผื่อสนิคา้เสือ่มสภาพเพิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 บรษิัทฯ มสีนิทรพัย์รวมเท่ากบั 5,333.51 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากสิ้นปี
ก่อนคดิเป็นรอ้ยละ 7.60 โดยสนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ โดยหลกัประกอบดว้ยเงนิสดและรายการเทยีบเท่า
เงนิสด และสนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอื่น โดยสนิทรพัยร์วมเพิม่ขึน้โดยหลกัเกดิจากรายการค่าความ
นิยมและสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนอื่น และ มหีนี้สนิรวมเท่ากบั 441.02  ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากสิน้ปีก่อน คดิเป็น
ร้อยละ 127.19 หนี้สนิรวมที่เพิม่ขึน้โดยเกิดจาก สทิธิเลือกขายสนิทรพัย์ จากการที่บรษิัทมสีทิธใินการ
ตดัสนิใจเขา้ซือ้กจิการกลุ่มบรษิทั ควิรอน จ ากดั ภายหลงัจากการท าสญัญาเขา้ซือ้กจิการ และหนี้สนิภาษี



 

เงนิไดร้อตดับญัช ีในขณะที ่สว่นของผูถ้อืหุน้รวมเท่ากบั 4,892.49 ลา้นบาท โดยสว่นของผูถ้อืหุน้ทีเ่พิม่ขึน้
คดิเป็นรอ้ยละ 2.72 มสีาเหตุหลกัมาจากผลการด าเนินงานของบรษิทัระหว่างปี 

ทัง้นี้งบการเงนิและงบก าไรขาดทุนของบรษิทั ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีระจ าปี 2563 สิน้สุด ณ 
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการพจิารณาเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บรษิัทแล้ว รายละเอยีดปรากฏตามส าเนางบการเงนิประจ าปี 2563 พร้อมทัง้รายงานผูต้รวจสอบบญัช ีที่
บรษิทัแจง้แก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มหนงัสอืเชญิประชุมแลว้ 

 (หน่วย: บาท) 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2563 2562 2563 2562 
สนิทรพัยร์วม 5,333,512,367 4,956,708,964 5,095,338,760 4,857,992,904 
หนี้สนิรวม 441,020,725 194,124,383 127,375,536 52,333,936 
สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 4,892,491,642 4,762,584,581 4,967,963,224 4,805,658,968 
รายไดจ้ากการขาย 1,000,337,479 729,064,786 158,809,529 372,514,187 
รายไดร้วม 1,590,275,255 796,439,935 872,166,437 471,433,308 
ก าไรสทุธสิ าหรบัปี  179,544,624 (53,216,895) 352,004,592 48,464,854 
ก าไรสทุธต่ิอหุน้ 0.53 (0.17) 1.11 0.15 

 
ไม่มผีูถ้อืหุน้สอบถามหรอืใหค้วามเหน็เพิม่เตมิในวาระนี้ จงึขอใหท้ีป่ระชุมลงมตซิึง่ต้องอนุมตัดิ้วย

เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
 

มติ ทีป่ระชุมมมีตริบัทราบรายงานผลการด าเนินงานและรายงานของคณะกรรมการบรษิทั ในรอบปี 2563 และ
มีมติอนุมตัิงบการเงินและงบก าไรขาดทุนส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีระจ าปี 2563 สิ้นสุด ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2563 ซึง่ไดผ้่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯแลว้ และรายงานของผูส้อบบญัช ีดว้ย
คะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนดงันี้ 

เหน็ดว้ย 268,758,500 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9993 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 2,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0007 
รวม 268,760,500 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
    

วาระท่ี 3   พิจารณาจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล 
นางสาวชนกนนัท ์เทยีมรตัน์ เลขานุการบรษิทั เป็นผูร้ายงานสรุปการจดัสรรก าไรสทุธเิป็นเงนิปันผล 

ประจ าปี 2563  โดยในปี 2563 บรษิทัฯ มกี าไรสุทธ ิตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ ของบรษิทั ดู เดย ์ดรมี 
จ ากดั (มหาชน) จ านวน 352 ลา้นบาท จงึเหน็สมควรจดัสรรก าไรสุทธเิป็นเงนิปันผลในอตัราหุน้ละ 0.858 
บาท (จ านวนทุนช าระแลว้ 317,887,700 หุน้) รวมเป็นเงนิปันผลทัง้หมด 272,747,647 บาท ซึง่บรษิทัเคย
มกีารจ่ายปันผลระหว่างกาลจากก าไรสทุธ ิปี 2563 เมื่อวนัที ่10 กนัยายน 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.358 บาท 
ดงันัน้บรษิทัจะจ่ายปันผลเพิม่อกีในอตัราหุน้ละ 0.5 บาท   



 

การจ่ายเงินปันผลในครัง้นี้ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และก าหนดวนั
ก าหนดรายชื่อผูม้สีทิธไิดร้บัปันผล (Record Date) ในวนัที ่15  มนีาคม 2564 และ ก าหนดวนัจ่ายเงนิปัน
ผลในวนัที ่10  พฤษภาคม 2564 โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

รายละเอียดการจา่ยเงินปันผล ปี 2563 ปี 2562 

ก าไร (ขาดทุน) สทุธ ิ 352,004,592 บาท 48,464,854 บาท 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 1.11 บาท 0.15 บาท 

   เงนิปันผลระหว่างกาล-ต่อหุน้  0.358 บาท - บาท 

   เงนิปันผลระหว่างกาล  113,803,797 บาท - บาท 

   เงนิปันผลประจ าปี-ต่อหุน้   0.5 บาท 0.125 บาท 

   เงนิปันผลประจ าปี 158,943,850 บาท 39,735,962.50 บาท 

รวมจ านวนเงนิปันผลทีจ่่าย-ต่อหุน้ 0.858 บาท 0.125 บาท 

รวมจ านวนเงนิปันผลทีจ่่าย 272,747,647 บาท 39,735,962.50 บาท 

อตัราสว่นการจ่ายเงนิปันผลต่อก าไรสทุธ ิ 77.48 % 81.99 % 

จ านวนหุน้ 317,887,700 หุน้ 317,887,700 หุน้ 
 
มติ ที่ประชุมมมีตอินุมตัิการจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปี 2563 และการจ่ายเงนิปันผลเพิม่อกีในอตัราหุน้ละ 0.5 

บาท คดิเป็นมลูค่า 158.94 ลา้นบาท ก าหนดรายชื่อผูม้สีทิธไิดร้บัปันผล (Record Date) ในวนัที ่15 มนีาคม 
2564 และ ก าหนดวนัจ่ายเงนิปันผลในวนัที ่10 พฤษภาคม 2564  ตามที่คณะกรรมการบรษิัทเสนอดว้ย
คะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนดงันี้ 

 
เหน็ดว้ย 268,758,500 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9993 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 2,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0007 
รวม 268,760,500 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 

วาระท่ี 4   พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและการก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2564 

นางสาวชนกนันท์ เทียมรัตน์ เลขานุการบริษัท  เสนอต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เ ป็นไปตาม
พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึง่ก าหนดใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปี
แต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าสอบบญัชขีองบรษิทัฯ ทุกปี ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พจิารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมแต่งตัง้
ผูส้อบบญัชจีาก บรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั ดงัต่อไปนี้เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 

1.  นายเจรญิ ผูส้มัฤทธิเ์ลศิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขทะเบยีนที ่4068 
2.  นายวรีะชยั รตันจรสักุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขทะเบยีนที ่4323 

3.  นางมญัชุภา สงิหส์ขุสวสัดิ ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขทะเบยีนที ่6112 



 

โดยใหผู้ส้อบบญัชรีบัอนุญาตคนใดคนหนึ่งเป็นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิ
ของบรษิทัฯ ในกรณีทีผู่ส้อบบญัชรีบัอนุญาตดงักล่าวขา้งต้นไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ส านักงานสอบบญัชี
จะจดัใหผู้ส้อบบญัชรีบัอนุญาตท่านอื่นในสงักดัของบรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั เป็นผู้ปฏบิตัิ
หน้าทีผู่ส้อบบญัชแีทน โดยก าหนดค่าสอบบญัชขีองบรษิทัฯ รวมทัง้สิน้ 4,032,000 บาท แบ่งเป็นค่าตรวจสอบ
บญัชขีองบรษิทั ด ูเดย ์ดรมี จ ากดั  (มหาชน) 2,340,000 บาท และค่าตรวจสอบบญัช ีของกลุ่มบรษิทัย่อยใน
ประเทศ ทัง้สิน้ 1,692,000 บาท   ค่าสอบบญัช ีในกลุ่มบรษิทัเดมิ ไม่มกีารเปลีย่นแปลงอย่างเป็นสาระส าคญั 
และค่าบรกิารดงักล่าวไม่รวมค่าบรกิารอื่นทีบ่รษิทัฯ จะจ่ายตามจรงิ 
ไม่มผีูถ้อืหุน้สอบถามหรอืใหค้วามเหน็ในวาระนี้ จงึขอใหท้ีป่ระชุมลงมตซิึง่ตอ้งอนุมตัดิว้ยเสยีงขา้งมากของผู้
ถอืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
 

มต ิ ที่ประชุมมมีติอนุมตัแิต่งตัง้นายเจรญิ ผู้สมัฤทธิเ์ลศิ ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4068 หรอื นายวรีะชยั รตัน
จรสักุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4323 หรอื นางมญัชุภา สงิหส์ุขสวสัดิ ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6112 
เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ประจ าปี 2564 ในกรณีทีผู่ส้อบบญัชรีบัอนุญาตดงักล่าวขา้งต้นไม่สามารถปฏบิตัิ
หน้าที่ได้ ส านักงานจะจดัให้ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตท่านอื่นในสงักดัของบรษิัท เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัชี 
จ ากัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทน โดยก าหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดง
ความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัฯ และอนุมตัคิ่าสอบบญัชปีระจ าปี 2564 เป็นจ านวน 4,032,000 บาท ไม่รวม
ค่าบรกิารอื่นทีบ่รษิทัฯ ทีจ่ะจ่ายตามจรงิ  ดว้ยคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนน
ดงันี้ 

เหน็ดว้ย 268,758,500 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9993 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 2,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0007 
รวม 268,760,500 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
    

วาระท่ี 5   พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2564 

นางสาวชนกนนัท ์เทยีมรตัน์ เลขานุการบรษิทั แจง้ต่อทีป่ระชุมว่าตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน
จ ากดั พ.ศ.2535 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการ
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีในอตัรา 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด ถ้าจ านวนกรรมการทีจ่ะแบ่ง
ออกใหต้รงเป็น 3 สว่นไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนทีใ่กลท้ีส่ดุกบัสว่น 1 ใน 3 และกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่ง
ตามวาระนี้อาจไดร้บัเลอืกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่กไ็ด ้แต่เนื่องจากมกีรรมการทีค่รบก าหนดตามวาระได้
ยื่นหนงัสอืลาออก จงึมกีรรมการทีต่อ้งออกตามวาระจ านวน 2 ท่าน ดงัต่อไปนี้ 
1.นายศุภวฒัน์ วนิชประภา ต าแหน่ง กรรมการ และกรรมการสรรหาและพจิารณค่าตอบแทน 
2.นายวศนิ ปรธิญั    ต าแหน่ง กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

ส าหรบัการแต่งตัง้คณะกรรมการเขา้แทนนัน้ บรษิทัฯ ไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทีม่คีุณสมบตัติามทีก่ าหนด 
ไดเ้สนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัต าแหน่งกรรมการตัง้แต่วนัที ่9 ตุลาคม ถงึ 30 ธนัวาคม 2563 ซึง่ปรากฏว่าไม่
มผีูถ้อืหุน้ท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเสนอในทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาเพื่อเขา้รบัต าแหน่งกรรมการ 

ทัง้นี้ คณะกรรมการไดม้กีารกลัน่กรองและพจิารณาดว้ยความรอบคอบระมดัระวงัแลว้ว่า กรรมการ
ทัง้ 2 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระ มคีวามรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในดา้นต่างๆ และความเป็นผูม้ี
คุณธรรมจริยธรรม  คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา



 

ค่าตอบแทน จงึขอเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ พจิารณาใหก้รรมการทัง้ 2 ท่าน เขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง 
ทัง้นี้ บริษัทฯ ได้น าส่งรายละเอียด ประวัติ ประสบการณ์การท างาน และประวัติการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่าน ของกรรมการทีถู่กเสนอชื่อใหเ้ขา้รบัต าแหน่งอกีวาระ ปรากฏตาม
เอกสารแนบที ่4 ทีแ่นบสง่ผูถ้อืหุน้พรอ้มหนงัสอืเชญิประชุมแลว้ 

ไม่มผีูถ้อืหุน้สอบถามหรอืใหค้วามเหน็ในวาระนี้  จงึขอใหท้ีป่ระชุมลงมตซิึง่ต้องอนุมตัดิว้ยเสยีงขา้ง
มากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 
มติ  ทีป่ระชุมมมีตเิลอืกตัง้กรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2564 ใหก้ลบัเขา้ต าแหน่งกรรมการอกี

หนึ่งวาระ ซึง่ประกอบดว้ย นายศุภวฒัน์ วนิชประภา และ นายวศนิ ปรธิญั ดว้ยคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ที่
เขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนดงันี้ 

 1.นายศภุวฒัน์ วนิชประภา  
เหน็ดว้ย 268,361,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.8514 
ไม่เหน็ดว้ย 397,500 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.1479 
งดออกเสยีง 2,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0007 
รวม 268,760,500 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
    

 2.นายวศิน ปริธญั 
เหน็ดว้ย 268,375,400 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.8567 
ไม่เหน็ดว้ย 383,100 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.1425 
งดออกเสยีง 2,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0007 
รวม 268,760,500 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 
วาระท่ี 6   พิจารณาแต่งตัง้กรรมการใหม่ทดแทนกรรมการท่ีลาออกและแก้ไขอ านาจกรรมการ 

นางสาวชนกนันท ์เทยีมรตัน์ เลขานุการบรษิทั เสนอต่อทีป่ระชุมว่า สบืเนื่องจากนายปิยวชัร ราช
พลสทิธิ ์ไดย้ื่นหนงัสอืลาออกจากต าแหน่งกรรมการบรษิทั มผีลสิน้สดุวาระปี 2563 วนัที ่22 เมษายน 2564  
จงึขอเสนอแต่งตัง้กรรมการใหม่ทดแทนการกรรมการทีล่าออก ส าหรบัวาระประจ าปี 2564 จงึเสนอแต่งตัง้
นางสาวนันทวรรณ สุวรรณเดช ให้ด ารงต าแหน่งแทน พร้อมทัง้พิจารณาแก้ไขอ านาจกรรมการบรษิัท 
เนื่องจากกรรมการผู้มอี านาจเดมิลาออก เพื่อเสนอขออนุมตัิผู้ถือหุ้นและด าเนินการแก้ไขหนังสอืรบัรอง
บรษิทัต่อไป โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

เสนอแกไ้ขอ านาจกรรมการ  
แกไ้ขรายชื่อกรรมการทีแ่ต่งตัง้ใหม่แทนกรรมการที่ลาออกและเสนอเพิม่อ านาจใหก้รรมการทีแ่ต่งตัง้ใหม่ 
(นางสาวนันทวรรณ สุวรรณเดช) เป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนกรรมการเดิม (นายปิยวชัร ราชพลสทิธิ)์  
กล่าวคอื   

“2. นายสราวุฒ ิพรพฒันารกัษ์ หรอื นายนิตโิรจน์ มโนลมา้ย หรอื นายศุภวฒัน์ วนิชประภา ลงลายมอืชื่อ
ร่วมกบั  

ทัง้นี้ คณะกรรมการได้มกีารกลัน่กรองและพจิารณาดว้ยความรอบคอบระมดัระวงัแล้วว่า นางสาว
นันทวรรณ สุวรรณเดช  มคีวามรูค้วามสามารถ และประสบการณ์ในดา้นต่างๆ และความเป็นผูม้คีุณธรรม
จรยิธรรม  คณะกรรมการบรษิทั โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน จงึ



 

ขอเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ พจิารณาแต่งตัง้ใหน้างสาวนนัทวรรณ สวุรรณเดช เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดน้ าส่งรายละเอยีด ประวตั ิและ ประสบการณ์การท างาน ปรากฏตามเอกสารแนบทีส่ง่ใหผู้้
ถอืหุน้พรอ้มหนงัสอืเชญิประชุมแลว้ 

 
มติ ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัแิต่งตัง้นางสาวนนัทวรรณ สวุรรณเดช เป็นกรรมการบรษิทัและเป็นผูม้อี านาจลงลายมอื

ชื่อผูกพนับรษิทั โดยมรีายละเอยีดเปลีย่นแปลงอ านาจการลงนาม ดงันี้ “ขอ้ 2.นายสราวุฒ ิพรพฒันารกัษ์ 
หรือ นายนิติโรจน์ มโนลม้าย หรือ นายศุภวฒัน์ วนิชประภา ลงลายมือชื่อร่วมกบั นางสาวนันทวรรณ 
สวุรรณเดช หรอื นายฤทธไิกร ธรรมรกัษ์ รวมเป็นสองคน พรอ้มประทบัตราบรษิทั” ดว้ยคะแนนเสยีงของผู้
ถอืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนดงันี้ 

เหน็ดว้ย 268,375,400 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.8567 
ไม่เหน็ดว้ย 383,100 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.1425 
งดออกเสยีง 2,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0007 
รวม 268,760,500 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
    

วาระท่ี 7  พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 
นางสาวชนกนันท ์เทยีมรตัน์ เลขานุการบรษิทั เป็นผูร้ายงานต่อทีป่ระชุมว่า คณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทนได้มีมติเสนอนโยบายการจ่ ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 เป็น
หลกัเกณฑ์เดมิตามที่ได้รบัอนุมตัิจากที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 หลงัจากได้พจิารณาความ
เหมาะสมและเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถศึกษา
รายละเอยีดไดจ้ากหนงัสอืเชญิประชุมทีไ่ดส้ง่ใหก้บัผูถ้อืหุน้ก่อนหน้านี้ 

ค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน

รายเดือน  
(บาทต่อ
เดือน) 

ค่าเบี้ย
ประชมุ* 

(บาทต่อครัง้) 

โบนัส อ่ืนๆ 

ประธานกรรมการบรษิทั 15,000 22,500 วงเงนิไม่เกนิ 
1,000,000 บาท 
โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการ
บรษิทัเป็นผูม้ี
อ านาจพจิารณา
จดัสรรตามความ

เหมาะสม 

ประกนัสขุภาพ 
วงเงนิไม่เกนิ 
240,000 บาท 

กรรมการ 15,000 17,500 
ประธานกรรมการตรวจสอบ - 22,500 
กรรมการตรวจสอบ - 17,500 
ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง - 17,500 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง - 14,000 
ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน 

- 17,500 

กรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน 

- 14,000 

หมายเหตุ: * ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อยจะจ่ายตามทีเ่ขา้ประชุมจรงิ  
    ** กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารของบรษิทัฯ จะไมม่สีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอยีดขา้งตน้ 
 *** กรรมการไมม่ผีลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากทีร่ะบุขา้งตน้ 

 



 

ไม่มผีูถ้อืหุน้สอบถามหรอืใหค้วามเหน็ในวาระน้ี จงึขอใหท้ีป่ระชุมลงมตซิึง่ตอ้งอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อย
กว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม 

 
มต ิ ทีป่ระชุมมมีตอินุมตักิ าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรรมบรษิทัและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจ าปี 2564 โดย

มนีโยบายและอตัราการจ่ายค่าตอบแทนเช่นเดยีวกบัปี 2563 ดว้ยคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุม
และออกเสยีงลงคะแนนดงันี้ 

เหน็ดว้ย 268,758,500 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9993 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 2,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0007 
รวม 268,760,500 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
    

วาระท่ี 8   พิจารณาเรือ่งอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

นางสาวชนกนนัท ์เทยีมรตัน์ เลขานุการบรษิทั ไดแ้จง้ต่อผูถ้อืหุน้หากมคี าถามใหส้ง่ค าถามผ่านระบบ 
E-AGM และระหว่างรอค าถามจากผูถ้อืหุน้ นางสาวนันทวรรณ สุวรรณเดช ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ไดใ้ห้
ขอ้มูลเพิม่เติมของทศิทางการด าเนินงานของบรษิัทส าหรบัปี 2564 ทัง้นี้ไม่มผีู้ถือหุ้นสอบถามภายในการ
ประชุม แต่มคี าถามล่วงหน้าจากท่านผูถ้อืหุน้ดงันี้  

ค าถามจาก นายนันท ์เรอืงเนาวรตัน์ ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั จ านวน 100 หุน้ สอบถาม แผนการใชเ้งนิ
เพิม่ทุนทีไ่ดร้บัจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุน บรษิทัฯจะด าเนินงานอย่างไร 

นายปิยวชัร ราชพลสทิธ ์กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่สายงานบญัชแีละการเงนิ ตอบขอ้ซกัถาม
ดงันี้  บรษิทัฯไดร้บัเงนิจาก IPO จ านวน 3,940 ลา้นบาท และมกีารใชใ้นการการขยายธุรกจิ แลว้ทัง้สิน้ 83 
ลา้นบาท และใชเ้ป็นเงนิหมุนเวยีนในการด าเนินงาน 1,799 ลา้นบาท ทัง้นี้บรษิทัฯยงัมเีงนิเพยีงพอส าหรบัใช้
ในการขยายธุรกจิและเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในอนาคต ทัง้สิน้ 2 พนัลา้นบาท 

ค าถามถดัมา จาก นายธนพล จนัทร์ฉายะ ผู้ถือหุ้นของบริษัท จ านวน 12,500 หุ้น สอบถาม การ
คาดการณ์เป้ารายไดเ้ตบิโต ในปี 2564 

นางสาวนันทวรรณ สุวรรณเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบขอ้ซกัถาม บริษัทฯ คาดการณ์
รายได้เติบโต ร้อยละ 25-30 ผ่านการขยายช่องทางการตลาด ทัง้ในและต่างประเทศ พร้อมทัง้เปิดตัว
ผลติภณัฑ์ใหม่ของบรษิทั ผ่านนวตักรรมของสนิค้า และปรบัแผนกลยุทธ์ทางการตลาดใหเ้ขา้ถงึผู้บรโิภค
ไดม้ากขึน้ 

  ไม่มผีูถ้อืหุน้สอบถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึกล่าวขอบคุณผูเ้ขา้ร่วมประชุมและประกาศปิดประชุม 
 
ประธานกล่าวปิดการประชุมเวลา 15.40 น.  

 ขอแสดงความนบัถอื 
 บรษิทั ด ูเดย ์ดรมี จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 ( นายฤทธไิกร  ธรรมรกัษ์ ) 
 รกัษาการประธานกรรมการบรษิทั 

    ประธานทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 


