


 

ที ่สนล.  009/2565  

       วนัที ่14 มนีาคม พ.ศ. 2565 
  
เรือ่ง หนงัสอืเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 (E-AGM) 
เรียน ท่านผูถ้อืหุน้ บรษิทั ด ูเดย ์ดรมี จ ากดั (มหาชน)  
 
เอกสารประกอบวาระการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2565 

1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564  
2. สรุปขอ้มลูทางการเงนิจากแบบแสดงขอ้มลูประจ าปี 2564 (56-1 One Report) 
3. ขอ้มลูประวตัแิละประสบการณ์การท างานของผูส้อบบญัช ี 
4. รายละเอยีดกรรมการ ซึง่ครบก าหนดตามวาระและไดร้บัการเสนอชื่อเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง  
5. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. (แบบทัว่ไป)  
6. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. (แบบก าหนดรายการต่างๆ ทีจ่ะมอบฉนัทะทีล่ะเอยีดชดัเจน)  
7. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผูล้งทุนต่างประเทศทีแ่ต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (custodian) ในประเทศไทย 

เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้)  
8. ผูน้ิยามกรรมการอสิระและขอ้มลูของกรรมการอสิระทีเ่ป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 
9. ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ 
10. ค าชีแ้จงเรื่องเอกสารหรอืหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชมุเพื่อ

ลงทะเบยีนและออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผูถ้อืหุน้ 
11. ขอ้ปฏบิตัสิ าหรบัการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) และการมอบฉนัทะ 
12. ขัน้ตอนการสง่ค าถามเกีย่วกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 
13. เเบบฟอรม์ลงทะเบยีนการเขา้ร่วมประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ (E-AGM) 

 

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั COVID-19 ยงัไม่กลบัสู่สภาวะปกติ บริษัทฯ มี
ความตระหนกัและห่วงใยต่อสขุภาพและความปลอดภยัของผูถ้อืหุน้และผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งทุกฝ่ายในการจดัประชุมเป็น
ส าคญั คณะกรรมการบริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จึงมีมติให้ก าหนดวนัประชุมสามญัผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่
กฏหมายก าหนด โดยมรีะเบยีบวาระการประชุมดงัต่อไปนี้ 

ทัง้นี้ บรษิทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเสนอวาระการประชมุผูถ้อืหุน้ล่วงหน้า ระหว่างวนัที่ 1 ตุลาคม  – 
30 ธนัวาคม 2564 โดยเผยแพร่รายละเอยีดผ่านเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯและระบบขา่วของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย บรษิทัฯขอแจง้ใหท้ราบว่าในการประชุมครัง้นี้ไมม่ผีูถ้อืหุน้เสนอวาระเพื่อพจิารณาล่วงหน้าแต่อย่างใด 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 
ข้อเทจ็จริงและเหตผุล  
การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 ไดจ้ดัขึน้เมื่อวนัที ่22 เมษายน 2564 โดยไดม้กีารจดัท ารายงาน
การประชุมและจดัส่งใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วนันับแต่วนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้และ
เผยแพร่ทางเวบ็ไซตบ์รษิทัฯ  
 
 



 

ความเหน็คณะกรรมการ 
เห็นสมควรรบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ซึ่งได้มีการบนัทึกรายงานไว้อย่าง
ถูกต้อง ต่อที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นเพื่อรบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว โดยมรีายละเอยีด ปรากฏตาม
เอกสารแนบ 1 
การลงมติ:  
ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 2 พิจารณารบัทราบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2564 และพิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี
ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ซ่ึงได้ผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ แล้ว  

 ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 
บรษิัทฯ ได้สรุปผลการด าเนินงานทีผ่่านมาและการเปลี่ยนแปลงทีส่ าคญัซึ่งเกดิขึน้ในรอบปี 2564 ปรากฏ
ตามเอกสารแนบ 2 และเพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัิบรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึ่ง
ก าหนดให้บรษิัทฯ ได้จดัท างบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนประจ าปี สิน้สุด ณ รอบปีบญัชขีอง
บรษิทัฯ ทีผ่่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชแีลว้และเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้อนุมตัิ 

 ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาและสอบทานงบการเงนิประจ าปีของบรษิทัฯ สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 
2564 ดงัรายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 โดยงบการเงนิดงักล่าวผ่านการตรวจสอบจาก นายวรีะชยั 
รตันจรสักุล ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 4323 ซึ่งสงักดั บรษิัท เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั แลว้ 
เหน็ควรเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัเสนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตังิบการเงนิ ประจ าปี 2564 

 ความเหน็คณะกรรมการ  
เหน็สมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นรบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ประจ าปี 2564 ซึ่งได้
สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัซึ่งเกิดขึ้น ทัง้นี้ รายละเอียด ปรากฏตาม
เอกสารแนบ 2 จงึเหน็สมควรใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตังิบการเงนิ ประจ าปี 2564 สิน้สุด ณ 
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยฐานะ
การเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทัในปี 2564 สามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งันี้  

 (หน่วย : บาท) 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2564 2563 2564 2563 

สนิทรพัยร์วม 5,223,705,649 5,372,542,746 5,048,158,204 5,134,369,139 

หนี้สนิรวม     501,778,116      480,051,104      159,186,436      166,405,915  
สว่นของผูถ้อืหุน้รวม  4,721,927,533    4,892,491,642    4,888,971,768    4,967,963,224  
รายไดจ้ากการขาย   1,411,311,210    1,000,337,479      155,352,020      158,809,529  
รายไดร้วม   1,774,280,464    1,774,280,464      582,527,995      872,166,437  
ก าไรสทุธสิ าหรบัปี      101,945,647      179,544,624        44,032,651      352,004,592  
ก าไรสทุธสิ าหรบัปีสว่น
ทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 

      81,318,753      169,253,455        44,032,651      352,004,592  

ก าไรสทุธต่ิอหุน้                0.26                 0.53                 0.14                 1.11  
 



 

การลงมติ 
ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติัการจา่ยเงินปันผลประจ าปี 2564 
ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงนิปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิตามงบการเงนิเฉพาะ
กิจการและก าไรสุทธิเฉพาะบรษิัท หรือก าไรสะสมคงเหลือของบรษิัทฯ ซึ่งไม่กระทบการด าเนินงาน
ปกติของธุรกิจ  หลงัหกัภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลงัหกัเงนิส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมาย
และบริษัทฯ ก าหนดไว้ในแต่ละปี โดยพิจารณาจากงบการเงนิเฉพาะกิจการ หากไม่มีเหตุจ าเป็นอื่นใด
และการจ่ายปันผลนัน้ไม่ม ีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมนีัยส าคญั ตามที่
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม  
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลท่ีผา่นมา 
ตามพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และขอ้บงัคบับรษิัท ขอ้ 45 ต้องจดัสรร
ก าไรสทุธปิระจ าปีสว่นหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธปิระจ าปีหกัดว้ยยอดขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน ซึ่งบรษิัทฯ 
ส ารองไวค้รบถ้วนแลว้ ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้สามารถพจิารณารายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผลและขอ้มูลการจ่ายเงนิ
ปันผลของบรษิทัฯ ตามรายละเอยีดดงันี้ 
 

รายละเอียดการจา่ยเงินปันผล ปี 2564 ปี 2563 
ก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร 139,424,206 บาท 254,334,405 บาท 
ก าไร (ขาดทุน) สทุธ ิ 44,032,651 บาท 352,004,592 บาท 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 0.14 บาท 1.11 บาท 
   เงนิปันผลระหว่างกาล-ต่อหุน้  - บาท 0.358 บาท 
   เงนิปันผลระหว่างกาล  - บาท 113,803,797 บาท 
   เงนิปันผลประจ าปี-ต่อหุน้   0.35 บาท 0.5 บาท 
   เงนิปันผลประจ าปี 111,260,695 บาท 158,943,850 บาท 
รวมจ านวนเงนิปันผลทีจ่่าย-ต่อหุน้ 0.35 บาท 0.858 บาท 
รวมจ านวนเงนิปันผลทีจ่่าย 111,260,695 บาท 272,747,647 บาท 
อตัราสว่นการจ่ายเงนิปันผลต่อก าไรสทุธ ิ 252.68 % 77.48 % 
จ านวนหุน้ 317,887,700 หุน้ 317,887,700 หุน้ 

 
ความเหน็คณะกรรมการ  
เหน็สมควรเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตักิารจา่ยเงนิปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 
2564 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท (จ านวนทุนช าระแล้ว  317,887,700 หุ้น) รวมเป็นเงินปันผลทัง้หมด 
111,260,695 บาท โดยคณะกรรมการมมีตกิ าหนดรายชื่อผู้มสีทิธไิดร้บัปันผล (Record Date) ในวนัที่ 14 
มนีาคม 2565 และ ก าหนดวนัจ่ายเงนิปันผลในวนัที ่10 พฤษภาคม 2565 ทัง้นี้สทิธใินการรบัเงนิปันผลยงัมี
ความไม่แน่นอนตอ้งไดร้บั การอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ก่อน 
การลงมติ  
ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 



 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและการก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2564 
ข้อเทจ็จริงและเหตผุล  
เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึง่ก าหนดใหท้ีป่ระชุมสามญั
ผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าสอบบญัชปีระจ าปีของบรษิทัฯ  
ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ  
เหน็สมควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ใหแ้ต่งตัง้ บรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั เป็นส านักงานสอบ
บญัชขีองบรษิทัฯ ประจ าปี 2565 เนื่องจากมคีวามเป็นอสิระ มคีวามรู้ ประสบการณ์ และมคีวามเชีย่วชาญ
ในการตรวจสอบบญัชบีรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ มอีตัราค่าสอบบญัชทีีเ่หมาะสม และมคีวาม
น่าเชื่อถอื โดยมรีายชื่อผูส้อบบญัช ีดงันี้ 
 

1. นายเจรญิ  ผูส้มัฤทธิเ์ลศิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4068 
2. นายวรีะชยั  รตันจรสักุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4323 
3. นางมญัชุภา สงิหส์ขุสวสัดิ ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6112 
 

โดยก าหนดใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัฯ ทัง้นี้ ขอ้มลู
เกีย่วกบัประวตัแิละประสบการณ์การท างานของผู้สอบบญัชแีต่ละท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ค่าสอบ
บญัชทีีเ่สนอส าหรบัปี 2565 จ านวนไม่เกนิ 4,054,000 บาท ไม่รวมค่าบรกิารอื่นทีบ่รษิทัฯ จะจ่ายตามจรงิ 
โดยเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้อนุมตัผิูส้อบบญัชจีาก บรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมิ
ไชย สอบบญัช ีจ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ประจ าปี 2565 โดยรายชื่อผูส้อบบญัชตีามทีเ่สนอ ไม่มี
ความสมัพนัธห์รอืสว่นไดเ้สยีใดๆ กบับรษิทัฯ ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้ใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของบุคคลดงักล่าว 

ความเหน็คณะกรรมการ  
เหน็ชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบใหเ้สนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี
จาก บรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ประจ าปี 2565 ตามรายละเอยีด
ขา้งตน้ และก าหนดค่าสอบบญัชปีระจ าปี 2565 ตามทีเ่สนอดงันี้ 

ค่าสอบบญัชีและค่าบริการอ่ืนๆ 
ปี 2565 

(ปีท่ีเสนอ) ปี 2564 ปี 2563 

ค่าสอบบญัชขีองบรษิทั 2,340,000 2,340,000 2,700,000 

ค่าสอบบญัชขีองบรษิทัย่อยในประเทศ 1,714,000 1,692,000 1,800,000 

ค่าบรกิารอื่นๆ - - - 

รวม 4,054,000 4,032,000 4,500,000 

นอกจากนี้ เหน็สมควรใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้รบัทราบดว้ยว่า บรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั 
ได้รบัการคดัเลอืกใหเ้ป็นส านักงานสอบบญัชขีองบรษิัทย่อยในประเทศส าหรบัปี 2565 ด้วย ทัง้นี้ ค่าสอบ
บญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยในปี 2565  

การลงมติ  
ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
 
 



 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2565 
ข้อเทจ็จริงและเหตผุล  
พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบับรษิทั ก าหนดใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง
ตามวาระในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี อตัรา 1/3 (หนึ่งในสาม) ของกรรมการทัง้หมด ซึ่งในการ
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 มกีรรมการทีต่อ้งออกตามวาระจ านวน 3 ท่าน ดงันี้ 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. ดร. สราวุฒ ิพรพฒันารกัษ ์ รองประธานกรรมการ 

กรรมการความยัง่ยนืและการบรหิารความเสีย่ง  
และประธานกรรมการบรหิาร 

2. นายฤทธไิกร ธรรมรกัษ ์ ประธานกรรมการบรษิทั และ 
กรรมการบรหิาร 

3. นายฟิลปิป์ สวุรรณเฮอืน กรรมการอสิระ, กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการความยัง่ยนืและการบรหิารความเสีย่ง  
และกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

ส าหรบัการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่
เหมาะสมเพื่อเขา้รบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการ เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาเป็นการล่วงหน้า ตัง้แต่
วนัที ่1 ตุลาคม 2564 – 30 ธนัวาคม 2564 ซึง่ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรบัการคดัเลือก
แต่อย่างใด 
ความเหน็คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาเกณฑ์
คุณสมบตัิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม 
รวมทัง้ผลการปฏบิตังิานในต าแหน่งหน้าทีข่องกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลแลว้ จงึเหน็ควร
ใหค้ณะกรรมการบรษิทัเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้เพื่อเลอืกตัง้กรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามก าหนด
วาระทัง้ 3 ท่าน กลบัเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดเกี่ยวกบัหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหา 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และประวัติการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 4  
ความเหน็คณะกรรมการ 
คณะกรรมการบรษิทั ไม่รวมกรรมการผู้มสี่วนไดเ้สยีซึ่งเป็นกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตาม
วาระ ไดพ้จิารณาโดยผ่านกระบวนการกลัน่กรอง หรอืพจิารณาอย่างรอบคอบ ระมดัระวงัของคณะกรรมการ
บรษิทัแลว้ และมมีตเิหน็ชอบตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน สมควรเสนอ
ให้ที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้พจิารณาอนุมตัิเลอืกตัง้กรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามก าหนดวาระทัง้ 3 ท่าน 
กลบัเขา้เป็นกรรมการอกีวาระหนึ่ง ตามรายละเอยีดขา้งต้น โดยกรรมการที่ได้รบัการเสนอชื่อใหก้ลบัเขา้
ด ารงต าแหน่งทัง้ 3 ท่าน เป็นผูท้ีม่คีุณสมบตัคิรบถ้วนตามพระราชบญัญตัิบรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนทีเ่กี่ยวขอ้ง และกรรมการที่ได้รบัการเสนอชื่อใหเ้ป็นกรรมการ
อสิระสามารถใหค้วามเหน็ไดอ้ย่างเป็นอสิระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
การลงมติ  
ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
 
 



 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 
ข้อเทจ็จริงและเหตผุล  
ตามขอ้บงัคบับรษิทั ขอ้ 22 ก าหนดใหก้รรมการบรษิทัมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนกรรมการจากบรษิทัฯ ในรูป
ของเงนิรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรอืผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่นตามทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
จะพจิารณาและมมีต ิ
ความเหน็คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนไดพ้จิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการใหส้อดคลอ้งกบัผล

ประกอบการของบริษัทฯ หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่ง

ค่าตอบแทนดงักล่าวจะอยู่ในระดบัทีเ่หมาะสมเทยีบเคยีงไดก้บัอุตสาหกรรมเดยีวกนั รวมทัง้เพยีงพอทีจ่ะจงู

ใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ จึงเห็นสมควรก าหนดนโยบายค่าตอบแทนให้แก่

คณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อยของบรษิทัฯ ประจ าปี 2565 ซึง่ประกอบดว้ยค่าตอบแทนราย

เดอืน เบีย้ประชุม และโบนสั ทัง้นี้ นโยบายและอตัราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นหลกัเกณฑเ์ดมิตามที่

ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 ดงันี้ 

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2565 

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 

ประกนั
สขุภาพ 

วงเงนิไม่เกนิ 
240,000 บาท 

กรรมการ 15,000 17,500 
ประธานกรรมการตรวจสอบ - 22,500 
กรรมการตรวจสอบ - 17,500 
ประธานกรรมการบรหิารความ
เสีย่ง 

- 17,500 

กรรมการบรหิารความเสีย่ง - 14,000 
ประธานกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน 

- 17,500 

กรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน 

- 14,000 

หมายเหตุ: * ค่าเบีย้ประชมุคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชดุย่อยจะจา่ยตามทีเ่ขา้ประชมุจรงิ  
    ** กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารของบรษิทัฯ จะไมม่สีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอยีดขา้งตน้ 
 *** กรรมการไมม่ผีลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากทีร่ะบุขา้งตน้ 

ความเหน็คณะกรรมการ  
ได้พจิารณาและมมีติเหน็ชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน สมควร
เสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 ดงัทีเ่สนอในปี 2564  
การลงมติ  
ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2/3 (สองในสาม) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มา
ประชุม 



 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติมวตัถปุระสงคข์องบริษทั และแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิ  
 ข้อ 3. 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล  
เน่ืองจากบรษิทัฯ มนีโยบายจะขยายธุรกจิเพิม่เตมิ คณะกรรมการจงึมมีตเิหน็ชอบใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้
ประจ าปี 2565 พจิารณาเสนอแกไ้ขเพิม่เตมิวตัถุประสงคข์องบรษิทั และแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิ ขอ้ 3. 
เพื่อใหค้รอบคลมุและสอดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ในปัจจุบนัและอนาคต โดยเพิม่วถัตุประสงค์
ของบรษิทัฯ จ านวน 1 ขอ้ จากเดมิ 55 ขอ้ รวมเป็นวตัถุประสงคใ์หม่ 56 ขอ้ รายละเอยีดดงันี้ 
 (56) ประกอบกจิการคลงัสนิคา้ รบัท าการเกบ็รกัษาสนิคา้ในคลงัสนิคา้ ใหบ้รกิารพืน้ทีค่ลงัสนิคา้ ทัง้นี้จะ
ประกอบกจิการไดก้ต่็อเมื่อไดร้บัอนุญาตจากกรมการคา้ภายในแลว้ 
และแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 3. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่วตัถุประสงค ์ดงันี้ 
 “ขอ้ 3. วตัถุประสงคข์องบรษิทั มจีานวน 56 ขอ้” 
ความเหน็คณะกรรมการ 
เหน็สมควรเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิวตัถุประสงคข์องบรษิทั และ
แกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 3. เพื่อใหค้รอบคลุมและสอดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ในปัจจุบนั
และอนาคต 
การลงมติ 
ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี)่ ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มา
ประชุม และ มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยนบัคะแนนเสยีงของผูท้ีง่ดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
 

วาระท่ี 8 พิจารณาเรือ่งอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
ข้อเทจ็จริงและเหตผุล  
วาระนี้ก าหนดขึน้เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม และ/หรอื ใหค้วามเหน็ต่างๆ ต่อคณะกรรมการบรษิทั(ถ้าม)ี และ/
หรือ ให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจง ตอบข้อซกัถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีการน าเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่
ประชุมพจิารณาอนุมตั ิและจะไม่มกีารลงมตใิดๆ ในวาระนี้ 

 
จงึขอเรยีนเชญิท่านผูถ้อืหุน้โปรดเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดก้ าหนดรายชื่อผู้

ถอืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 (Record Date) ในวนัที ่14 มนีาคม 2565 โดยทางบรษิทัฯ
ได้เผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯตัง้แต่วันที่ 25 มีนาคม 2565 
http://www.dodaydream.com/th/investor-relations/shareholder-information/shareholder-meeting หัวข้อ  “ ข้อมู ล
ส าหรบันักลงทุน/การประชุมขอ้มูลผู้ถือหุ้น/” และสามารถส่งค าถามเกี่ยวกบัระเบยีบวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุน้
ประจ าปี 2565 ล่วงหน้าไดต้ามรายละเอยีดขัน้ตอนการส่งค าถามเกีย่วกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ ปรากฏตามเอกสารแนบ 
12 

 
ในกรณีทีท่่านไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ดว้ยตนเองได ้โปรดแต่งตัง้บุคคลอื่น

เขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนในการประชุมครัง้นี้ โดยเลอืกใชแ้บบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหน่ึง ซึง่
บรษิทัฯ ไดแ้นบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. (แบบก าหนดรายการต่างๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอยีดชดัเจน) ปรากฏตาม
เอกสารแนบ 6 หรอืสามารถดาวน์โหลดหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. (แบบทัว่ไป) ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 หรอืแบบ ค. 
(เฉพาะกรณีผูล้งทุนต่างประเทศทีแ่ต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้) ปรากฏตามเอกสารแนบ 7 
จากเวบ็ไซตบ์รษิทัฯ โดยเลอืกใชแ้บบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึ่งตามทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

http://www.dodaydream.com/th/investor-relations/shareholder-information/shareholder-meeting


 

 
ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทัฯ ไดแ้ก ่ นายวศนิ ปรธิญั หรอื นายเทอดศกัดิ ์ โรจน์สรุ

กติต ิ เขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในนามของผูถ้อืหุน้ได ้ โดยมขีอ้มลูและนิยามของกรรมการอสิระ ปรากฏ
ตามเอกสารแนบ 8 ซึง่แนบมากบัหนงัสอืเชญิประชมุในครัง้นี้ ทัง้นี้ ขอความร่วมมอืจากท่านโปรดสง่หนงัสอืมอบฉนัทะ
มายงับรษิทัฯ ภายในวนัที ่21 เมษายน 2565 มาที ่

 
บริษทั ด ูเดย ์ดรีม จ ากดั (มหาชน) “เลขานุการบริษทั”  
เลขท่ี 32 ถนนเคหะรม่เกล้า แขวงราษฎรพ์ฒันา เขตสะพานสูง กรงุเทพมหานคร 10240 
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 ขอแสดงความนบัถอื 
 บรษิทั ด ูเดย ์ดรมี จ ากดั (มหาชน) 
 

                                                                                                                      
 ( นายฤทธไิกร  ธรรมรกัษ์ ) 
 ประธานกรรมการบรษิทั 
 


