
 

 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ ประจ าปี 2565 

บริษัท ดู เดย ์ดรีม จ ากดั (มหาชน) 
วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 
 

การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 จดัใหม้ีขึน้ตามมติของที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 1/2565 เมื่อ
วนัที่ 25 กุมภาพนัธ ์2565 เพื่อขอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิเรื่องส าคญัตา่งๆ ตามที่ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ก าหนด
ไว ้และเรื่องอื่นๆ ตามที่แจง้ไวใ้นหนงัสือนดัประชุม โดยบริษัทฯ ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุม (Record 
Date) เมื่อวนัที่ 14 มีนาคม 2565  ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 31 มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ
เขา้ร่วมประชุมทัง้สิน้ 41 ราย นบัจ านวนหุน้รวมกันได้ 237,822,732 หุน้ หรือรอ้ยละ 74.81 ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของ
จ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดท้ัง้หมดของบรษัิทฯ จ านวนทัง้สิน้ 317,887,700 หุน้ ครบเป็นองคป์ระชมุตามพระราชบญัญตัิบรษัิท
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และขอ้บงัคบัของบรษัิทขอ้ 33 โดยมีนายฤทธิไกร  ธรรมรกัษ์ เป็นประธานที่ประชุมผู้
ถือหุน้ ตามขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ขอ้ 34 และตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายฤทธิไกร ธรรมรกัษ ์ ประธานกรรมการ กรรมการบรหิาร และ ประธานท่ีประชมุ 
2. ดร.สราวฒุิ พรพฒันารกัษ์ รองประธานกรรมการ กรรมการความยั่งยืนและการบรหิารความเสีย่ง  

และ ประธานกรรมการบรหิาร  
3. นายวศิน  ปรธิญั  กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
4. นายฟิลปิป์  สวุรรณเฮือน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการความยั่งยืนและการบรหิารความเสีย่ง และ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

5. นายยทุธพงศ ์ มา  กรรมการ 
6. ผศ.ดร.นพ.เทอดศกัดิ ์  โรจนส์รุกิตติ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ  

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
7. นายนิติโรจน ์ มโนลมา้ย กรรมการ กรรมการบรหิาร และ  

กรรมการความยั่งยืนและการบรหิารความเสีย่ง    
8. นายศภุวฒัน ์ วนิชประภา กรรมการ กรรมการบรหิาร และ  

กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
9. นางสาวนนัทวรรณ  สวุรรณเดช กรรมการ รองประธานกรรมการบรหิาร และ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
 
ทัง้นี ้มีกรรมการเขา้รว่มประชุม 9 ท่าน จากจ านวนกรรมการรวม 9 ท่าน คิดเป็นสดัสว่นกรรมการที่เขา้รว่มประชมุ

รอ้ยละ 100.00  ของจ านวนกรรมการทัง้หมด   
 

 



 

ผูบ้รหิารที่เขา้รว่มประชมุ 
1. นายวนัชยั   ศรสีชุน  ประธานเจา้หนา้ที่สายงานบญัชีและการเงิน 

 
ผูส้อบบญัชี 

นายวีระชยั  รตันจรสักลุ บรษัิท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
 

ทั้งนี ้ได้มอบหมายให้ นางสาวฤทัยรัตน์  บูนณ์กุศล เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ ท าหน้าที่เป็น
เลขานกุารในที่ประชมุ และผูด้  าเนินการประชมุ โดยท าหนา้ที่ชีแ้จงวิธีการออกเสยีงลงคะแนนและรายงานผลการลงคะแนน
ในแตล่ะวาระ ในล าดบัแรก ไดอ้ธิบายวิธีการออกเสยีงลงคะแนน ผา่นระบบ E-AGM 
1. ในการออกเสียงลงคะแนน ใหถื้อวา่ 1 หุน้ เท่ากบั 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนแตล่ะวาระจะกระท าโดยเปิดเผย ผู้

ถือหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอยา่งหนึ่ง คือ เห็นดว้ย /ไม่เห็นดว้ย /หรืองดออกเสยีง 
ทัง้นี ้ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได ้เวน้แต่เป็นกรณีของผูถื้อหุน้ต่างประเทศซึ่งแต่งตัง้คสั
โตเดียนในประเทศไทย เป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ สามารถแยกลงคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงคราว
เดียวกนัในแตล่ะวาระ โดยแยกเสยีงที่จะท าการลงคะแนนเทา่กบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ 

2. การนบัคะแนนเสยีง จะนบัจากผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงเทา่นัน้ สามารถเลอืกการลงคะแนนเสยีงในแต่
ละวาระ โดยเลอืก เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง   จากนัน้จึงลงคะแนนผา่นระบบ  เมื่อท าการสง่การลงคะแนน
เสยีงเรยีบรอ้ยแลว้ ผูถื้อหุน้จะไดร้บัขอ้ความแจง้เตือน การลงคะแนนเรยีบรอ้ย 

3. ในการนบัคะแนน บรษัิทฯ จะน าคะแนนเสยีงที่ “ไมเ่ห็นดว้ย” และ “งดออกเสยีง” หกัออกจากคะแนนเสยีงทัง้หมด 
4. การผา่นมติ เป็นไปตามขอ้ก าหนดส าหรบัแตล่ะวาระ ตามที่ปรากฏในหนงัสอืเชิญประชมุ 
5. ในกรณี ถา้มีคะแนนเสยีงเทา่กนั ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด   
6. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไมล่งคะแนนเสยีง บรษัิทฯ จะถือวา่ออกเสยีงเห็นดว้ย 
7. ส าหรบัในการนบัคะแนน บรษัิทฯ จะใชร้ะบบการนบัคะแนนผา่นระบบ E-AGM  

หลงัจากชีแ้จงรายละเอียดและวิธีการลงมติในแต่ละวาระใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุทราบแลว้ เพื่อเป็นการแสดงออกถึง
ความโปรง่ใสและธรรมาภิบาลที่ดีของบรษัิทฯ  บรษัิทขอแจง้ตอ่ผูถื้อหุน้วา่ ในการนบัคะแนนครัง้นี ้ บรษัิทฯ นบัคะแนนผ่าน
ระบบการประชมุทางสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์เนื่องจากการประชมุแบบ E-AGM จึงไมส่ามารถ เรยีนเชิญอาสาสมคัรได ้นอกจากนี ้
ระบบการประชมุแบบ E-AGM ที่บริษัทเลือกใช ้เป็นระบบของบรษัิท ควิดแลบ จ ากดั ซึ่งเป็นระบบที่สอดคลอ้งกบัประกาศ
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคมในเรื่องมาตรฐานการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 ซึ่งไดร้บัรองตามมาตรฐานการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัดา้นสารสนเทศของระบบควบคมุการ
ประชมุ เวอรช์ั่น 1.1 จากส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส ์หรอื EDTA 

 
จากนัน้จึงกลา่วเรียนเชิญท่านประธานในที่ประชุม นายฤทธิไกร  ธรรมรกัษ์ ประธานในการประชุมกลา่วเปิดการ

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 
 
ประธานไดก้ลา่วเปิดประชมุ และเริม่ประชมุตามระเบียบวาระตอ่ไปนี ้
 



 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2564 

ผูด้  าเนินรายการไดเ้สนอตอ่ที่ประชมุวา่วาระนีเ้ป็นการพิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 
2564 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 22 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ส าเนารายงานการประชมุดงักลา่วไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนงัสอื
เชิญประชมุแลว้ จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณารบัรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอขอแกไ้ขเพิ่มเติมรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 เป็นอย่างอื่น จึงขอใหท้ี่
ประชมุลงมติ ซึง่ในวาระนีต้อ้งมีมติรบัรองดว้ยเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
มต ิ ที่ประชมุมีมติรบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ซึง่จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 22 เมษายน 2564 

ดว้ยคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนดงันี ้
 

มีผู้ถอืหุ้นที ่ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 237,955,270 100.0000% 

ไมเ่ห็นดว้ย - 0.0000% 

งดออกเสยีง            201 0.0000% 

บตัรเสยี - 0.0000% 

รวม (45 ราย) 237,955,471 100.0000% 
 
 
วาระที่ 2  พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2564 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี
สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว 

นายวนัชยั ศรีสชุน  ประธานเจา้หนา้ที่สายงานบญัชีและการเงิน เป็นผูร้ายงานสรุปผลการด าเนินงาน ในรอบปี 
2564 ตอ่ที่ประชมุสรุปไดด้งันี ้

 
ส าหรบัผลการด าเนินงานในปี 2564 ที่เป็น ไฮไลทส์  าคญัคือ รายไดจ้ากการขายของบรษัิทท่ีเติบโตรอ้ยละ 41 จาก

ปีก่อน อัตราก าไรขัน้ตน้ของบริษัทเพิ่มขึน้จากรอ้ยละ 42 เป็น รอ้ยละ 60 หรือเพิ่มขึน้ถึงรอ้ยละ 18 จากที่เราสามารถ

ควบคุมตน้ทุนได ้และมีผลการด าเนินงานที่ turnaround กลบัมาเป็นบวก รอ้ยละ 2 จากที่ติดลบรอ้ยละ 34 มาในปีก่อน 

หรอืดีขึน้จากเดิมกวา่รอ้ยละ 36 และยงัคงมีสดัสว่นหนีส้นิตอ่ทนุท่ีต ่าเพียง 0.11 เทา่ โดยรายละเอียดตอ่ไป 

 

รายไดจ้ากการขายของบรษัิทในปี 2564 เท่ากบั 1,411 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จาก ปี 2563 ที่ 1,000 ลา้นบาท หรือคิด
เป็นรอ้ยละ 41 โดยหลกัมาจากสว่นงานธุรกิจผลติภณัฑบ์ ารุงผิวมีรายไดเ้พิ่มขึน้รอ้ยละ 61.67 ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการ
ขายทัง้ในประเทศและต่างประเทศ รวมทัง้รายไดจ้ากธุรกิจผลิตภัณฑเ์สริมความงามเพิ่มขึน้รอ้ยละ 25.22 ซึ่งรายไดท้ี่
เติบโตขึน้เป็นผลมาจากการขยายช่องทางการจดัจ าหนา่ยผ่านช่องทางออนไลน ์(E-Commerce) ช่องทางโซเชียล (Social 
Commerce) และอินฟลูเอนเซอร ์(Influencers) ท าใหอ้ัตราการเขา้ถึงผลิตภัณฑเ์ติบโตอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการ
เติบโตของตลาดในประเทศฟิลปิปินส ์



 

 

ตน้ทุนขายส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2564 เท่ากับ 580.99 ลา้นบาท และ 559.22 ลา้นบาท 

ตามล าดบัคิดเป็น อตัราลดลงรอ้ยละ 3.75 ในขณะท่ีอตัราสว่นตน้ทนุขายตอ่รายไดจ้ากการขาย ลดลงจากรอ้ยละ 58.08  

เป็นรอ้ยละ 39.62 โดยอัตราส่วนตน้ทุนขายต่อรายไดท้ี่ลดลงนัน้เป็นผลจากการลดลงของสินคา้เสื่อมสภาพจากช่วง

เดียวกนัของปีก่อน 

 

ค่าใชจ้่ายในการขายส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2564 เท่ากับ 490.65 ลา้นบาท และ 546.13 

ลา้นบาท ตามล าดบั ซึ่งเพิ่มขึน้รอ้ยละ 11.31 โดยเกิดจากการเขา้ซือ้กิจการของกลุม่บริษัท คิวรอน จ ากดั ในเดือนมีนาคม 

2563 ทัง้นีเ้มื่อเทียบอตัราสว่นค่าใชจ้่ายในการขายต่อรายไดจ้ากการขาย พบว่ามีอตัราสว่นลดลงจากช่วงเดียวกนัของปี

ก่อนจาก รอ้ยละ 49.05 เป็นรอ้ยละ 38.70 จากการที่บริษัทฯ ไดป้รบัลดค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัการโฆษณาและค่าสง่เสริมการ

ขายลง เพื่อใหเ้หมาะสมตาม การชะลอตวัของรายไดใ้นช่วงที่ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั

โควิด-19 ท าให้รา้นค้าที่จ  าหน่ายสินค้าของ บริษัทฯ ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยังได้

ปรบัเปลี่ยนแผนการตลาดใหม้ีประสิทธภาพมากขึน้ โดยมุ่งเนน้การ โปรโมทสินคา้ผ่านช่องทางออนไลนเ์ป็นหลกั เพื่อให้

เหมาะสมกบัสถานการณใ์นปัจจบุนั 

 

คา่ใชจ้่ายในการบรหิารส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2564 เทา่กบั 265.58 ลา้นบาท และ 276.23
ลา้นบาท ตามล าดบั คิดเป็นอตัราเพิ่มขึน้รอ้ยละ 4.01 โดยหลกัมาจากค่าใชจ้่ายพนกังานเพิ่มขึน้ ซึ่งเป็นผลจากจ านวน
พนกังานของกลุม่บริษัท คิวรอน จ ากดั ที่เกิดขึน้หลงัจากการเขา้ซือ้กิจการในเดือนมีนาคม 2563 ทัง้นีเ้มื่อเทียบอตัราสว่น
ค่าใชจ้่ายในการบริหารตอ่รายไดจ้ากการขาย พบว่ามีอตัราสว่นลดลงจากช่วงเดียวกนัของปี ก่อน จากรอ้ยละ 26.55 เป็น
รอ้ยละ 19.57 ซึง่เป็นผลจากการบรหิารจดัการคา่ใชจ้่ายที่มีประสทิธิภาพมากขึน้ 

 
ยอดขายที่เติบโตประกอบกบัอตัราตน้ทุนต่อรายไดท้ี่ลดลงส่งผลใหก้ าไรขึน้ตน้ของบริษัทปรบัเพิ่มจาก 419.34 

ลา้นบาทเป็น 852.09 ลา้นบาท และมีอตัราก าไรขัน้ตน้ที่เพิ่มขึน้จากรอ้ยละ 41.92 เป็น รอ้ยละ 60.38  และสง่ผลใหใ้นปี 

2564 มี performance turn around กลบัมาเป็นบวก อยู่ 30 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 367 ลา้นบาท หรือ เพิ่มขึน้รอ้ยละ 36  เมื่อ

เทียบกบัปี 2563 

  

ส าหรบัรายไดอ้ื่นในปี 2564 ลดลงจาก 590 ลา้นบาท ลงเหลือ 363 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 38.47 เนื่องจาก

ทางบริษัทไดป้รบัเปลี่ยนนโยบายการลงทนุในรูปแบบอนรุกัษ์นิยม (Conservative) และเนน้รบัผลตอบแทนในรูปแบบปัน

ผล โดยระมดัระวงัการลงทนุเพื่อลดความเสี่ยงจากสถานการณต์ลาดทนุท่ีมีความผนัผวนสงู  และจากการลดลงของรายได้

อื่น จึงท าใหก้ าไรสทุธิของปี 2564 ลดลง จาก 169 ลา้นบาท เหลอื 81 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 52.1 

  

 
 



 

 
ทัง้นีง้บการเงินและงบก าไรขาดทุนของบริษัท ส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี 2564 สิน้สุด ณ วันที่ 31 

ธนัวาคม 2564 ซึง่ไดผ้า่นการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษัิทแลว้ รายละเอียด 
ปรากฏตามส าเนางบการเงินประจ าปี 2564 พรอ้มทัง้รายงานผูต้รวจสอบบญัชี ที่บริษัทแจง้แก่ผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญ
ประชมุแลว้ 

 (หนว่ย: บาท) 

รายการ 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

2564 2563 2564 2563 
สนิทรพัยร์วม 5,223,705,649 5,333,512,367 5,048,158,204 5,095,338,760 

หนีส้นิรวม 501,778,116 441,020,725 159,186,436 127,375,536 

สว่นของผูถื้อหุน้รวม 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 1,590,275,255 582,527,995 872,166,437 

ก าไรสทุธิส าหรบัปี  101,945,647 179,544,624 44,032,651 352,004,592 

ก าไรสทุธิตอ่หุน้ 0.26 0.53 0.14 1.11 
 
มีค าถามจาก นางสาวนรศิรา สขุถาวร ผูร้บัมอบฉนัทะที่เขา้รว่มประชมุ สอบถาม เก่ียวกบัรายไดอ้ื่นๆ ในปี 2564 

ที่ลดลงจากเดิมคอ่นขา้งมาก มาจากสาเหตใุด 
 
นายวนัชยั ศรสีชุน ประธานเจา้หนา้ที่สายงานบญัชีและการเงิน ตอบขอ้ซกัถามดงันี ้ บรษัิทฯ ไดม้ีการปรบัเปลีย่น

นโยบายการลงทนุ เนื่องจากในปี 2563 ตลาดทนุมีการปรบัตวัลดลงจากสถานะการณโ์ควิด-19 ดงันัน้ในปี 2564 บริษัทฯ
เห็นควรใหม้ีการเปลี่ยนนโยบายการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงลง เนื่องจากการลงทุนในตลาดหุน้จะมีความผันผวนได้
ตลอดเวลา ฉะนัน้ในปี 2564 ทีผ่า่นมาไดม้ีการปรบัเปลีย่นนโยบายในการลงทนุ แทนที่จะลงในตลาดทนุเพียงอยา่งเดียว  ก็
มีการปรบัเปลี่ยนไปลงทุนในตลาดเงิน ( Money Market ) และเลือกที่จะลงทุนในหุ้นที่มีความเสี่ยงนอ้ย แต่มีผลการ
ด าเนินการท่ีดี โดยนโยบายดงักลา่ว เนน้รบัในสว่นของเงินปันผล เพราะฉะนัน้จึงท าใหใ้นสว่นของรายไดอ้ื่นลดลง แตย่งัคง
มีก าไร หรือ มีรายไดอ้ื่นที่เกิดก าไรจากการลงทนุดงักลา่ว แยกเป็นสว่นของ Capital gain ประมาณ 280 ลา้นบาท และใน
ส่วนของเงินปันผลอยู่ในระดบัสงู อยู่ที่ 77 ลา้นบาท ซึ่งสงูกว่าในปี 2563 มีเงินปันผลรบัเพียง 36 ลา้นบาทเท่านัน้ การ
ปรบัเปลีย่นดงักลา่วเป็นการปรบัเปลีย่นนโยบายการลงทนุในระยะสัน้ของบรษัิทฯ ที่เสรมิสรา้งการลดความเสีย่งของการผนั
ผวนของตลาดทนุ ขณะเดียวกนัก็ยงัคงไดร้บัผลตอบแทนท่ีดีกวา่การฝากเงินกบัธนาคาร จึงเป็นสาเหตทุี่รายไดอ้ื่นลดลงใน
ปี 2564   

 
 
 
 



 

ค าถามถัดไป จาก นางสาวสกุลรตัน ์ตวนกู ผูร้บัมอบฉันทะที่เขา้ร่วมประชุม สอบถาม ในส่วนสิทธิการใชต้าม
หมายเหต ุ12 ประจ าปี 2564 ที่เพิ่มขึน้ 29 ลา้น ไมแ่นใ่จวา่มาจากสาเหตใุด 

 
นายวนัชยั ศรีสชุน ประธานเจา้หนา้ที่สายงานบญัชีและการเงิน ตอบขอ้ซกัถามดงันี ้ ส  าหรบัในสว่นของสิทธิการ

ใช้ (Right to use) มียอดปรบัเพิ่มขึน้ตามหมายเหตุ 12 และในงบการเงิน ทัง้ในส่วนของหนีส้ินและทรพัยส์ิน สาเหตุที่
เพิ่มขึน้ดงักลา่ว เป็นเพราะวา่ ในปลายปี 2564 กลุม่บรษัิทฯ ไดม้ีการเช่าพืน้ท่ีอาคารคลงัสนิคา้ที่ถนนศรนีครนิทร ์โดยการ 
ท าสญัญาเช่ากับทางสหกรณเ์ครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น มีพืน้ที่ขนาดใหญ่ประมาณ 5,000 ตารางเมตร ซึ่งใชเ้ป็นศูนยเ์ก็บ
สนิคา้และกระจายสนิคา้ จากเดิมกลุม่บรษัิทฯ มีคลงัสนิคา้อยูห่ลายๆ แหง่ จึงน ามาควบคมุดแูลบรหิารจดัการในสว่นของ 
Logistics, Warehousing และ Distribution ใหก้บัลกูคา้ของบรษัิทฯ ทัง้หมดใหอ้ยูใ่นสว่นพืน้ท่ีของคลงัสินคา้รวม หรอืเป็น
ในลกัษณะของ CDC (Central Distribution Center) ซึ่งสญัญาเช่ามีอาย ุ3 ปี และมีค่าเช่า โดยตามมาตราฐานทางบญัชี
และมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย (TFRS - Thai Financial Reporting Standards) ฉบบัที่ 16 บริษัท
ฯ จึงท าตามมาตราฐานดงักลา่ว จึงมีการบนัทกึรายการเขา้ไปเป็นสทิธิการเช่า  

 
ไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามหรือใหค้วามเห็นเพิ่มเติมในวาระนี ้จึงขอใหท้ี่ประชุมลงมติซึ่งตอ้งอนมุตัิดว้ยเสียงขา้งมาก

ของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

มต ิ ที่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติรบัทราบผลการด าเนินงานและอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี สิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2564 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออก
เสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัคะแนนเสยีงของผูท้ี่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 
มีผูถ้ือหุ้นท่ี จ ำนวน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 

เหน็ดว้ย 237,830,433 100.0000% 
ไม่เหน็ดว้ย - 0.0000% 
งดออกเสยีง       125,038 0.0000% 
บตัรเสยี - 0.0000% 
รวม ( 45 ราย) 237,955,471 100.0000% 

 
 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2564 

ผูด้  าเนินรายการ เป็นผูร้ายงานสรุปการจดัสรรก าไรสทุธิเป็นเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัรา
ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการและก าไรสทุธิเฉพาะบริษัท หรือก าไรสะสมคงเหลือของ
บริษัทฯ ซึ่งไม่กระทบการด าเนินงานปกติของธุรกิจ  หลงัหกัภาษีเงินไดน้ิติบคุคลและหลงัหกัเงินส ารองต่างๆ ทกุประเภท
ตามที่กฎหมายและบริษัทฯ ก าหนดไวใ้นแตล่ะปี โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ หากไม่มีเหตจุ าเป็นอื่นใดและ
การจ่ายปันผลนัน้ไมม่ีผลกระทบตอ่การด าเนินงานปกติของบรษัิทฯ อยา่งมีนยัส าคญั ตามที่คณะกรรมการบรษัิทพิจารณา
เห็นสมควรหรอืเหมาะสม 



 

 
ตามพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และขอ้บงัคบับรษัิท ขอ้ 45 ตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิ

ประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) 
จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ซึ่งบริษัทฯ ส ารองไวค้รบถว้นแลว้ ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้
สามารถพิจารณารายละเอียดการจ่ายเงินปันผลและขอ้มลูการจ่ายเงินปันผลของบรษัิทฯ ตามรายละเอียดดงันี ้

 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2564 ปี 2563 

ก าไรสะสมยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 139,424,206 บาท 254,334,405 บาท 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ  44,032,651 บาท 352,004,592 บาท 

ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุน้ 0.14 บาท 1.11 บาท 

   เงินปันผลระหวา่งกาล-ตอ่หุน้  - บาท 0.358 บาท 

   เงินปันผลระหวา่งกาล  - บาท 113,803,797 บาท 

   เงินปันผลประจ าปี-ตอ่หุน้   0.35 บาท 0.5 บาท 

   เงินปันผลประจ าปี 111,260,695 บาท 158,943,850 บาท 

รวมจ านวนเงินปันผลที่จ่าย-ตอ่หุน้ 0.35 บาท 0.858 บาท 

รวมจ านวนเงินปันผลที่จ่าย 111,260,695 บาท 272,747,647 บาท 

อตัราสว่นการจา่ยเงินปันผลตอ่ก าไรสทุธิ 252.68 % 77.48 % 

จ านวนหุน้ 317,887,700 หุน้ 317,887,700 หุน้ 

 
คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิและการ

จ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.35 บาท (จ านวนทนุช าระแลว้ 317,887,700 หุน้) 
รวมเป็นเงินปันผลทัง้หมด 111.26 ลา้นบาท โดยคณะกรรมการมีมติก าหนดรายช่ือผูม้ีสทิธิไดร้บัปันผล (Record Date) ใน
วนัท่ี 14 มีนาคม 2565 และ ก าหนดวนัจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2565 โดยมีการแจง้ตอ่ผูถื้อหุน้แลว้วา่สทิธิการ
รบัเงินปันผลยงัมีความไมแ่นน่อนตอ้งไดร้บั การอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ก่อน 

 
มีค าถามจาก นางสาวรุง่ทิพย ์งามเอกอดุมพงศ ์ผูถื้อหุน้ของบริษัทเขา้รว่มประชมุ สอบถาม เก่ียวกบัการจ่ายเงิน

ปันผล วา่จะมีการจ่ายเงินปันผลทกุปีไหม 
 
ดร.สราวุฒิ พรพฒันารกัษ์ รองประธานกรรมการ ตอบขอ้ซกัถามดงันี ้ตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 

หากมีก าไรจะปันผลในอตัราไมต่  ่ากวา่รอ้ยละ 50 ของก าไร ดงันัน้บรษัิทฯ จึงพยายามท าใหม้ีก าไรในทกุๆปี เพื่อท่ีจะไดม้ีปัน
ผลในทกุๆ ปี    

 
ไมม่ีผูถื้อหุน้สอบถามหรอืใหค้วามเห็นเพิ่มเตมิในวาระนี ้จงึขอใหท้ี่ประชมุลงมติซึง่ตอ้งอนมุตัิดว้ยเสยีงขา้งมาก

ของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 



 

 
มต ิ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ  0.35 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิน้ จ านวน 

111,260,695 บาท โดยการจ่ายเงินปันผลจะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่มีรายช่ือปรากฏอยู่ในทะเบียนผูถื้อหุน้  ณ วนัที่ 
14 มีนาคม 2565 ซึง่เป็นการก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) เพื่อสทิธิรบัเงินปันผล และจะจ่ายเงินปันผล 
ในวนัที่ 10 พฤษภาคม 2565 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่
นบัคะแนนเสยีงของ  ผูท้ี่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 

มีผู้ถอืหุ้นที่ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 237,955,270    99.9999% 
ไมเ่ห็นดว้ย            201     0.0001% 
งดออกเสยีง        -     0.0000% 
บตัรเสยี        -     0.0000% 
รวม ( 45 ราย) 237,955,471 100.0000% 

  
 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2565 

ผูด้  าเนินรายการ เสนอต่อที่ประชุมว่าเพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 
120  ซึ่งก าหนดใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นสมควรเสนอ
ใหท้ี่ประชมุแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีจาก บรษัิท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั ดงัตอ่ไปนีเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ 

 
1.  นายเจรญิ  ผูส้มัฤทธ์ิเลศิ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบียนท่ี 4068 
2.  นายวีระชยั รตันจรสักลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบียนท่ี 4323 
3.  นางมญัชภุา สงิหส์ขุสวสัดิ ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบียนท่ี 6112 

 
โดยใหผู้ส้อบบญัชีรบัอนญุาตคนใดคนหนึ่งเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ส านกังานสอบบญัชีจะจัดใหผู้ส้อบบญัชีรบั
อนญุาตทา่นอื่นในสงักดัของบรษัิท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูป้ฏิบตัิหนา้ที่ผูส้อบบญัชีแทน อีกทัง้ ไดร้บัการ
คดัเลือกใหเ้ป็นส านกังานสอบบญัชีของบริษัทย่อยในประเทศส าหรบัปี 2565 ดว้ย โดยก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ 
รวมทัง้สิน้ 4,054,000 บาท แบ่งเป็นค่าตรวจสอบบญัชีของบริษัท ดู เดย ์ดรีม จ ากัด  (มหาชน) 2,340,000 บาท และค่า
ตรวจสอบบญัชี ของกลุ่มบริษัทย่อยในประเทศ ทัง้สิน้ 1,714,000 บาท ซึ่งอตัราค่าสอบบญัชีมีการปรบัตวัเพิ่มขึน้ในส่วน
ของบริษัทย่อยเพียงเล็กนอ้ยเมื่อเทียบกับปีก่อน ตามการเติบโตเพิ่มขึน้ของบริษัทย่อย และค่าบริการดังกล่าวไม่รวม
คา่บรกิารอื่นที่บรษัิทฯ จะจ่ายตามจรงิ 

 



 

ไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามหรือใหค้วามเห็นในวาระนี ้จึงขอใหท้ี่ประชุมลงมติซึง่ตอ้งอนมุตัิดว้ยเสียงขา้งมากของผูถื้อ
หุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
มต ิ ที่ประชมุผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีจากบรษัิท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นส านกังานสอบ

บญัชีของบรษัิทฯ ประจ าปี 2565 โดยมีรายช่ือผูส้อบบญัชีดงัตอ่ไปนี ้ 
1. นายเจรญิ  ผูส้มัฤทธ์ิเลศิ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4068 หรอื 
2. นายวีระชยั  รตันจรสักลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4323 หรอื 
3. นางมญัชภุา สงิหส์ขุสวสัดิ ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 6112 
โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึง่มีอ  านาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบรษัิท (รวมทัง้งบ
การเงินรวม) และอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงิน 4,054,000 บาท ดว้ย
คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัคะแนนเสยีงของผูท้ี่งดออกเสยีง
เป็นฐานในการนบัคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 

มีผู้ถอืหุ้นที่ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 237,823,633    99.9999% 
ไมเ่ห็นดว้ย            201     0.0001% 
งดออกเสยีง      131,637     0.0000% 
บตัรเสยี -     0.0000% 
รวม (45 ราย) 237,955,471                                         100.0000% 

 
 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2565 

 ผูด้  าเนินรายการ แจง้ตอ่ที่ประชมุวา่ตามพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบัของบริษัท 
ก าหนดใหก้รรมการตอ้งออกจากต าแหนง่ตามวาระในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีอตัรา 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมด ซึง่ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 มีกรรมการท่ีออกตามวาระจ านวน 3 ทา่น ดงัตอ่ไปนี ้

1.ดร.สราวฒุิ  พรพฒันารกัษ์ ต าแหนง่  รองประธานกรรมการ กรรมการความยั่งยนืและการบรหิารความ
เสีย่ง และ ประธานกรรมการบรหิาร  

2.นายฤทธิไกร  ธรรมรกัษ์  ต าแหนง่ ประธานกรรมการ กรรมการบรหิาร  
3.นายฟิลปิป์  สวุรรณเฮือน ต าแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการความ

ยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดแ้จง้ข่าวผ่านระบบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายช่ือ
บคุคลที่เหมาะสมเขา้รบัคดัเลือกเป็นกรรมการ เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษัิทพิจารณาเป็นการลว่งหนา้ ตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 
ถึง 30 ธันวาคม 2564 ซึ่งปรากฏวา่ไมม่ีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอช่ือบุคคลเพื่อเสนอในท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาเพื่อเขา้
รบัต าแหนง่กรรมการ 



 

 
ทัง้นี ้คณะกรรมการไดม้ีการกลั่นกรองและพิจารณาดว้ยความรอบคอบระมดัระวงัแลว้วา่ กรรมการทัง้ 3 ท่าน ที่

ต้องออกตามวาระ มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม  
คณะกรรมการบรษัิท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน จึงขอเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ 
พิจารณาใหก้รรมการทัง้ 3 ทา่น เขา้ด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึ่ง ทัง้นี ้บรษัิทฯ ไดน้ าสง่รายละเอียด ประวตัิ ประสบการณก์าร
ท างาน และประวตัิการเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการของกรรมการแตล่ะทา่น ของกรรมการท่ีถกูเสนอช่ือใหเ้ขา้รบัต าแหน่ง
อีกวาระ ปรากฏตามเอกสารแนบที่ 4 ทีแ่นบสง่ผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุแลว้ 

 
ส าหรบัวาระนี ้เพื่อความโปรง่ใสและความยตุิธรรม ขอเรียนเชิญกรรมการทัง้ 3 ท่าน ท่ีไดก้ลา่วช่ือมาแลว้ สูห่อ้ง

รบัรองและจะเรยีนกลบัเขา้สูท่ี่ประชมุอีกครัง้ เมื่อมีการลงมติเป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้ 
 
ไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามหรือใหค้วามเห็นในวาระนี ้ จึงขอใหท้ี่ประชมุลงมติซึง่ตอ้งอนมุตัิดว้ยเสียงขา้งมากของผูถื้อ

หุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

มต ิ ที่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการ 3 ท่าน ไดแ้ก่ 1.) ดร. สราวฒุิ พรพฒันารกัษ์ 2.) นายฤทธิไกร ธรรม
รกัษ์ 3.) นายฟิลิปป์ สุวรรณเฮือน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยลงมติแต่งตัง้
กรรมการเป็นรายบคุคล ดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

1) ดร. สราวฒุิ พรพฒันารกัษ์ ด ารงต าแหนง่ รองประธานกรรมการ กรรมการความยั่งยืนและการบรหิาร
ความเสีย่ง และประธานกรรมการบรหิาร ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออก
เสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมี
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 
มีผู้ถอืหุ้นที่ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 237,940,870   99.9939% 
ไมเ่ห็นดว้ย        14,601   0.0061% 
งดออกเสยีง        -   0.0000% 
บตัรเสยี        -   0.0000% 
รวม (45 ราย) 237,955,471 100.0000% 
   

2) นายฤทธิไกร ธรรมรกัษ์ ด ารงต าแหนง่ ประธานกรรมการ และ กรรมการบรหิาร ดว้ยคะแนนเสยีงขา้ง
มากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัคะแนนเสยีงของผูท้ี่งดออกเสยีงเป็น
ฐานในการนบัคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 
 
 
 



 

 
มีผู้ถอืหุ้นที่ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 237,940,870  99.9939% 
ไมเ่ห็นดว้ย        14,601   0.0061% 
งดออกเสยีง         -   0.0000% 
บตัรเสยี         -   0.0000% 
รวม (45 ราย) 237,955,471 100.0000% 
   

3) นายฟิลิปป์ สวุรรณเฮือน ด ารงต าแหนง่ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการความ
ยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดว้ยคะแนนเสียง
ขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัคะแนนเสยีงของผูท้ี่งดออกเสียง
เป็นฐานในการนบัคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 
มีผู้ถอืหุ้นที่ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 237,955,270   99.9999% 
ไมเ่ห็นดว้ย            201    0.0001% 
งดออกเสยีง         -    0.0000% 
บตัรเสยี         -   0.0000% 
รวม (45 ราย) 237,955,471 100.0000% 

 
 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 

ผูด้  าเนินรายการ เป็นผูร้ายงานตอ่ที่ประชมุวา่ ตามขอ้บงัคบับรษัิท ขอ้ 22 ก าหนดใหก้รรมการบรษัิทมีสทิธิไดร้บั
คา่ตอบแทนกรรมการจากบรษัิทฯ ในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั หรอืผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะ
อื่นตามที่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้จะพจิารณาและมมีติ 

 
ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้มีมติเสนอ นโยบายค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการ

บรษัิทและคณะกรรมการชดุยอ่ยของบรษัิทฯ ประจ าปี 2565 เป็นหลกัเกณฑเ์ดิมตามที่ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผูถื้อ
หุน้ ประจ าปี 2564 ซึง่คา่ตอบแทนดงักลา่วจะอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมเทียบเคียงไดก้บัอตุสาหกรรมเดียวกนั ซึง่ประกอบดว้ย
ค่าตอบแทนรายเดือน เบีย้ประชมุ และโบนสั โดยท่านผูถื้อหุน้สามารถศกึษารายละเอียดไดจ้ากหนงัสือเชิญประชมุที่ไดส้ง่
ใหก้บัผูถื้อหุน้ก่อนหนา้นี ้

 
 
 
 



 

 
 

ค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน

รายเดือน  
(บาทต่อเดือน) 

ค่าเบีย้
ประชุม* 

(บาทต่อครัง้) 

โบนัส อื่นๆ 

ประธานกรรมการบรษัิท 15,000 22,500 วงเงินไมเ่กิน 
1,000,000 บาท 
โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการ

บรษัิทเป็นผูม้ีอ  านาจ
พิจารณาจดัสรรตาม
ความเหมาะสม 

ประกนัสขุภาพ 
วงเงินไมเ่กิน 

240,000 บาท 
กรรมการ 15,000 17,500 
ประธานกรรมการตรวจสอบ - 22,500 
กรรมการตรวจสอบ - 17,500 
ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง - 17,500 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง - 14,000 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

- 17,500 

กรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน 

- 14,000 

หมายเหต:ุ * ค่าเบีย้ประชมุคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ยจะจ่ายตามท่ีเขา้ประชมุจริง  
    ** กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษัทฯ จะไม่มีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดขา้งตน้ 
 *** กรรมการไมม่ีผลประโยชนอ่ื์นใดนอกเหนือจากท่ีระบขุา้งตน้ 
 

ไมม่ีผูถื้อหุน้สอบถามหรอืใหค้วามเห็นในวาระนี ้จึงขอใหท้ี่ประชมุลงมติซึง่ตอ้งอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่
สองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 

 
มต ิ ที่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 ตามหลกัเกณฑท์ี่เสนอ ดว้ยคะแนน

เสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนคะแนนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ โดยนบัคะแนนเสยีง
ของผูท้ี่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 
มีผู้ถอืหุ้นที่ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 237,786,533   99.9290% 
ไมเ่ห็นดว้ย          7,001   0.0029% 
งดออกเสยีง       161,937   0.0681% 
บตัรเสยี         -   0.0000% 
รวม (45 ราย) 237,955,471 100.0000% 

 
 
 
 
 



 

 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถุประสงคข์องบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ  
  ข้อ 3. 

 ผูด้  าเนินรายการ แจง้ต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายจะขยายธุรกิจเพิ่มเติม คณะกรรมการจึงมีมติ
เห็นชอบใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 พิจารณาเสนอแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถปุระสงคข์องบริษัท และแกไ้ขหนงัสือ
บริคณหส์นธิ ขอ้ 3. เพื่อใหค้รอบคลมุและสอดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบนัและอนาคต โดยเพิ่มวถัตุ
ประสงคข์องบรษัิทฯ จ านวน 1 ขอ้ จากเดิม 55 ขอ้ รวมเป็นวตัถปุระสงคใ์หม ่56 ขอ้ รายละเอียดดงันี ้
 
 (56) ประกอบกิจการคลงัสนิคา้ รบัท าการเก็บรกัษาสนิคา้ในคลงัสนิคา้ ใหบ้รกิารพืน้ท่ีคลงัสนิคา้ ทัง้นีจ้ะประกอบ
กิจการไดก็้ตอ่เมื่อไดร้บัอนญุาตจากกรมการคา้ภายในแลว้ 
 
และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสอืบริคณหส์นธิ ข้อ 3. เพือ่ใหส้อดคล้องกับการเพิ่มวตัถุประสงค ์ดังนี ้
 “ขอ้ 3. วตัถปุระสงคข์องบรษัิท มจี านวน 56 ขอ้” 
 

ไมม่ีผูถื้อหุน้สอบถามหรอืใหค้วามเห็นในวาระนี ้จึงขอใหท้ี่ประชมุลงมติซึง่ตอ้งอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่
สองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 

 
มต ิ ที่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมตัิแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 3. วัตถุประสงคข์องบริษัท เพื่อใหค้รอบคลุม และ

สอดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบนัและอนาคต โดยเพิ่มวถัตปุระสงคข์องบริษัทฯ จากเดิม 55 
ขอ้ อีก 1 ขอ้ รวมเป็นวตัถปุระสงคใ์หม่ 56 ขอ้ ดงันี ้

(56) ประกอบกิจการคลงัสนิคา้ รบัท าการเก็บรกัษาสนิคา้ในคลงัสนิคา้ ใหบ้รกิารพืน้ท่ีคลงัสนิคา้ ทัง้นีจ้ะประกอบ
กิจการไดก็้ตอ่เมื่อไดร้บัอนญุาตจากกรมการคา้ภายในแลว้ 

และแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิ ขอ้ 3. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มวตัถปุระสงค ์ดงันี ้

“ขอ้ 3. วตัถปุระสงคข์องบรษัิท มีจานวน 56 ขอ้” 

ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยนบัคะแนนเสยีงของผูท้ี่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 

มีผู้ถอืหุ้นที่ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 222,255,270   93.4020% 
ไมเ่ห็นดว้ย            201    0.0001% 
งดออกเสยีง   15,700,000    6.5979% 
บตัรเสยี          -    0.0000% 
รวม (45 ราย) 237,955,471 100.0000% 



 

 
วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) 

 ผูด้  าเนินรายการ ไดแ้จง้ต่อผูถื้อหุน้หากมีค าถามใหส้ง่ค าถามผ่านระบบ E-AGM และระหว่างรอค าถามจากผูถื้อ
หุน้ นางสาวนนัทวรรณ สวุรรณเดช ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ไดใ้หข้อ้มูลเพิ่มเติมของทิศทางการด าเนินงานของบริษัท
ส าหรบัปี 2565  
 

ทัง้นีม้ีผูถื้อหุน้ มีขอ้เสนอแนะ และ สอบถามภายในการประชมุ ดงันี ้

 ค าถามจาก นางลินดา มทุิรางกูร และ นางสาวสพุีรณฐั กวีวจัน ์ผูถื้อหุน้ของบริษัท ทัง้ 2 ท่าน เสนอเรื่องกิจกรรม
งาน Opportunity Day อยากใหท้างบริษัทฯ เขา้รว่มงานอย่างต่อเนื่อง โดยนางสาวฤทยัรตัน ์บรูณก์ุศล เลขานกุารบริษัท
และนกัลงทนุสมัพนัธ ์รบัเรือ่งและจกัด าเนินการเขา้รว่มงานอยา่งตอ่เนื่องตามที่ทางผูถื้อหุน้ไดแ้นะน า  
 
 ค าถามถดัไป จาก นางสาวสกุลรตัน ์ตวนกู ผูร้บัมอบฉนัทะที่เขา้รว่มประชุม สอบถามว่า ตลาดที่จีนตอนนีเ้ป็น
อยา่งไรบา้ง  

 นางสาวนนัทวรรณ สวุรรณเดช ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ไดต้อบขอ้ซกัถาม ในตลาดที่จีน Sentiment อาจจะยงั
ไม่ไดก้ลบัเหมือนเมื่อ 2-3 ปีก่อน ในการตอบรบัต่อก าลงัซือ้ในดา้นต่างๆ แต่ทางกลุม่บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเขา้ไปท า
ตลาดในประเทศจีน โดยร่วมกับ Partner ที่หลากหลายขึน้ บริษัทฯ มีสินคา้ในเครือมากขึน้ โอกาสมีเพิ่มขึน้ บริษัทฯ จะ
พยายามท าใหต้ลาดจีนกลบัมามี Sentiment ที่ดีขึน้ ทัง้ในรูปแบบการจบัจ่ายใชส้อยกบัสินคา้ของบริษัทฯ และหวงัว่าใน
การเปิดประเทศ จะมีนกัท่องเที่ยวจีนกลบัมามากขึน้ ซึ่งจะเป็นจุดวดัว่าตลาดของประเทศจีนมีความตอ้งการอะไรเพิ่มขึน้ 
เพื่อท่ีบรษัิทฯ จะไดร้บีเขา้ไปท าตลาด ตัง้แตใ่นช่วงที่มีโอกาส  
 

ค าถามถัดไป จาก นางสาวรุ่งทิพย ์งามเอกอุดมพงศ์ ผูถื้อหุน้ของบริษัทเขา้ร่วมประชุม สอบถาม บริษัทฯ มี
แผนการลงทนุและนโยบายการลงทนุ ในตลาดทนุอยา่งไรบา้ง เนื่องจากพบวา่มี Port การลงทนุ 

ดร.สราวฒุิ พรพฒันารกัษ์ รองประธานกรรมการ ตอบขอ้ซกัถาม ตามที่ทางนายวนัชยั ศรสีชุน ประธานเจา้หนา้ที่
สายงานบญัชีและการเงิน ไดเ้รยีนไปแลว้วา่ ผลการลงทนุในปีที่ผา่นมายงัใหผ้ลตอบแทนที่ดี แตม่ีการปรบัลดความเสีย่งใน
การลงทนุ ในปีนีบ้ริษัทฯ ยงัคงนโยบายเดิม เนื่องจากให้ผลตอบแทนที่ดีกวา่การฝากเงินกบัธนาคาร แต่จะระมดัระวงัเรือ่ง
ความเสีย่ง 

 
ค าถามถดัไป จาก นางสาวนรศิรา สขุถาวร ผูร้บัมอบฉนัทะที่เขา้รว่มประชมุ สอบถาม ในปีนีจ้ะมี M & A ไหม ถา้

มีมองธุรกิจอะไรไว ้

นางสาวนนัทวรรณ สวุรรณเดช ประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร ไดต้อบขอ้ซกัถามว่า ในปีนี ้บริษัทฯ ยงัคงมี M & A 
บริษัทฯ มีความสนใจใน 4-5 Pillars หลกัของบริษัทฯ แต่ Pillars ที่บริษัทฯ จะท าใหเ้ป็นรูปแบบมากขึน้จะเป็นในสว่นของ 
Retail and Lifestyle แบรนดต์่างๆ ที่สามารถท าใหบ้ริษัทฯ โตแบบกา้วกระโดด ที่สอดคลอ้งกบัความถนดั ความแข็งแรง 
เลอืกท าในสิง่ที่บรษัิทฯ มีความพรอ้ม โอกาสในความส าเรจ็ก็จะสงู 

 



 

 

ค าถามถดัไป จาก นายสเุมธ การุณยค์ติมา ผูถื้อหุน้ของบริษัทเขา้รว่มประชุม สอบถามถึงเป้าหมายการเติบโต 
รายไดก้ารเติบโตของบรษัิท ในปี 2565  

นางสาวนนัทวรรณ สวุรรณเดช ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ไดต้อบขอ้ซกัถาม ในแง่ของรายไดค้าดวา่จะเติบโตอยูท่ี่
ประมาณ 30% 

   
ค าถามถดัไป จาก นางสาวสพุีรณฐั กวีวจัน ์ผูถื้อหุน้ของบรษัิทเขา้รว่มประชมุ สอบถาม สภาพตลาดเครือ่งส าอาง 

ในปัจจบุนัเป็นอยา่งไร มีปัญหาดา้นการจดัการตน้ทนุหรอืไม ่อยา่งไร  

นางสาวนนัทวรรณ สวุรรณเดช ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร สภาพตลาดสกินแคร ์หรอื คอสเมติก ของบรษัิทฯ จะอยู่
ในสกินแครเ์ป็นหลกั จะเห็นไดว้า่ในช่วงล็อก ดาวน ์มีการซือ้ออนไลนม์ากขึน้ มีแบรนดใ์หม่ๆ  เกิดขึน้มากมาย ท าใหต้ลาดมี
สสีนั แตใ่นขณะเดียวกนัก็จะมีการแขง่ขนัในเรือ่งของราคาขาย ซึง่จะน ามาสูเ่รือ่งการจดัการตน้ทนุ บรษัิทฯ มีการคาดการณ์
ล่วงหนา้ว่าจะประสบกับปัญหาการแข่งขนัที่รุนแรงขึน้ ในปี 2564 บริษัทฯ ไดร้่วมมือกับSupplier ซึ่งหวัใจหลกั คือ การ
บริหารความสมัพนัธ์คู่คา้ ( Supplier Relationship Management – SRM ) บริษัทฯ ไดจ้ัดท า Plan ร่วมกับ Supplier เพื่อ
บริหารตน้ทนุในระยะกลาง และระยะยาว เป็นการลดตน้ทนุ ถึงแมต้ลาดการแข่งขนัจะรุนแรง และในปี 2565 กลุม่บริษัทฯ 
จะท าอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อรกัษาระดบัผลก าไรใหก้บักิจการและยงัสง่มอบคุณภาพของสนิคา้อยา่งดีที่สดุเช่นเดิม  

 
ไมม่ีผูถื้อหุน้สอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกลา่วขอบคณุผูเ้ขา้รว่มประชมุและประกาศปิดประชมุ 
 

ประธานกลา่วปิดการประชมุเวลา 12.00 น.  
 

 
  

                                                   
 ( นายฤทธิไกร  ธรรมรกัษ์ ) 
 ประธานกรรมการบรษัิท 
 
 

https://www.google.com/search?rlz=1C1VDKB_enTH998TH998&q=%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81+%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwic0PmclMT3AhV-T2wGHTdxAQ8QkeECKAB6BAgBEDc

