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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุน้ คร้ังที่ 1/2565 

ของ 

บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

วัน เวลา และสถานที่ประชุม 

ประชุมเมื่อวันศุกรท์ี่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ เลขที่ 300/1 ถนนศรีวรา  

ซอยลาดพรา้ว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 

เร่ิมประชุม  

นางสาวสุภาวดี มณีวรรณกุล พิธีกรกล่าวตอ้นรบัผูถื้อหุน้และผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านเขา้สู่การประชุมวิสามญั  

ผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 ของบริษัท อิก๊ดราซิล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  (“บริษัทฯ”) โดยแจง้ระเบียบปฏิบตัิในการเขา้รว่มประชุม

เพื่อป้องกัน การแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 ใหแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านทราบ และไดชี้แ้จงขอ้มูลทั่วไปเก่ียวกับ

จ านวนทุนและหุน้ของบริษัทฯ ว่า ณ วันก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ (Record Date) ในวันที่ 17 

ธนัวาคม 2564 ดงันี ้

ทนุจดทะเบียน 90,000,000 บาท 

แบง่ออกเป็น 180,000,000 หุน้ 

ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ 90,000,000 บาท 

เป็นหุน้ท่ีออกและจ าหนา่ยแลว้ 180,000,000 หุน้ 

มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

โดยบริษัทฯ มีผูถื้อหุน้ 4,344 คน แบ่งเป็นผูถื้อหุน้สญัชาติไทยจ านวน 4,339 คน ถือหุน้รวมกนัจ านวน 178,757,700 

หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 99.31 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัทฯ และผูถื้อหุน้สญัชาติตา่งดา้วจ านวน 5 ราย 

ถือหุน้รวมกนัจ านวน 1,242,300 หุน้ หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 0.69 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิทฯ 

มีจ านวนผูม้ีสทิธิเขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 4,344 ราย จ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยทัง้หมด 180,000,000 หุน้ และในการประชุม

ในวนันี ้มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ จ านวนทัง้สิน้ 95 ราย นบัรวมหุน้ได ้108,614,167 หุน้ คิด

เป็นอตัรารอ้ยละ 60.34 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดท้ัง้หมด ซึง่ครบเป็นองคป์ระชมุตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ซึง่

ก าหนดว่า ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้ (25) คน และตอ้งมีหุน้นบั
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รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด หรือมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้มา

ประชมุไมน่อ้ยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ที่

จ  าหนา่ยไดท้ัง้หมด จึงจะเป็นองคป์ระชมุ 

อนึ่ง หลงัจากเริ่มการประชุม มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเพิ่มเติมจ านวนอีก 2 ราย 

รวมเป็นจ านวน 2 ราย รวมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 108,625,767 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 60.34 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด

ของบรษัิทฯ ซึง่บรษัิทฯ ไดท้ าการปรบัปรุงจ านวนเสยีงของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุในแตล่ะวาระเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความเป็น

จรงิและเป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษัิทฯ 

 พิธีกรไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่ามีกรรมการที่เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองจ านวน 6 ท่าน คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของจ านวน

กรรมการทัง้หมด และไดแ้นะน ากรรมการตอ่ผูถื้อหุน้ ดงัรายนามตอ่ไปนี ้

1) นางสาววิไลลกัษณ ์อญัมณีรตัน ์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 

2)  นายสวุินยั ตอ่ศิรสิขุ   ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  

3) นางสาวชญานน์นัท ์ติยะตระการชยั กรรมการบรษัิท และกรรมการอิสระ 

4)  นายธนชั จวุิวฒัน ์   ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร และกรรมการบรษัิท  

5)  นายศรณัย ์สตุนัติวรคณุ  กรรมการบรษัิท  

6)  นายศรุต ทบัลอย   กรรมการบรษัิท 

โดยในการประชุมครัง้นี  ้ทางคณะกรรมการไดล้งความเห็นให ้นางสาววิไลลกัษณ ์อญัมณีรตัน ์ประธานกรรมการ 

และกรรมการอิสระเป็นประธานในที่ประชมุในครัง้นี  ้(“ประธานฯ”) นอกจากนี ้บริษัทฯ ไดเ้ชิญผูแ้ทนฝ่ายกฎหมายจากบรษัิท 

ส านกังานกฎหมาย แคปปิตอล จ ากดั คณุณฐัชยา นิรนัพรพทุธาเขา้รว่มประชมุเพื่อตอบขอ้สงสยัเก่ียวกบัขัน้ตอนทางกฎหมาย

ใหก้บัทา่นผูถื้อหุน้  

เพื่อความโปรง่ใสในการตรวจสอบการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระการประชมุที่ก าหนดในวนันี ้บรษัิทฯ ไดเ้รยีนเชิญ

ตวัแทนจากท่านผูถื้อหุน้จ านวน 1 ท่าน เป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนในครัง้นี ้ซึ่งปรากฏวา่ไมม่ีผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคเ์ป็น

สกัขีพยานในการนบัคะแนนในครัง้นี ้

เพื่อใหก้ารประชุมด าเนินไปโดยความเรียบรอ้ย และถูกตอ้งตามกฎหมาย พิธีกรไดชี้แ้จงเก่ียวกบัขอ้ก าหนดในการ

ประชมุ  ดงันี ้
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 ในการประชุม ท่านประธานฯ จะด าเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระการประชุมซึ่งไดส้ง่ใหแ้ก่ท่านผูถื้อหุน้

แลว้ 

 ส าหรบัมติของที่ประชมุในวาระท่ี 2, 5, 6 และ 7 จะตอ้งไดร้บัอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน และมติของที่ประชุมใน

วาระที่ 3 และ 4 จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมี

สทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยนบัผูท้ี่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน ยกเวน้ในส าหรบัวาระท่ี 1 เนื่องจาก

เป็นวาระรายงานใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบ ทัง้นี ้หากมีการเสนอใหม้ีการพิจารณาเรือ่งอื่นๆ เพิ่มเติมในวาระ

ที่ 8 การนบัมติในท่ีประชมุในเรือ่งดงักลา่วจะเป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ 

 ส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีมีขอ้ซกัถามขอใหย้กมือขึน้ ท่านประธานฯ จะเชิญใหท้่านไดซ้กัถาม หากเรื่องที่ถามไมต่รงกบั

วาระท่ีก าลงัพิจารณา ขอความกรุณาสอบถามในวาระการพิจารณาเรือ่งอื่นๆ 

ส าหรบัขัน้ตอนในการลงคะแนนเสียง บริษัทฯ ไดน้ าระบบบารโ์คด้มาใชเ้พื่อช่วยอ านวยความสะดวกแก่การประชมุ 

ผูถื้อหุน้ ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในขัน้ตอนดงักลา่วใหร้วดเร็วยิ่งขึน้ โดยบริษัทฯ จะแสดงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ในทกุวาระที่มี

การลงมติใหผู้ถื้อหุน้ทราบผลทนัที ซึ่งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม บริษัทฯ ขอเรียนขัน้ตอนใหท้กุท่านทราบ

ดงันี ้ 

 ตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ที่ 32 ไดก้ าหนดใหใ้นการออกเสียงลงคะแนนใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียง

เทา่กบั จ านวนหุน้ท่ีตนถืออยู ่โดยถือวา่หนึง่หุน้มีหนึง่เสยีง  

 ประธานฯ จะเรยีนถามในทกุ ๆ วาระว่าจะมีผูใ้ดไมเ่ห็นดว้ยหรอืงดออกเสยีงหรือไม ่ถา้ไมม่ีผูใ้ดไมเ่ห็นดว้ยหรือ

งดออกเสียง ประธานฯ จะสรุปวาระนัน้ ๆ ว่า ทุกท่านมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมตัิตามที่ประธานฯ เสนอ แต่ถา้มี

ผูใ้ดไม่เห็นดว้ยหรือประสงคจ์ะงดออกเสียง ประธานฯ จะขอใหท้า่นที่ไม่เห็นดว้ยหรอืงดออกเสียงลงคะแนนใน

บตัรลงคะแนนท่ีไดแ้จกให ้โดยกาเครือ่งหมายถกูหรอื X ลงในกรอบสีเ่หลี่ยมในช่องที่ท่านตอ้งการ พรอ้มทัง้ลง

ลายมือช่ือและขอใหท้า่นยกมือขึน้เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ ไปเก็บบตัรเพื่อมานบัคะแนน  

 หากผูถื้อหุน้ประสงคท์ี่จะแกไ้ขการลงคะแนนในบตัรลงคะแนนที่ส่งใหเ้จา้หนา้ที่ ขอให้ผูถื้อหุน้ลงลายมือช่ือ

ก ากบัการแกไ้ข นอกเหนือจากนีจ้ะถือวา่เป็นบตัรเสยี และไมน่ าบตัรเสยีมารวมเป็นฐานคะแนนเสยีง  

 ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่ไม่คดัคา้นหรือไม่งดออกเสียง จะถือว่าผูถื้อหุน้อนมุตัิตามวาระที่เสนอและไม่ตอ้งลงคะแนน

เสียงในบตัรลงคะแนน บริษัทฯ จะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ยและ/หรืองดออกเสียงนัน้ หกัออกจากจ านวน

เสยีงทัง้หมดที่เขา้รว่มประชมุ หรอืออกเสยีงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระ  
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 ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่มอบฉนัทะและออกเสียงลงคะแนนมาแลว้ บริษัทฯ ไดท้ าการรวบรวมและบนัทึกคะแนนไวใ้น 

คอมพิวเตอรแ์ลว้ ท่านที่รบัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชุมไม่ตอ้งออกเสียงลงคะแนนอีก และส าหรบัผูถื้อหุน้ที่มอบ

ฉนัทะ แต่ไม่ไดร้ะบถุึงวิธีการออกเสยีงลงคะแนน ขอใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการท่ีแจง้ไป

แลว้  

 ทัง้นี ้บตัรลงคะแนนที่ออกเสยีงเห็นดว้ย ขอใหผู้ถื้อหุน้สง่ใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ภายหลงัจากเสรจ็สิน้การประชมุ  

 พิธีกรจะเป็นผูเ้รยีนใหท้ี่ประชมุทราบถึงผลการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ โดยผลคะแนนเสยีงที่นบัไดจ้ะเป็น 

คะแนนเสยีงที่รวมคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชมุทัง้ดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ โดยในแตล่ะวาระ

จะใชจ้ านวนหุน้ของผูเ้ขา้ประชมุลา่สดุในวาระนัน้ๆ เนื่องจากอาจมีผูถื้อหุน้เขา้มาประชมุเพิ่มขึน้ หรอืมีผูถื้อหุน้

ออกจากที่ประชมุในระหวา่งที่ประชมุ  

 ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งค าถามล่วงหนา้ก่อนการประชุมมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท โดย 

บรษัิทฯ ไดเ้ผยแพรข่า่วผา่นทางเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) เมื่อวนัท่ี 

20 มกราคม 2565 โดยก าหนดเวลาใหผู้ถื้อหุน้สามารถส่งค าถามมาภายในวันที่ 28 มกราคม 2565  โดย 

บรษัิทฯ จะตอบค าถามดงักลา่วในวาระท่ี 8 พิจารณาเรือ่งอื่น ๆ  

จากนัน้ พิธีกรไดก้ล่าวเรียนเชิญ ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565 และด าเนินการประชุม

ตามวาระการประชมุ  

โดยประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะบริหาร และพนกังานของ

บรษัิทฯ ที่สละเวลามารว่มประชมุผูถื้อหุน้ในวนันี ้จากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดการประชมุและด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระ

การประชมุดงันี ้

วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานฯ ไดร้ายงานตอ่ที่ประชมุวา่ไมม่ีเรือ่งแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบ 

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 

ประธานฯ ไดร้ายงานตอ่ที่ประชมุวา่ บรษัิทฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ซึง่ประชมุเมือ่

วนัที่ 16 เมษายน 2564 และไดจ้ัดส่งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวใหแ้ก่หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งภายในเวลาที่กฎหมาย

ก าหนดแลว้ และไดม้ีการเผยแพรร่ายงานการประชมุดงักลา่วบนเว็บไซตข์องบรษัิทฯ และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความเห็น
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บริษัท อ๊ิกดราซิล กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 
348 ซอยลาดพรา้ว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10310 โทร: (662)-934-4364 โทรสาร: (662)-934-4560 

348 Soi Ladprao 94 (Punjamitr), Phlapphla, Wangthonglang, Bangkok, Thailand Tel: (662)-934-4364 Fax: (662)-934-4560 

และซักถามเก่ียวกับรายงานการประชุมดังกล่าว บริษัทฯ ไม่ไดร้บัข้อเสนอใหท้ าการแกไ้ขรายงานการประชุมแต่อย่างใด 

รายละเอียดรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 2 ซึ่งอยู่ในหนงัสือเชิญประชุมที่ได้

จดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้แลว้  

จากนัน้ประธานฯ เปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกบัวาระนีซ้ึ่งไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถาม

รายละเอียดในวาระนีแ้ตอ่ยา่งใด ประธานฯ จึงไดข้อใหท้ี่ประชมุลงมติในวาระนี ้

 มติที่ประชุม ที่ประชมุพิจารณาแลว้ มีมติรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ซึง่ประชมุ
เมื่อวนัท่ี 16 เมษายน 2564 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัคะแนนเสียง
ของผูท้ี่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

มติ จ านวนเสียง ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นดว้ย 108,614,167 100 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสยีง 0 - 
บตัรเสยี 0 0 
รวมจ านวนเสยีง 108,614,167 100 

หมายเหต ุ ในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุจ านวน 108,614,167 หุน้ คิดเป็น 108,614,167 เสยีง 

 ประธานฯ ชีแ้จง้ตอ่ที่ประชมุวา่เนื่องจากเรือ่งที่จะเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ในวาระท่ี 3 - วาระท่ี 7 เป็นเรือ่งที่เก่ียวขอ้ง

กบัแผนการยา้ยหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ จากตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (mai) เขา้ไปซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ดงันัน้ การ

พิจารณาอนมุตัิเรื่องดงักลา่วในแต่ละวาระจึงถือเป็นเง่ือนไขซึ่งกนัและกนั โดยหากเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ไดร้บัการอนมุตัิจากที่

ประชุมผูถื้อหุน้จะถือว่าเรื่องอื่น ๆ ที่ไดร้บัอนุมัติจากที่ประชุมผูถื้อหุน้แลว้เป็นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาเรื่องที่

เก่ียวขอ้งในวาระอื่น ๆ อีกตอ่ไป 
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บริษัท อ๊ิกดราซิล กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 
348 ซอยลาดพรา้ว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10310 โทร: (662)-934-4364 โทรสาร: (662)-934-4560 

348 Soi Ladprao 94 (Punjamitr), Phlapphla, Wangthonglang, Bangkok, Thailand Tel: (662)-934-4364 Fax: (662)-934-4560 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุ มัติการ เพิ่ ม ทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จ านวน  256,000,000 บาท  จาก 
ทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 90,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 346,000,000 บาท โดย
การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 512,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากบริษัทฯ มีแผนที่จะยา้ยหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ จากตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม 
เอ ไอ (mai) เขา้ไปซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย์ฯ บริษัทฯ จึงจ าเป็นตอ้งมีการเพิ่มทุนเพื่อใหบ้ริษัทฯ มีคุณสมบตัิเป็นไปตาม
ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การรบัหุน้สามญัหรือหุน้บรุมิสทิธิเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวม
ฉบบัท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม) (“ข้อบังคับตลาดหลักทรัพยฯ์”) ซึง่ก าหนดใหบ้รษัิทฯ ตอ้งมีทนุช าระแลว้ไมต่  ่ากวา่ 300,000,000 บาท 
ในการนี ้บริษัทฯ จึงจะท าการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 256,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
90,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 346,000,000 บาท โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน  จ านวน 
512,000,000 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท  โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้ (Right Offering) จ านวน 
360,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ 0.50 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 180,000,000 บาท โดยมี
รายละเอียดตามวาระท่ี 3 นี ้และวาระ 7.1 

2. การออกหุน้สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรบัการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิครัง้ที่  1 (YGG-W1) จ านวน 
90,000,000 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท คิดเป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 45,000,000 บาท เพื่อเป็น
แรงจงูใจผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทฯ ในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทฯ โดยมีรายละเอียดตามวาระที่ 
4 และ 7.2 

3. การออกหุน้สามญัเพิ่มทุนเพื่อรองรบัการจ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นหุน้สามญั จ านวน 62,000,000 หุน้ 
มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ 0.50 บาท คิดเป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 31,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามวาระ
ที ่5 และ 7.3 

ทั้งนี ้ รายละเอียดของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ  ปรากฏตามแบบรายงาน 
การเพิ่มทนุ (F 53-4) (สิง่ที่สง่มาดว้ยล าดบัท่ี 3) ซึง่อยูใ่นหนงัสอืเชิญประชมุที่ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้แลว้ 

ในการนี ้ภายหลงัจากที่บรษัิทฯ มีการออกและเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้ (หากผูถื้อหุน้เดมิ
ใชส้ิทธิซือ้หุน้ครบจ านวน) และการจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญั บริษัทฯ จะมีทุนช าระแลว้จ านวน 301,000,000 บาทซึ่งเป็นไป
ตามขอ้บังคับตลาดหลกัทรพัยฯ์ ที่ก าหนดใหบ้ริษัทฯ ที่จะจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตอ้งมีทุนช าระแลว้ไม่ต ่ากว่า 
300,000,000 บาท อย่างไรก็ตาม การยา้ยจากตลาดหลกัทรพัยเ์อ็ม เอ ไอ (mai) ไปยงัตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยงัตอ้งไดร้บัการ
อนมุตัิจากตลาดหลกัทรพัยฯ์   
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บริษัท อ๊ิกดราซิล กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 
348 ซอยลาดพรา้ว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10310 โทร: (662)-934-4364 โทรสาร: (662)-934-4560 

348 Soi Ladprao 94 (Punjamitr), Phlapphla, Wangthonglang, Bangkok, Thailand Tel: (662)-934-4364 Fax: (662)-934-4560 

จากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามเก่ียวกบัวาระนี ้ซึ่งผูถื้อหุน้ไดแ้สดง

ความคิดเห็นและซกัถามค าถามโดยมีการตอบค าถามผูถื้อหุน้ ดงัสรุปไวต้อนทา้ยของวาระนี ้จากนัน้ เมื่อไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดมี

ค าถามหรอืขอ้คิดเห็นแลว้ ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 256,000,000 บาท 

จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 90,000,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 346,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุ

จ านวน 512,000,000 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ตามที่เสนอขา้งตน้ทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสี่

ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนบัคะแนนเสียงของผูท้ี่งดออกเสียงเป็น

ฐานในการนบัคะแนน ดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้

มติ จ านวนเสียง ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นดว้ย 108,625,767 100 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสยีง 0 0 
บตัรเสยี 0 0 
รวมจ านวนเสยีง 108,625,767 100 

หมายเหต ุ เนื่องจากในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่ม 2 ราย จ านวนหุน้ทัง้หมดในวาระนีจ้ึงรวมเป็น 108,625,767 
หุน้ คิดเป็น 108,625,767 เสยีง 

สรุปค าถาม/ ค าตอบ/ ข้อเสนอแนะ 

ค าถาม: 
ศิริพร ขัตตพงษ ์
ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง 

สอบถามว่าถ้าผู้ถือหุ้นไม่ได้ใช้สิทธิซื ้อหุ้นเพิ่มทุนตาม
สดัสว่น บริษัทฯ จะมีวิธีแกไ้ขหรือวิธีการรองรบัหรือไม่ และ
ช่วยชี ้แจงว่า เ งินที่ ได้จากการเพิ่มทุนนั้นจะเอาไปใช้
ประโยชนอ์ะไรบา้ง  

ค าตอบ: 
นายศรัณย ์สุตันติวรคุณ 
กรรมการบรษัิท 
 

อธิบายว่าการเพิ่มทุนครัง้นีผู้ ้ถือหุ้นมีสิทธิใช้สิทธิซือ้หุ้นใน
ราคาพาร ์หากผูถื้อหุน้ไม่อยากใชส้ทิธิซือ้หุน้ดงักลา่ว ผูถื้อหุน้
มีสิทธิที่จะขายหุน้ออกและซือ้หุ้นใหม่ตอนบริษัทฯ เพิ่มทุน
เรียบรอ้ยแลว้ และจุดประสงคข์องการเพิ่มทุนครัง้นี ้คือ เพื่อ
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บริษัท อ๊ิกดราซิล กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
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348 ซอยลาดพรา้ว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10310 โทร: (662)-934-4364 โทรสาร: (662)-934-4560 
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การยา้ยการจดทะเบียนจากตลาดหลกัทรพัยเ์อ็ม เอ ไอ (mai) 
ไปยงัตลาดหลกัทรพัยฯ์ เพื่อขยายกิจการและเพื่อสรา้งความ
เช่ือมั่นใหก้บันกัลงทนุและคูค่า้ของบรษัิทฯ 

ค าถาม: 
นางสาวสุพัตรา สิทธิชัย 
ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง 

สอบถามต่อว่าถา้กรณีผูถื้อหุน้ไม่ใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ 
จะมีการจดัสรรหุน้จ านวนดงักลา่วอยา่งไร 
 

ค าตอบ: 
นางสาวณัฐชยา นิรันพรพุทธา 
ที่ปรกึษากฎหมาย 
 

อธิบายวา่การจดัสรรหุน้เพิ่มทนุของบรษัิทฯ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม
ตามสดัสว่นการถือหุน้นัน้ บริษัทฯ จะจดัสรรในอตัราจดัสรร 1 
หุน้สามญั ต่อ 2 หุน้สามญัเพิ่มทุน โดยเศษของหุน้ใหปั้ดทิง้ 
ทัง้นี ้ในกรณีที่มีหุน้สามญัเพิ่มทนุเหลอืจากการจดัสรรใหแ้ก่ผู้
ถือหุ้นตามสัดส่วนในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทุนส่วนท่ีเหลือใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ซึ่งแสดงความจ านง
จองซือ้เกินสัดส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าจะหมด 
หรอืไมส่ามารถจดัสรรไดเ้นื่องจากเป็นเศษหุน้ หรอืจนกวา่ไมม่ี
ผูถื้อหุน้รายใดประสงคท์ี่จะจองซือ้หุน้ดงักลา่วอีกตอ่ไป 

ค าถาม:  
นายอนุชิต นิมิตการดี 
ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง 

สอบถามว่าผูบ้ริหารมีมมุมองอย่างไรเก่ียวกบัการยา้ยการจด
ทะเบียนจากตลาดหลักทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ (mai) ไปยังตลาด
หลกัทรพัยฯ์ และการยา้ยครัง้นีม้ีความส าคญัมากนอ้ยเพียงใด 
และหากมีความส าคญั การออกและเสนอขายหุน้เพิ่มทุนของ
บริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น และการ
จ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องท าให้ไดเ้กือบรอ้ยละ 100 เพื่อให้
บริษัทฯ มีคุณสมบัติที่จะสามารถยา้ยการจดทะเบียนไปยงั
ตลาดหลักทรัพย์ฯ  รวมถึงต้องบริษัทฯ ต้องมีผลการ
ด าเนินงานตามเกณฑ ์Market Capitalization ดว้ย 

ค าตอบ: 
นายธนัช จุวิวัฒน ์
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร และกรรมการบรษัิท 

อธิบายว่าเนื่องจาก บริษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่มการลงทุนใน 
บริษัทฯ และมีการติดต่อกบัหุน้ส่วนต่างประเทศมาเป็นระยะ
เวลานาน และในแผนธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ น่าจะมีการ
ท าธุรกิจกบัต่างประเทศเพิ่มมากขึน้ หากบริษัทฯ ยา้ยการจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ไปยังตลาด
หลกัทรพัยฯ์ จะสรา้งความน่าเช่ือและภาพลกัษณท์ี่ดี รวมถึง
บรษัิทฯ ไดร้บัเสยีงตอบรบัจากนกัลงทนุวา่ สดัสว่นของหุน้ของ
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บริษัท อ๊ิกดราซิล กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 
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บริษัทฯ นัน้มีปริมาณและสภาพคล่องนอ้ย บริษัทฯ จึงอยาก
ใหน้ักลงทุนสามารถลงทุนในบริษัทฯ ไดม้ากขึน้รวมถึงเพิ่ม
สภาพคล่องของบริษัทฯ ดว้ย ดงันัน้ การยา้ยการจดทะเบียน
ไปในตลาดหลกัทรพัยฯ์ นัน้จะท าใหบ้ริษัทฯ ไดม้ีเงินเพิ่มทุน
เขา้มาเพื่อเอาไปต่อยอดธุรกิจกบัทางหุน้ส่วนต่างประเทศได ้
ซึง่จะสง่ผลดีทัง้กบัตวับรษัิทฯ และตวันกัลงทนุ 

ค าตอบ: 
นายศรัณย ์สุตันติวรคุณ 
กรรมการบรษัิท 
 

อธิบายเพิ่มเติมว่าการเพิ่มทุนครัง้นีม้ีความเป็นไปได้ที่จะ
ประสบผลตามวตัถุประสงค ์สว่นเรื่องผลการด าเนินงานตาม
เกณฑ์  Market Capitalization ยั ง ไม่ สามารถกล่ าวถึ ง
รายละเอียดไดม้าก 

ค าถาม: 
นายกอบกิจ กิตติโสภากูร 
ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง 

สอบถามว่าการเพิ่มทุนครัง้นี ้บริษัทฯ มีที่ปรกึษาทางการเงิน
หรอืไม ่และท าไมถึงเพิ่มทนุที่ราคา 0.50 บาทซึง่เป็นราคาที่ต  ่า
มาก ถ้าเทียบกับราคาของหุ้นใน ณ ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ราคา 
35.50 บาท  
 

ค าตอบ: 
นายศรัณย ์สุตันติวรคุณ 
กรรมการบรษัิท 
 

อธิบายว่าขณะนีป้ริมาณเงินท่ีบริษัทฯ ตอ้งการใชน้ัน้มีความ
เพียงพออยู่แลว้ บริษัทฯ ไม่อยากเพิ่มทุนโดยไม่จ าเป็น และ
เหตุผลที่ต้องเป็นราคา 0.50 บาทนั้น เนื่องจากเวลาเขา้จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะพิจารณา
แค่ทนุจดทะเบียนช าระแลว้เพียงอยา่งเดียว ไม่ไดพ้ิจารณาถึง
สว่นล า้มลูคา่หุน้ บรษัิทฯ จึงเพิ่มทนุที่ราคาพาร ์0.50 บาทเพื่อ
ไม่ใหม้ีส่วนล า้มูลค่าหุน้เกิดขึน้โดยที่ไม่จ าเป็น ทัง้นี ้บริษัทฯ 
ไมไ่ดม้ีการแตง่ตัง้ที่ปรกึษาทางการเงิน 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ 

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน ดงัมีรายละเอียดปรากฏในวาระที่ 3 

ขา้งตน้ จึงตอ้งมีการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิของบรษัิทฯ ขอ้ 4. โดยใหใ้ชข้อ้ความตอ่ไปนีแ้ทน 
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บริษัท อ๊ิกดราซิล กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 
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“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 346,000,000 บาท (สามรอ้ยสีส่บิหกลา้นบาท) 

 แบง่ออกเป็น 692,000,000 หุน้ (หกรอ้ยเกา้สบิสองลา้นหุน้) 

 มลูคา่หุน้ละ 0.50 บาท (หา้สบิสตางค)์ 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุน้สามญั 692,000,000 หุน้ (หกรอ้ยเกา้สบิสองลา้นหุน้) 

 หุน้บรุมิสทิธิ - หุน้ (-)” 

ทั้งนี  ้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ  

บริษัทฯ ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค าเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนาย

ทะเบียน 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น และสอบถามเก่ียวกับวาระนี ้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุน้ซักถาม  

ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีอนมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั

การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอขา้งตน้ทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียง

ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนบัคะแนนเสียงของผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบั

คะแนน ดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้

มติ จ านวนเสียง ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นดว้ย 108,625,767 100 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสยีง 0 0 
บตัรเสยี 0 0 
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บริษัท อ๊ิกดราซิล กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
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รวมจ านวนเสยีง 108,625,767 100 

หมายเหต ุ ในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุจ านวน 108,625,767 หุน้ คิดเป็น 108,625,767 เสยีง 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ คร้ังที่ 1 
(YGG-W1)  จ านวนไม่เกิน 90,000,000 หน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุน 

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นแรงจูงใจผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนของ

บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนมุตัิใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาและอนมุตัิการออกและ

จดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ YGG-W1 จ านวนไมเ่กิน 90,000,000 หนว่ย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมที่ไดจ้องซือ้และไดร้บัการจดัสรรหุน้

เพิ่มทุน ในรูปแบบของการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิต่อผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้  (Right Offering) โดยไม่คิด

มลูค่า (Sweetener) ในอตัราจดัสรร 4 หุน้สามญัเพิ่มทนุต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ หากเกิดเศษจากการค านวณตาม

อตัราจัดสรร ใหปั้ดเศษนัน้ทิง้ ดงัที่มีรายละเอียดปรากฏในร่างสาระส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของ  

บริษัท อิก๊ดราซิล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 (สิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 4) ซึ่งอยู่ในหนงัสือเชิญประชุมที่ไดจ้ดัสง่ใหผู้้ถือหุน้

แลว้ โดยบริษัทฯ ก าหนดวันก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนและใบส าคัญแสดงสิทธิ YGG-W1 

(Record Date) ในวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ ์2565 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ก าหนดใหใ้บส าคญัแสดงสิทธิ YGG-W1 ในอตัราใชส้ิทธิ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ YGG-W1 มี

สิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน 1 หุน้และก าหนดราคาใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนภายใตใ้บส าคญัแสดงสิทธิ  YGG-W1 ที่หุน้ละ 

12.00 บาท  

นอกจากนี ้ประธานฯ ขอใหท้ี่ประชมุพิจารณามอบหมายใหก้รรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม มีอ านาจในการ (ก) ก าหนด

เง่ือนไข และรายละเอียดอื่น ๆ อนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวเนื่องกบัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ  YGG-W1 (ข) ลง

นามในเอกสารค าขออนญุาตต่าง ๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ YGG-W1 ซึ่งรวมถึง

การติดต่อและการยื่นค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผัน เอกสารและหลกัฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่

เก่ียวข้องกับการออกใบส าคัญแสดงสิทธิ YGG-W1 และการน าใบส าคัญแสดงสิทธิ YGG-W1 เข้าจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัยฯ์ หรือตลาดหลกัทรพัยเ์อ็ม เอ ไอ (mai) (แลว้แต่กรณี) และ (ค) มีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ ตามที่จ าเป็นและ

สมควรเก่ียวเนื่องกบัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ YGG-W1 ในครัง้นี ้



 
 

12 
 

บริษัท อ๊ิกดราซิล กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 
348 ซอยลาดพรา้ว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10310 โทร: (662)-934-4364 โทรสาร: (662)-934-4560 

348 Soi Ladprao 94 (Punjamitr), Phlapphla, Wangthonglang, Bangkok, Thailand Tel: (662)-934-4364 Fax: (662)-934-4560 

จากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามเก่ียวกบัวาระนี ้ซึ่งผูถื้อหุน้ไดแ้สดง

ความคิดเห็นและซกัถามค าถามโดยมีการตอบค าถามผูถื้อหุน้ ดงัสรุปไวต้อนทา้ยของวาระนี ้จากนัน้ เมื่อไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดมี

ค าถามหรอืขอ้คิดเห็นแลว้ ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีอนุมัติการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญของ

บรษัิทฯ ครัง้ที่ 1 (YGG-W1)  จ านวนไมเ่กิน 90,000,000 หนว่ยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมที่ไดจ้องซือ้และไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ 

ตามที่เสนอขา้งตน้ทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนน

เสยีงของผูท้ี่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

มติ จ านวนเสียง ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นดว้ย 108,625,767 100 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสยีง 0 - 
บตัรเสยี 0 0 
รวมจ านวนเสยีง 108,625,767 100 

หมายเหต ุ ในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุจ านวน 108,625,767 หุน้ คิดเป็น 108,625,767 เสยีง 

สรุปค าถาม/ ค าตอบ/ ข้อเสนอแนะ 

ค าถาม: 
นายอนุชิต นิมิตการดี 
ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง 

ซกัถามวา่หากวิเคราะหจ์ากก าหนดราคาหุน้เพิ่มทนุ จะเห็นได้
ว่าบริษัทฯ ไม่ไดม้ีความตอ้งการในการใชเ้งินสด  แต่เหตใุดจึง
มีการก าหนดเวลาการใชส้ิทธิใบส าคญัแสดงสทิธิเพียงแค ่1 ปี
ซึง่เป็นระยะเวลาที่คอ่นขา้งสัน้หลงัจากการออกหุน้ในครัง้นี ้

ค าตอบ: 
นายศรัณย ์สุตันติวรคุณ 
กรรมการบรษัิท 
 

อธิบายวา่วตัถปุระสงคห์ลกัในการออกใบส าคญัแสดงสิทธิคือ
เป็นแรงจูงใจใหผู้ถื้อหุน้มาใชส้ิทธิจองซือ้หุน้เพิ่มทนุ อย่างไรก็
ดี บริษัทฯ มีแผนการใช้เงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิจากผูถื้อหุน้ตามที่ไดเ้ปิดเผยใหผู้ถื้อหุน้
ทราบในเอกสารประกอบการประชมุผูถื้อหุน้ 
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บริษัท อ๊ิกดราซิล กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 
348 ซอยลาดพรา้ว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10310 โทร: (662)-934-4364 โทรสาร: (662)-934-4560 

348 Soi Ladprao 94 (Punjamitr), Phlapphla, Wangthonglang, Bangkok, Thailand Tel: (662)-934-4364 Fax: (662)-934-4560 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ เป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถอืหุ้น 

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มี

การแกไ้ขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 40 ก าหนดใหก้ารจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภท

อื่นนอกจากเงินก าไรจะกระท ามิได ้และในกรณีที่บรษัิทฯ ยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผล ทัง้นี ้บรษัิทฯ อาจ

จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นครัง้คราวเมื่อเห็นวา่บรษัิทฯ มีก าไรสมควรพอที่จะท าเช่นนัน้และเมื่อไดจ้่ายเงินปัน

ผลแลว้ ใหร้ายงานใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป โดยใหจ้่ายเงินปันผลภายในหนึ่งเดือนนบัแต่วนัที่ที่

ประชุมผูถื้อหุน้ หรือคณะกรรมการลงมติ (แลว้แต่กรณี) โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไมต่  ่ากวา่

รอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลงัจากหกัภาษีและเงินทนุส ารองตามกฎหมายและทุนส ารองอื่น  

(ถา้มี) ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึน้อยูก่บัผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพ

คลอ่ง ความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบรษัิทเห็นสมควร 

นอกจากนีม้าตรา 117 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน ก าหนดใหบ้รษัิทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นโดย

ออกเป็นหุน้สามญัไดโ้ดยตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

บริษัทฯ มีก าไรสุทธิตามเฉพาะกิจการ ส าหรบัผลประกอบการงวด 9 เดือน ตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 30 

กนัยายน 2564 จ านวน 76,816,632 บาท (โดยในปี 2564 บรษัิทฯ ไดม้ีการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการงวด 3 เดือนและ 

6 เดือนรวมเป็นเงิน 42,300,000 บาท) บริษัทฯ จึงสามารถพิจารณาจ่ายปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยจ่ายปันผลเป็น

หุน้สามญัของบรษัิทฯ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัรา 2.90322581 หุน้เดิมตอ่ 1 หุน้ปันผล จ านวนไมเ่กิน 62,000,000 หุน้ มลูคา่ที่ตรา

ไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่าทั้งสิน้ไม่เกิน 31,000,000 บาท หรือคิดเทียบเป็นมูลค่าเท่ากับอัตราการจ่ายปันผล 

0.172222222 บาทต่อหุน้สามญัเดิม ในกรณีที่ผูถื้อหุน้รายใดมีเศษของหุน้จากการจดัสรรหุน้ปันผลดงักลา่ว บริษัทฯ จะจ่าย

ปันผลเป็นเงินสดแทนในอตัรา 0.172222222 บาทตอ่หุน้สามญัเดิม ส าหรบัเศษหุน้ดงักลา่ว 

ทัง้นี ้ในปี 2564 บริษัทฯ ไดจ้่ายเงินปันผลจากผลประกอบการไตรมาส 1 และ 2 แลว้รวมเป็นเงิน 42,300,000 บาท 

เมื่อรวมกบัการปันผลเป็นหุน้ครัง้นี ้มลูค่าทัง้สิน้ไมเ่กิน 31,000,000 บาท อตัราเงินปันผลรวมเป็นรอ้ยละ 95.42 ของก าไรสทุธิ

ส าหรบัผลประกอบการงวด 9 เดือน ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2564 โดยเงินปันผลทัง้หมดจะไดร้บัการ

ยกเวน้การหกัภาษี ณ ที่จ่ายตามที่กฎหมายก าหนด เนื่องจากเงินปันผลดงักลา่วจ่ายจากก าไรสทุธิที่ไดร้บัจากกิจการที่ไดร้บั

การส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทัง้นี ้บริษัทฯ จะไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัเงินปันผล 

(Record Date) ในวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ ์2565 และก าหนดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 3 มีนาคม 2565 
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บริษัท อ๊ิกดราซิล กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 
348 ซอยลาดพรา้ว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10310 โทร: (662)-934-4364 โทรสาร: (662)-934-4560 

348 Soi Ladprao 94 (Punjamitr), Phlapphla, Wangthonglang, Bangkok, Thailand Tel: (662)-934-4364 Fax: (662)-934-4560 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น และสอบถามเก่ียวกับวาระนี ้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุน้ซักถาม  

ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ เป็นหุน้สามญัใหแ้ก่ 

ผูถื้อหุน้ดว้ย ตามที่เสนอขา้งตน้ทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยไม่

นบัคะแนนเสยีงของผูท้ี่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

มติ จ านวนเสียง ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นดว้ย 108,625,767 100 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสยีง 0 - 
บตัรเสยี 0 0 
รวมจ านวนเสยีง 108,625,767 100 

หมายเหต ุ ในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุจ านวน 108,625,767 หุน้ คิดเป็น 108,625,767 เสยีง 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ 

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่าตามที่ไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนโดยการออกหุน้

สามญัเพิ่มทนุจ านวน 512,000,000 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดในวาระท่ี 3 นัน้ จึงเห็นควรเสนอให้

ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้เพิ่มทนุดงักลา่วตามล าดบัตัง้แตว่าระท่ี 7.1 ถึงวาระท่ี 7.3 ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 7.1  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right 
Offering)  

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงคจ์ะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่

กล่าวข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ  จ านวน 

360,000,000 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้ (Right Offering) ในอตัราจดัสรร 1 

หุน้สามญั ตอ่ 2 หุน้สามญัเพิ่มทนุ โดยเศษของหุน้ใหปั้ดทิง้ ในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.50 บาท รวมมลูคา่ 180,000,000 บาท 
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ทัง้นี ้ในกรณีที่มีหุน้สามญัเพิ่มทนุเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามสดัสว่นในรอบแรกแลว้  บริษัทฯ จะจดัสรร

หุน้สามญัเพิ่มทนุสว่นท่ีเหลอืใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ซึง่แสดงความจ านงจองซือ้เกินสดัสว่นตามสดัสว่นการถือหุน้จนกวา่จะหมด หรอืไม่

สามารถจดัสรรไดเ้นื่องจากเป็นเศษหุน้ หรอืจนกวา่ไมม่ีผูถื้อหุน้รายใดประสงคท์ี่จะจองซือ้หุน้ดงักลา่วอีกตอ่ไป  

ในการนี ้บริษัทฯ จะก าหนดวันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุน้  

(Record Date) ในวนัที่ 14 กุมภาพนัธ์ 2565 และก าหนดวนัจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนในระหว่างวนัที่ 2 มีนาคม 2565 ถึง 8 

มีนาคม 2565 

นอกจากนี ้เห็นควรใหม้ีการพิจารณาอนมุตัิการมอบหมายใหก้รรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม มีอ านาจในการพิจารณา

และก าหนดรายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุ ซึ่งรวมไปถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียง 

(ก) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นครัง้เดียวหรือเป็นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การช าระค่าหุ้น เง่ือนไขและ

รายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว (ข) การเขา้เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและ

สญัญาตา่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ ด าเนินการตา่ง ๆ  อนัเก่ียวเนื่องกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว (ค) ลงนามในเอกสาร

ค าขออนญุาต ค าขอผ่อนผนัตา่งๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว ซึ่ง

รวมถึงการติดตอ่ และการยื่นค าขออนญุาตหรอืขอผอ่นผนั เอกสารและหลกัฐานดงักลา่วตอ่หนว่ยงานราชการหรอืหนว่ยงานที่

เก่ียวขอ้ง และการน าหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรือตลาดหลกัทรพัยเ์อ็ม เอ ไอ (mai) 

(แลว้แตก่รณี) และ (ง) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว ประธานฯ 

ไ ด้ เ ปิ ด โ อก าส ใ ห้ที่ ป ร ะ ชุ ม แสด งค ว ามคิ ด เ ห็ น  แ ละสอบถาม เ ก่ี ย ว กับ ว า ร ะนี ้  เ มื่ อ ไ ม่ มี ผู้ ถื อ หุ้น ซั ก ถ า ม  

ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชมุพิจารณาแลว้มีมติอนมุตัิการจดัสรรหุน้เพิ่มทนุของบรษัิทฯ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่น

การถือหุน้ (Right Offering) ตามที่เสนอขา้งตน้ทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน โดยไมน่บัคะแนนเสยีงของผูท้ี่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

มติ จ านวนเสียง ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นดว้ย 108,625,767 100 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสยีง 0 - 
บตัรเสยี 0 0 
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รวมจ านวนเสยีง 108,625,767 100 

หมายเหต ุ ในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุจ านวน 108,625,767 หุน้ คิดเป็น 108,625,767 เสยีง 

วาระที่ 7.2  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดง
สิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ คร้ังที่ 1 (YGG-W1) 

ประธานฯ รายงานตอ่ที่ประชมุวา่สบืเนื่องจากบรษัิทฯ มีความประสงคจ์ะเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ ตามที่กลา่ว

ขา้งตน้ จึงเห็นควรใหเ้สนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาและอนมุตัิการจดัสรรหุน้เพิ่มทนุของบริษัทฯ จ านวน 90,000,000 

หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อรองรบัการใชส้ิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ YGG-W1 ในอตัราการใชส้ิทธิ 1 ใบส าคญั

แสดงสิทธิ YGG-W1 ต่อ 1 หุน้สามญัเพิ่มทนุโดยจะไดจ้ดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ YGG-W1 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมที่ไดจ้องซือ้และ

ไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ ในอตัราจดัสรร 4 หุน้สามญัเพิ่มทนุต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ YGG-W1 โดยไม่คิดมลูคา่ 

(Sweetener) ดงัที่มีรายละเอียดปรากฏในรา่งสาระส าคญัของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษัิท อิก๊ดราซิล กรุป๊ 

จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 (สิง่ที่สง่มาดว้ยล าดบัท่ี 4) 

ในการนี ้บริษัทฯ ขอแกไ้ขรายละเอียดสดัสว่นของจ านวนหุน้สามญัที่จดัสรรไวเ้พื่อรองรบัใบส าคญัแสดงสิทธิที่เสนอ

ขายในครัง้นีต้ามที่ระบไุวใ้นเอกสารร่างสาระส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของ บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

ครัง้ที่ 1 (สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 4) ซึ่งอยู่ในหนงัสือเชิญประชุมที่ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้แลว้ โดยตดัจ านวนหุน้รองรบัใบส าคญั

แสดงสิทธิที่เสนอขายในครัง้นี ้จ านวน 90,000,000 หุน้ที่น  ามาคิดเป็นฐานออกเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง ดงันัน้ 

สดัสว่นของจ านวนหุน้สามญัที่จดัสรรไวเ้พื่อรองรบัใบส าคญัแสดงสทิธิที่เสนอขายในครัง้นีจ้ะเปลีย่นจากเดิมรอ้ยละ 13.00 เป็น

รอ้ยละ 14.95 

ภายหลงัจากการแกไ้ข วิธีการค านวณสดัสว่นหุน้รองรบัจะเป็นไปตามนี ้

= (จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสิทธิ YGG-W1) / (จ านวนหุน้จดทะเบียนช าระแลว้ + จ านวนหุน้สามญัเพิ่มทนุที่ออก

และเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม + จ านวนหุน้ปันผล) 

= (90,000,000) / (180,000,000 + 360,000,000 + 62,000,000) 

= รอ้ยละ 14.95 

 นอกจากนี ้เห็นควรใหม้ีการพิจารณาอนมุตัิการมอบหมายใหก้รรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม มีอ านาจในการ

พิจารณาและก าหนดรายละเอียดอื่นใดที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุ ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่

จ ากดัเพียง (ก) การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ เป็นครัง้เดียวหรอืเป็นคราว ๆ  ระยะเวลาการเสนอขาย การช าระคา่หุน้ เง่ือนไขและ
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รายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว (ข) การเขา้เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและ

สญัญาตา่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ ด าเนินการตา่ง ๆ  อนัเก่ียวเนื่องกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว (ค) ลงนามในเอกสาร

ค าขออนญุาต ค าขอผ่อนผนัตา่งๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว ซึ่ง

รวมถึงการติดตอ่ และการยื่นค าขออนญุาตหรอืขอผอ่นผนั เอกสารและหลกัฐานดงักลา่วตอ่หนว่ยงานราชการหรอืหนว่ยงานที่

เก่ียวขอ้ง และการน าหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์  หรือตลาดหลกัทรพัยเ์อ็ม เอ ไอ (mai) 

(แลว้แต่กรณี) และ (ง) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่วประธานฯ 

ไ ด้ เ ปิ ด โ อก าส ใ ห้ที่ ป ร ะ ชุ ม แสด งค ว ามคิ ด เ ห็ น  แ ละสอบถาม เ ก่ี ย ว กับ ว า ร ะนี ้  เ มื่ อ ไ ม่ มี ผู้ ถื อ หุ้น ซั ก ถ า ม  

ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุออกเสยีงลงคะแนน  

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ เพื่อรองรบัการใชส้ทิธิ

ของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษัิทฯ ครัง้ที่ 1 (YGG-W1) ตามที่เสนอขา้งตน้ทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้ง

มากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

มติ จ านวนเสียง ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นดว้ย 108,625,767 100 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสยีง 0 - 
บตัรเสยี 0 0 
รวมจ านวนเสยีง 108,625,767 100 

หมายเหต ุ ในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุจ านวน 108,625,767 หุน้ คิดเป็น 108,625,767 เสยีง 

วาระที่ 7.3  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นหุ้น
สามัญให้แก่ผู้ถอืหุ้น 

ประธานฯ รายงานตอ่ที่ประชมุวา่สบืเนื่องจากบรษัิทฯ มีความประสงคจ์ะเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ ตามที่กลา่ว

ขา้งตน้ จึงเห็นควรใหเ้สนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาและอนมุตัิการจดัสรรหุน้เพิ่มทนุของบรษัิทฯ จ านวน 62,000,000 หุน้ 

มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อรองรบัการจ่ายหุน้ปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัรา 2.90322581 หุน้เดิมตอ่ 1 หุน้ปัน

ผล  
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บริษัท อ๊ิกดราซิล กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 
348 ซอยลาดพรา้ว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10310 โทร: (662)-934-4364 โทรสาร: (662)-934-4560 

348 Soi Ladprao 94 (Punjamitr), Phlapphla, Wangthonglang, Bangkok, Thailand Tel: (662)-934-4364 Fax: (662)-934-4560 

นอกจากนี ้เห็นควรใหม้ีการพิจารณาอนมุตัิการมอบหมายใหก้รรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม มีอ านาจในการพิจารณา

และก าหนดรายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุซึง่รวมไปถึงแต่ไมจ่ ากดัเพียง (ก) 

การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ เป็นครัง้เดียวหรอืเป็นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การช าระคา่หุน้ เง่ือนไขและรายละเอียดอื่นๆ 

ที่เก่ียวกับการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าว (ข) การเขา้เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ที่

เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ ด าเนินการตา่ง ๆ อนัเก่ียวเนื่องกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว (ค) ลงนามในเอกสารค าขออนญุาต ค า

ขอผ่อนผนัต่างๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นและเก่ียวขอ้งกับการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ 

และการยื่นค าขออนญุาตหรือขอผ่อนผนั เอกสารและหลกัฐานดงักลา่วต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง และการ

น าหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรือตลาดหลกัทรพัยเ์อ็ม เอ ไอ (mai) (แลว้แต่กรณี) และ 

(ง) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกับการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าวประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่

ป ร ะ ชุ ม แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น  แ ล ะ ส อ บ ถ า ม เ ก่ี ย ว กั บ ว า ร ะ นี ้  เ มื่ อ ไ ม่ มี ผู้ ถื อ หุ้ น ซั ก ถ า ม  

ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมตัิการจัดสรรหุน้เพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรบัการจ่ายปันผล

ระหว่างกาลเป็นหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ตามที่เสนอขา้งตน้ทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและ

ออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัคะแนนเสยีงของผูท้ี่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

มติ จ านวนเสียง ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นดว้ย 108,625,767 100 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสยีง 0 - 
บตัรเสยี 0 0 
รวมจ านวนเสยีง 108,625,767 100 

หมายเหต ุ ในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุจ านวน 108,625,767 หุน้ คิดเป็น 108,625,767 เสยีง 
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บริษัท อ๊ิกดราซิล กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 
348 ซอยลาดพรา้ว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10310 โทร: (662)-934-4364 โทรสาร: (662)-934-4560 

348 Soi Ladprao 94 (Punjamitr), Phlapphla, Wangthonglang, Bangkok, Thailand Tel: (662)-934-4364 Fax: (662)-934-4560 

วาระที่ 8 เร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) 

-ไมม่ี-   

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถามหรือขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงไดก้ลา่วขอบคณุทกุท่านที่สละเวลาเขา้รว่มประชุม

พรอ้มทัง้ขอปิดการประชมุ ปิดประชมุเวลา 14.18 น. 

 

 ลงช่ือ  ประธานท่ีประชมุ 

 (นางสาววิไลลกัษณ ์อญัมณีรตัน)์ 

ประธานกรรมการ 
 

 

ลงช่ือ  เลขานกุารท่ีประชมุ 

 (นายพงศกร บญุวรเมธี) 

เลขานกุารบรษัิทฯ 

 


