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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,

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 

บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 

วัน เวลา และสถานทีป่ระชุม 

 การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ของบริษัท อิก๊ดราซิล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ประชมุในวนัองัคารท่ี 26 เมษายน 2565 
เวลา 13.30 น. แบบออนไลนผ์่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

 การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ครัง้นี ้ เป็นการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชมุ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 เพื่อป้องกนัการแพรร่ะบาดของเชือ้โควิด-19 บริษัท อิก๊ดราซิล กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ไดใ้ชบ้ริการจดัการ
ประชมุจากบริษัท ควิดแลบ จ ากดั เป็นผูด้  าเนินการประชุม ซึ่งเป็นระบบท่ีสอดคลอ้งกบัประกาศของกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและ
สงัคมในเรื่องมาตรฐานการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัของการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ พ.ศ. 2563 รวมถึงผ่านการรบัรองระบบ
ควบคมุการประชมุจากส านักงานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์(ETDA) 

เร่ิมประชุม 

 ผูด้  าเนินการประชุม กล่าวตอ้นรบัผูถื้อหุน้และผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านเขา้สู่การประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ของ
บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) โดยผูด้  าเนินการประชุม ไดแ้นะน ากรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมในวนันี ้(กรรมการเขา้
รว่มประชมุในหอ้งถ่ายทอดสด จ านวน 5 ท่าน และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์จ านวน 1 ท่าน รวมเป็น 6 ท่าน คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของจ านวน
กรรมการทัง้หมด) ต่อผูถื้อหุน้ดงัรายนามต่อไปนี ้

1. นางสาววิไลลกัษณ ์อญัมณีรตัน ์ ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 

2. นายสวิุนัย ต่อศิริสขุ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 

3. นายธนชั จุวิวฒัน ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร / กรรมการบริษัท /  กรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและความยั่งยืน 

4. นายศรุต ทบัลอย ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบตัิการ / กรรมการบริษัท / 
กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน 

5. นายศรณัย ์สตุนัติวรคณุ    กรรมการบริษัท 

6. นางสาวชญานน์นัท ์ติยะตระการชยั      ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน /            
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน /  
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
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 นอกจากนี ้บริษัทฯ ไดเ้ชิญ คณุสกุณา แยม้สกลุ และ ทีมงาน จากบริษัทผูส้อบบญัชี บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอ
เอส จ ากดั เพื่อตอบขอ้สงสยัเก่ียวกับงบการเงินของบริษัทฯ ใหก้บัท่านผูถื้อหุน้ 

 ผูด้  าเนินการประชมุ ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชมุทราบถึงขอ้มลูทั่วไป และเพื่อใหก้ารประชมุเป็นไปตามหลกัการก ากับดแูลกิจการท่ีดีใน
ส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุ ผูด้  าเนินการประชมุไดช้ีแ้จงวิธีการปฏิบตัิในการลงคะแนน และการนบัคะแนนเสียง ดงันี ้

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน 

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุ ผูถื้อหุน้ทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุน้ท่ีตนถืออยู่ โดยใหน้บั 1 หุน้ต่อ 1 
เสียง 

2. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยเปิดเผย ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่าง
ใดอย่างหน่ึง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ทัง้นี ้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได ้เวน้
แต่เป็นกรณีของผูถื้อหุน้ต่างประเทศซึ่งแต่งตัง้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ สามารถแยกลงคะแนน
เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงท่ีจะท าการลงคะแนนเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ี
ตนถือ 

3. โดยทางบริษัทจะใหเ้วลาในการลงคะแนนเสียงประมาณ 1  นาที และขอใหผู้ถื้อหุน้ปฏิบตัิตามวิธีการปฏิบตัิในการ
ลงคะแนนตามท่ีแจง้ใหท้ราบนี ้

4. เมื่อผูถื้อหุน้ตอ้งการลงคะแนนเสียง คลิกที่เมนลูงคะแนนเสียง สญัลกัษณเ์ครื่องหมายถูก ทางแถบเมนูท่ีปรากฏอยู่ทาง
ซา้ยมือ จะมีปุ่ ม ใหเ้ลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่สามารถลงคะแนนเสียงได ้

5. ท าการเลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยคลิกเลือกปุ่ มใดปุ่ มหน่ึง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง  จากนัน้ 
กดส่ง  เมื่อท าการส่งการลงคะแนนเสียงเรียบรอ้ยแลว้ ท่านผูถื้อหุน้จะไดร้บัป๊อปอพัขอ้ความแจ้งเตือน ส่งการลงคะแนน
เรียบรอ้ย  

6. หากผูถื้อหุน้เขา้มาในระบบ และไม่ไดค้ลิก๊กดปุ่ มใดๆ ท่ีเมนลูงคะแนนเสียง  ระบบจะเทคะแนนเสียงไปท่ีเห็นดว้ย โดย
อตัโนมตัิ ทัง้นีส้ามารถลงคะแนนเสียง เปลี่ยนแปลงคะแนนเสียง หรือแกไ้ขคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระไดจ้นกว่าท่ี
ประชมุจะประกาศใหปิ้ดการลงคะแนนเสียงของวาระนัน้ๆ 

7. เพื่อเหตผุลดา้นการรกัษาความปลอดภยั ผูใ้ชแ้ต่ละคนสามารถลงชื่อเขา้สู่ระบบไดบ้นอปุกรณแ์ค่เครื่องเดียวเท่านัน้และ
หากคณุพยายามลงชื่อเขา้สู่ระบบบนอปุกรณเ์ครื่องอื่นหรือเบราวเ์ซอรอ์ื่นในเครื่องคอมพิวเตอรเ์ครื่องเดียวกนั การลงชื่อ
เขา้สู่ระบบก่อนหนา้นี ้ จะถูกตดัออกจากระบบโดยอตัโนมตัิ ทัง้นีห้า้มเปิดเผยช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านของคุณกบับคุคลอื่น
โดยหากท่านผูถื้อหุน้มีการขอ User Name / Password ส าหรบัการเขา้รว่มประชมุระบบ E-AGM และมีการจดัส่ง
แบบฟอรม์มอบอ านาจแบบ ข. ซึ่งมีการลงคะแนนเสียงเรียบรอ้ยแลว้ ระบบจะไม่สามารถใหเ้ปลี่ยนแปลงการลงคะแนน
เสียงได ้แต่ท่านผูถื้อหุน้สามารถดกูารถ่ายทอดการประชมุและถามค าถามได้ 
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หลักเกณฑก์ารนับคะแนนเสียง  

1. ภายใตข้อ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 32 ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากันใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงชีข้าด  

2. การนบัผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ในท่ีประชมุ เฉพาะท่ีออกเสียงไม่เห็น
ดว้ย และ/หรือ งดออกเสียง แลว้น าไปหกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ในท่ีประชมุ โดยส่วนท่ีเหลือจะถือว่า
เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย ทัง้นี ้ ไดน้บัรวมคะแนนเสียงท่ีผูม้อบฉันทะไดล้งคะแนนมาในหนงัสือมอบฉนัทะเรียบรอ้ยแลว้ 
ซึ่งไดบ้นัทึกคะแนนเสียงดงักล่าวไวล้่วงหนา้ 

3. การแจง้ผลการลงคะแนนเสียงจะระบคุะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้
จ านวนหุน้ของผูเ้ขา้ประชมุล่าสดุ ดงันัน้ จ านวนผูเ้ขา้รว่มประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่
เท่ากัน 

ทัง้นี ้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในท่ีประชมุจะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุซกัถามในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนัน้ๆ 
ตามความเหมาะสม 

ส าหรบัค าถามหรือความเห็นท่ีนอกเหนือจากวาระที่ก าลงัพิจารณาอยู่ ขอใหน้ าไปสอบถาม หรือใหค้วามเห็นในวาระอื่นๆ 
ในช่วงทา้ยของการประชมุ และขอความกรุณผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเวน้การซกัถามหรือแสดงความเห็น
ในประเด็นท่ีซ า้กนั เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายอื่นไดใ้ชส้ิทธิดว้ย จึงไดข้อความรว่มมือจากผูถื้อหุน้เพื่อใหก้ารประชมุเป็นไปดว้ยดีและ
เพื่อเป็นการบริหารการประชมุใหอ้ยู่ในเวลาท่ีก าหนดไว ้

หากผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามค าถามหรือแสดงความคิดเห็น สามารถกดปุ่ มเมนพูิมพข์อ้ความ รูปหนา้ต่างแชท และท าการ
พิมพข์อ้ความท่ีตอ้งการสอบถามและกด “ส่ง” เพือ่ยืนยนัการส่งขอ้ความดงักล่าวมายงับริษัท  

หลงัจากนัน้ผูด้  าเนินการประชมุ จะเป็นผูอ้่านค าถามของท่ีผูถื้อหุน้ส่งเขา้มาตามล าดบั โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตอบ
ค าถามที่ตรงกับวาระในเวลานัน้ๆ หากค าถามใดไม่ตรงตามวาระจะถูกน าไปสอบถามภายหลงัจากการปิดประชมุตามวิธีการท่ีไดแ้จง้ไว้
ขา้งตน้ ทัง้นี ้ก่อนการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นทาง “กล่องขอ้ความ” ขอใหผู้ถื้อหุน้แจง้ชื่อ นามสกุล และสถานะของผูถื้อหุน้ เช่น 
มาดว้ยตนเองหรือรบัมอบฉนัทะ เพื่อท่ีจะไดบ้นัทึกรายงานการประชมุไดอ้ย่างถกูตอ้งและครบถว้น 

ในกรณีท่ีค าถามถกูส่งเขา้มาในระบบเป็นจ านวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคดัเลือกค าถามตามความ
เหมาะสม และหากมีค าถามใดท่ีไม่สามารถตอบไดใ้นระหว่างการประชมุเนื่องจากมีเวลาท่ีจ ากดั บริษัทจะพิจารณารวบรวมตอบผ่าน
เว็บไซตข์องบริษัทต่อไป 

กรณีผูถื้อหุน้ประสบปัญหาการเขา้ระบบประชมุ ระบบการออกเสียงลงคะแนน กรุณาปฏิบตัิตามขอ้ปฏิบตัิส  าหรบัการประชมุ
ตามขอ้ก าหนดท่ีบริษัทฯ ไดแ้จง้ใหท้ราบ หรือติดต่อเจา้หนา้ท่ี โทรศพัท ์ 02-013-4322 โทรศพัทม์ือถือ 080-008-7616 หรือ email: 
info@quidlab.com 



 

Page 4 of 13 
 

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,

บริษัทไดก้ าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 เมื่อวนัท่ี 29 มีนาคม 2565 
(Record Date) การประชมุในวนันีม้ี   

ผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง จ านวน 15 ราย และมีผูร้บัมอบฉนัทะจ านวน 88 ราย รวมจ านวนทัง้สิน้ 103 ราย ซึ่งนบัรวม
จ านวนหุน้ได ้361,967,849 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 60.1278 

เป็นอนัครบองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษัท ซึ่งก าหนดใหต้อ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ
จากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชมุไม่นอ้ยกว่า 25 คน และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสาม ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมด 
หรือมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้มาประชมุไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ย
กว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ 

จากนัน้ ผูด้  าเนินการประชมุ จึงไดเ้รียนเชิญ คณุวิไลลกัษณ ์อญัมณีรตัน ์  ประธานกรรมการ ท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชมุใน
วนันี ้กล่าวตอ้นรบัผูถื้อหุน้ พรอ้มทัง้เปิดการประชมุอย่างเป็นทางการ  

ประธานฯ ไดก้ล่าวตอ้นรบัผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทกุท่าน และในนามของคณะกรรมการ คณะผูบ้ริหาร พนกังานและ
ลกูจา้งของบริษัท อิก๊ดราซิล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ขอขอบคณุผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทกุท่านท่ีร่วมประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 
2565 ของบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสใ์นวนันี ้ บดันีผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุครบเป็นองคป์ระชมุตามที่ก าหนดใน
ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ แลว้ ประธานฯ จึงขอเปิดการประชมุ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ  ตามระเบียบวาระการประชมุท่ีปรากฏในหนงัสือเชิญ
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2565 เมื่อ 4 กุมภาพันธ ์2565 

ประธานฯ ไดร้ายงานต่อท่ีประชุมว่า บริษัทไดจ้ัดการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2565 เมื่อวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ ์2565 โดย
บริษัทไดจ้ดัท ารายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 และไดส้่งส  าเนารายงานการประชมุดงักล่าวใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย ์ตามท่ีกฎหมายก าหนดแลว้ รวมถึงบริษัทไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซตข์อง
บริษัท และไดจ้ัดส่งรายงานการประชุมใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านล่วงหนา้พรอ้มหนังสือเชิญประชุมครัง้นีแ้ลว้ และไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอให้
แกไ้ขรายงานการประชุมดงักล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 ซึ่งประชมุเมื่อ
วนัท่ี 4 กมุภาพนัธ ์2565 ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้รบัรองรายงานการประชมุดงักล่าว 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุสอบถามและแสดงความคิดเห็น 
เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี ้ประธานฯ จึงมอบหมายใหผู้ด้  าเนินการประชุมชีแ้จงเก่ียวกับการลง

มติ  
ผูด้  าเนินการประชมุชีแ้จงเก่ียวกบัการลงมติ และใหท่ี้ประชมุลงมติตามขัน้ตอนท่ีไดแ้จง้ไว ้

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2565 ตามท่ีเสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก 
ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
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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 

348 Soi Ladprao 94 (Punjamitr), Phlapphla,

มต ิ จ านวนเสียง 
ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น

ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 361,967,849 100 

ไม่เห็นดว้ย - - 

งดออกเสียง - - 

บตัรเสีย - - 

รวมจ านวนเสียง 361,967,849 100 

 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2564 สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 

 ประธานฯ ไดร้ายงานต่อท่ีประชมุว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้รบัทราบผลการด าเนินงาน และ
การเปลี่ยนแปลงท่ีส าคญัซึ่งเกิดขึน้ในรอบปี 2564 ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี 2564  ซึ่งอยู่ในรูปแบบของ QR CODE 
บนหนงัสือเชิญประชมุท่ีบริษัทไดจ้ัดส่งใหก้บัท่านผูถื้อหุน้ล่วงหนา้แลว้ และไดม้อบหมายให ้คณุศรณัย ์ สตุนัติวรคณุ กรรมการบริษัท เป็น
ผูร้ายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมาพรอ้มกบัเสนอท่ีประชมุรบัทราบผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของ
บริษัทประจ าปี 2564 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 คณุศรณัย ์สตุนัติวรคณุ ไดร้ายงานต่อท่ีประชมุ ดงันี ้

 ปี 2564 ถือเป็นปีท่ีทา้ทายส าหรบัทกุบริษัททั่วโลกกบัสถานการณโ์ควิด 19 ซึ่งในช่วงวิกฤตินีก้็ไดท้ าใหเ้กิด Innovation ใหม่ๆ 
โดยในปี 2021 ภาพรวมรายไดข้องบริษัทเติบโตอย่างเห็นไดช้ดั โดยเฉพาะจากฝ่ังเกมส ์และส าหรบัในฝ่ัง VFX และ Animation ก็ยงัสา
มาถรกัษาอตัราการเติบโตเดิมไวไ้ด ้ทัง้นี ้ จากสถานการณโ์ควิด 19 ท าใหพ้ฤติกรรมผูบ้ริโภคเปลี่ยนไป หนัมาเล่นเกมสก์นัมากขึน้ ส่งผล
ใหอ้ตัราการเติบโตของฝ่ังเกมส ์เพิ่มขึน้ถึง 4 เท่า ในปี 2021 โดยถือเป็นเรื่องปกติของฝ่ังเกมส ์ท่ีเป็นการลงทนุครัง้เดียว ท่ีตามมาก็จะเป็น
ก าไร ท าใหก้ าไรของบริษัทฯ ในปี 2021 เติบโตเพิ่มขึน้จากปี 2020 เกือบ 100%  และท าใหม้ีก าไร เกือบ 110 ลา้นบาท ทัง้นี ้หากแยกตาม
เปอรเ์ซ็นต ์ก่อนหนา้นี ้บริษัทจะโฟกสัที่กลุ่ม Animation และ VFX เป็นหลกั โดยมีรายไดร้วมอยู่ท่ีประมาณ 37% และเป็นเกม ประมาณ 
63% โดยกลุ่มเกมสนี์จ้ะถือเป็นสิ่งทีบริษัทฯ เราจะโฟกัสมากขึน้ในอนาคต  

 ส าหรบัภาพรวมของ Balance Sheet บริษัทฯ ยงัสามารถรกัษา Financial Ratio ไดด้ี Gross Profit Margin เติบโตขึน้ จาก 41% 
ในปี 2020 เป็น 45% ในปี 2021 โดยมีตวัขบัเคลื่อนหลกัอยู่ท่ีฝ่ังเกมส ์ เมื่อรายไดเ้พิ่มขึน้ Gross Margin จึงเพิ่มขึน้ตามมา Net Profit 
Margin ก็เพิ่มขึน้จาก 25% ในปี 2020 เป็น 39% ในปี 2021 ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการอ่อนตวัของค่าเงินบาท และ เก็บหนีท่ี้วางส ารองไว้
ไดเ้พิ่มในปี 2021 ท าให ้Net Margin เพิ่มขึน้อย่างมีนยัะส าคญั จึงท าให ้Net Profit, ROA, และ ROE ดีขึน้ตามมา ส าหรบัอตัราหนีส้ินต่อ
ส่วนทุน ก็ยงัคงต ่า เหมือนเช่นเคย และบริษัทฯ ยงัไม่มีแผนท่ีจะโหลดหนีเ้ขา้มาในอนาคตอนัใกลนี้ ้ 
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 ในส่วนของภาพรวม หากเทียบอตัราการเติบโต รายไดเ้พิ่มขึน้ จาก 227 ลา้นบาทในปี 2020 เป็น 285 ลา้นบาท ในปี 2021 
เติบโตขึน้ 26% และ Gross Profit เพิ่มจาก 93 ลา้นบาท ในปี 2020 เป็น 129 ลา้นบาท ในปี 2021 เติบโตขึน้ 39% จึงท าให ้Net Profit โต
ขึน้ถึง 96% และส่วนท่ีลดลงค่อนขา้งเยอะคือ SGA & Interest & Tax โดยลดลงถึง 46% 

 ส าหรบัในส่วน Back Log ท่ีเหลือตอนสิน้ปี ส่วนใหญ่ เป็นงานในฝ่ังแอนิเมชั่น 82% VFX 10% และ เกมส ์8% 

 ส าหรบัแผนในอนาคต คือ การผลิตผลงานเป็นของตนเอง หรือ Own IP โดยไดเ้ริ่มด าเนินการในส่วนของเกมสก์่อน และจะ
ขยายไปทางฝ่ังแอนิเมชั่นและ VFX ต่อไป 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุสอบถามและแสดงความคิดเห็น 
เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี ้ ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมรบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 

ประจ าปี 2564 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชมุรบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบจึง
ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจ าปี 2564 สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 

 ประธานฯ ไดก้ล่าวว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (แกไ้ขเพิ่มเติม) ซึ่งบริษัทฯ ตอ้งจดัท า
งบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ณ สิน้สุดรอบปีของบริษัทฯ ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตแลว้ และผ่านการพิจารณา
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เสนอใหท่ี้ประชุมสามัญผูถื้อหุน้อนุมัติ โดยไดม้อบหมายให ้คุณสุวินัย ต่อศิริสุข ประธาน
กรรมการตรวจสอบ รายงานต่อท่ีประชมุ 

 คณุสวิุนยั ต่อศิริสขุ ไดร้ายงานต่อท่ีประชมุ ดงันี ้

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ากระบวนการจัดท ารายงานทางบญัชีและการเงินของบริษัทมีระบบการควบคมุภายในท่ี
ดีเพียงพอท่ีท าใหม้ั่นใจไดว่้ารายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทอย่างถูกตอ้งตามท่ีควรตาม
มาตรฐานการบญัชีท่ีกฎหมายก าหนด รวมทัง้มีการเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงินอย่างเพียงพอและทนัเวลาเพื่อเป็นประโยชนก์ับผูถื้อหุน้ 
นกัลงทนุ หรือผูใ้ชง้บการเงินในการตดัสินใจลงทนุ 

ส าหรบัการรายงานฐานะทางการเงิน ประจ าปี 2564 ไดเ้สนอไปแลว้ในวาระท่ี 2 และรายละเอียดเป็นไปตามรายงานประจ าปี 
2564 ของบริษัท ซึ่งอยู่ในรูปแบบ QR Code บนหนงัสือเชิญประชมุ ท่ีไดจ้ดัส่งใหล้่วงหนา้แลว้ 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุสอบถามและแสดงความคิดเห็น 

 เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี ้ประธานฯ จึงมอบหมายใหผู้ด้  าเนินการประชมุชีแ้จงเก่ียวกบัการลง
มติ  

 ผูด้  าเนินการประชมุชีแ้จงเก่ียวกบัการลงมติ และใหท่ี้ประชมุลงมติตามขัน้ตอนท่ีไดแ้จง้ไว้ 
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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,

มติทีป่ระชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรบัปี 2564 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดว้ย
คะแนนเสียง ดงันี ้

มต ิ จ านวนเสียง 
ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น

ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 361,967,849 100 

ไม่เห็นดว้ย - - 

งดออกเสียง - - 

บตัรเสีย - - 

รวมจ านวนเสียง 361,967,849 100 

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 ประธานฯ ไดร้ายงานต่อท่ีประชมุว่า ดว้ย บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 40 ของก าไร
สทุธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลงัจากหกัภาษีและเงินทนุส ารองตามกฏหมายและทุนส ารองอื่น (ถา้มี) ทัง้นี ้ การจ่ายเงินปันผล
ดงักล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ้ โดยจะขึน้อยู่กบัผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจ าเป็น และความเหมาะสม
อื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร     

คณะกรรมการเห็นควรเสนองดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมส าหรบัผลการด าเนินงาน สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เนื่องจาก บริษัท
ฯ มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลประกอบการงวด 3 เดือนและ 6 เดือนรวมเป็นเงิน 42,300,000 บาท และจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลเป็นหุน้จากผลประกอบการ งวด 9 เดือน ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัรา 2.90322581 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 
รวม มลูค่าไม่เกิน 31,000,000 บาท ดงันัน้ ในปี 2564 บริษัทฯ ไดจ้่ายเงินปันผลเป็นเงิน 42,300,000 บาท เมื่อรวมกบัการปันผลเป็นหุน้ 
มลูค่าไม่เกิน 31,000,000 บาท รวมเป็นมลูค่าทัง้สิน้ 73,300,000 บาท คิดเป็นอตัราเงินปันผลรอ้ยละ 65.42 ของก าไรสทุธิประจ าปี 2564 
จึงขอเสนองดการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมส าหรบัผลการด าเนินงานสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุสอบถามและแสดงความคิดเห็น 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี ้ประธานฯ จึงมอบหมายใหผู้ด้  าเนินการประชมุชีแ้จงเก่ียวกบัการลง
มติ  

ผูด้  าเนินการประชมุชีแ้จงเก่ียวกบัการลงมติ และใหท่ี้ประชมุลงมติตามขัน้ตอนท่ีไดแ้จง้ไว้ 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิการงดจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดว้ยคะแนน
เสียง ดงันี ้
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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,

มต ิ จ านวนเสียง 
ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น

ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 361,967,849 100 

ไม่เห็นดว้ย - - 

งดออกเสียง - - 

บตัรเสีย - - 

รวมจ านวนเสียง 361,967,849 100 
 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
 ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่าเพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ. ศ. 2535 และตาม
ขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ท่ี 16 ก าหนดว่าในการประชมุใหญ่สามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ ใหก้รรมการจ านวนไม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสามของจ านวน
กรรมการทัง้หมดในคณะกรรมการพน้จากต าแหน่งตามวาระ ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดย
จ านวนใกลท่ี้สดุกบัส่วนหน่ึงในสาม และกรรมการผูพ้น้จากต าแหน่งอาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งอีกได้ 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 นี ้กรรมการท่ีจะตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระในอตัราหน่ึงในสามของจ านวน
กรรมการทัง้หมด คิดเป็นจ านวน 2 ท่าน ไดแ้ก่ 

1)  นายสวิุนัย ต่อศิริสขุ  ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน, และ 
     กรรมการ 
2. นายศรุต ทบัลอย  กรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน 
โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาแลว้ เสนอกรรมการท่ีครบวาระใหเ้ลือกตัง้เป็นกรรมการอีกวาระ

หน่ึง โดยเห็นว่ากรรมการทั้งสองท่านดงักล่าวมีคุณสมบตัิครบถ้วนตามขอ้บงัคับของบริษัท พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ า กัด พ.ศ. 
2535 (แกไ้ขเพิ่มเติม) และกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ อีกทัง้เป็นผูม้ีความรู ้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ ์สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชนส์งูสดุแก่บริษัท ผูถื้อหุน้ และผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย จึงเป็นผูท่ี้มีความ
เหมาะสมที่จะไดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหน่ึง 

คณะกรรมการ จึงเห็นสมควรใหเ้สนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมตัิการเลือกตัง้กรรมการท่ีครบ
ก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ ทัง้สองท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง 

ทัง้นีเ้พื่อใหเ้ป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลท่ีดีและความโปร่งใสในการพิจารณาเลือกตัง้ ประธาน ฯ จึงไดเ้ชิญกรรมการท่ีครบ
ก าหนดวาระและมาร่วมประชุมในวันนีอ้อกจากหอ้งประชุมเป็นการชั่วคราว และตามท่ีไดเ้รียนใหผู้ถื้อหุน้ทราบขา้งตน้แลว้ว่าเพื่อให้
เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี ในวาระนีจ้ึงใคร่ขอท่านผูถื้อหุน้ทุกท่านลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคลจนครบทัง้ 2 ท่าน ทัง้
ท่ีประสงคจ์ะลงคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ตามวิธีการท่ีก าหนดไว ้

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุสอบถามและแสดงความคิดเห็น 
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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,

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี ้ประธานฯ จึงมอบหมายใหผู้ด้  าเนินการประชุมชีแ้จงเก่ียวกับการลง
มติ  

ผูด้  าเนินการประชมุชีแ้จงเก่ียวกบัการลงมติ และใหท่ี้ประชมุลงมติตามขัน้ตอนท่ีไดแ้จง้ไว ้

มติที่ประชุม ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมตัิใหก้รรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระทัง้ 2 ท่านกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
ตามที่เสนออีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

1) นายสวุินยั ต่อศิรสิขุ 

มต ิ จ านวนเสียง 
ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น

ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 361,967,849 100 

ไม่เห็นดว้ย - - 

งดออกเสียง - - 

บตัรเสีย - - 

รวมจ านวนเสียง 361,967,849 100 
 

2) นายศรุต ทบัลอย 

มต ิ จ านวนเสียง 
ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น

ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 361,082,218 99.7553 

ไม่เห็นดว้ย 885,631 0.2447 

งดออกเสียง - - 

บตัรเสีย - - 

รวมจ านวนเสียง 361,967,849 100 

 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ประจ าปี 2565 
 ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า ตามขอ้บังคับของบริษัทฯ ขอ้ 17 ซึ่งก าหนดใหก้รรมการของบริษัทฯ มีสิทธิไดร้บับ าเหน็จ
กรรมการและค่าตอบแทนตามที่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้จะก าหนด 

ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ครั้งท่ี 1/2565 เมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณาก าหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของกรรมการ รวมทัง้เปรียบเทียบกับบริษัทอื่นท่ี
อยู่ในธุรกิจเดียวกันและมีขนาดใกลเ้คียงกนั และมีมติเห็นสมควรใหค้ณะกรรมการบริษัท เสนอต่อประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 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,

เพื่อพิจารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 โดยมีค่าเบีย้ประชุมต่อครัง้ส  าหรบักรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมก าหนด
จ่ายเพิ่มขึน้ รอ้ยละ 10 จากปี 2564 ดงัในตารางที่เสนอมานี ้

 
คณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอต่อท่ี

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณาอนมุตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 ตามรายละเอียดขา้งตน้ 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุสอบถามและแสดงความคิดเห็น 
เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี ้ประธานฯ จึงมอบหมายใหผู้ด้  าเนินการประชุมชีแ้จงเก่ียวกับการลง

มติ  
ผูด้  าเนินการประชมุชีแ้จงเก่ียวกบัการลงมติ และใหท่ี้ประชมุลงมติตามขัน้ตอนท่ีไดแ้จง้ไว ้

มติที่ประชุม ท่ีประชุมได้พิจารณาแลว้ มีมติอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทุก
ประการ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของผูถื้อหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

 

มต ิ จ านวนเสียง 
ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น

ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 361,967,849 100 

ไม่เห็นดว้ย - - 

งดออกเสียง - - 

บตัรเสีย - - 

รวมจ านวนเสียง 361,967,849 100 

 

ต าแหน่ง 
เบีย้ประชุมปี 2564 

(บาท/คน/คร้ัง) 

เบีย้ประชุมปี 2565 

(บาท/คน/คร้ัง) 

ประธานกรรมการบริษัท  20,000 22,000 
กรรมการบริษัท  15,000 16,500 
ประธานกรรมการตรวจสอบ  20,000 22,000 

กรรมการตรวจสอบ  15,000 16,500 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 20,000 22,000 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 15,000 16,500 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน 0 22,000 
กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน 0 16,500 
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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,

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 

 ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า จากขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 33 (5) ก าหนดว่า “ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี แต่งตัง้
ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนทุกปี” โดยท่ีประชมุผูถื้อหุน้อาจเลือกผูต้รวจสอบบญัชีผูซ้ึ่งออกไปนัน้กลบัเขา้รบัต าแหน่งอีกก็ได ้ขอ้ 
38 ก าหนดว่า “ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรือผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ท่ีใดๆ ของ บริษัทฯ” และไดม้อบหมายให ้คณุ
สวิุนยั ต่อศิริสขุ ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อท่ีประชมุ 

คณุสวิุนยั ต่อศิริสขุ ไดร้ายงานต่อท่ีประชมุ ดงันี ้

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูต้รวจสอบจากบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผูส้อบ
บญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2565 เน่ืองจากเป็นผูต้รวจสอบบญัชีรายเดียวกัน ซึ่งไดต้รวจสอบงบการเงินส าหรบัปี 2560 ถึง 2564 ของ
บริษัทฯ จึงทราบขอ้มลูทางการเงินของบริษัทฯ เป็นอย่างดี อนัจะเป็นประโยชนต์่อการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัทฯ 
ทัง้นี ้ส  านกังานสอบบญัชีตามท่ีเสนอมี ความอิสระ ไม่มีความสมัพนัธห์รือส่วนไดส้่วนเสียใดๆ กบับริษัทฯ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ใหญ่ หรือผูท่ี้
เก่ียวขอ้งของบคุคลดงักล่าว ซึ่งเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 38 

โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้ 

1. นางสาวสกณุา แยม้สกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 4906 หรือ  

2. นายไพบลู ตนักลู ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 4298 หรือ  

3. นางสาวสินสิริ ทงัสมบตัิ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 7352 

โดยใหค้นใดคนหน่ึงเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และก าหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบ
บัญชี ประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงิน 2,250,000 บาท โดยเพิ่มจากปี 2564 เป็นจ านวน 150,000 บาท จ านวนท่ีเพิ่มขึน้นีเ้น่ืองจาก   
บริษัทฯ มีขอบเขตงานท่ีเพิ่มขึน้ จะมีการเปิดบริษัทฯ ร่วมทุนและขยายกิจการดา้นต่างๆ ท าใหจ้ะมีจ านวนรายการและความซับซอ้นท่ี
เพิ่มมากขึน้ โดยเริ่มคิดตั้งแต่ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสละ 50,000 บาท ซึ่งจ านวนค่าตอบแทน 2,250,000 บาท ยังไม่รวมถึงค่า ปรบัปรุง
รายการในงบการเงิน ซึ่งหากมี จะมีการคิดค่าตอบแทนเพิ่มเติม เป็นค่าล่วงเวลาตามจริง แต่ไม่เกินไตรมาสละ 17,500 บาท โดยจะแจง้
ใหท้ราบล่วงหนา้ และหากทางผูส้อบบญัชีดงักล่าวไม่ไดเ้ป็นผูส้อบบญัชี ในบริษัทร่วมทุนในปี 2565 จะมีค่าใชจ้่ายในการสอบทานเพิ่ม
เป็นเงิน 100,000 บาท นอกจากนีห้ากมีบริษัทร่วมทุนใหม่เกิดขึน้ในปี 2565 และใชบ้ริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด
ตรวจสอบ จะมีค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงิน 180,000 บาทต่อราย ส าหรบับริษัทร่วมทุนท่ีเกิดขึน้ใหม่ ทัง้นี ้ราคาดงักล่าวรวมถึงค่าสอบ
ทานงบการเงินรายไตรมาสแลว้ แต่ยงัไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทางในประเทศ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอากรแสตมป์ ฯลฯ 

คณะกรรมการบริษัท ไดม้ีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 
ประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2565 ตาม
รายละเอียดขา้งตน้ 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น 
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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,

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี ้ประธานฯ จึงมอบหมายใหผู้ด้  าเนินการประชุมชีแ้จงเก่ียวกับการลง
มติ  

ผูด้  าเนินการประชมุชีแ้จงเก่ียวกบัการลงมติ และใหท่ี้ประชมุลงมติตามขัน้ตอนท่ีไดแ้จง้ไว ้
มติทีป่ระชุม ท่ีประชมุไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และการก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะท่ีมาประชมุ และออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
 

มต ิ จ านวนเสียง 
ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น

ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 361,967,849 100 

ไม่เห็นดว้ย - - 

งดออกเสียง - - 

บตัรเสีย - - 

รวมจ านวนเสียง 361,967,849 100 

 

วาระ 8 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 -ไม่มี- 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุสอบถามและแสดงความคิดเห็น 

 นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผูถื้อหุน้ ไดเ้สนอขอ้แนะน า ดงันี ้

- อยากใหบ้ริษัทฯ ท า CSR ผลิตการต์นูแอนิเมชั่นส าหรบัเด็กท่ีเก่ียวกับค่านิยมความเป็นไทย 

นายธนชั จุวิวฒัน ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กล่าวขอบคณุส าหรบัค าแนะน า และชีแ้จง ว่า ปัจจบุนัจะมีสมาคมผูป้ระกอบการ
แอนิเมชั่นและคอมพิวเตอรก์ราฟฟิกไทย หรือ TACGA ไดเ้ป็นผูด้แูลในส่วนนี ้โดยไดม้ีการติดต่อกบัหน่วยงานภาครฐัต่างๆ และ
บริษัทฯ ก็เป็นหน่ึงในสมาชิกของสมาคมฯ ซึ่งหากมีเรื่องนี ้ทางสมาชิกทุกบริษัทฯ จะมีการรว่มมือกนัอยู่แลว้ 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแลว้ ประธานฯ จึงไดก้ล่าว ในนามของคณะกรรมการบริษัท อิก๊ดราซิล กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) ขอขอบคณุท่านผูถื้อหุน้ทุกท่าน ท่ีสละเวลาเขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสใ์นวนันี ้และขอเรียนว่า คณะกรรมการ คณะ
ผูบ้ริหาร และพนกังานลกูจา้งของบริษัทฯ จะท าหนา้ท่ีใหด้ีท่ีสดุเพื่อความเจริญรุง่เรอืงของบริษัทฯ เพื่อประโยชนข์องผูถื้อหุน้ และผูม้ีส่วน
ไดเ้สีย พรอ้มทัง้ขอปิดการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 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,

 ปิดประชมุเวลา 15.15 น. 
 
 
 
 
 
                                ลงชื่อ ______- ลงนาม -_______________ประธานท่ีประชมุ 
           (นางสาววิไลลกัษณ ์อญัมณีรตัน)์ 
 
 
 
 
                                ลงชื่อ ________- ลงนาม -________ผูบ้นัทึกการประชมุ / เลขานกุารบริษัท 
                      (นางสาวกณัฐิกา องัประทีป) 
 


