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ขัน้ตอนการเขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้
บรษัิท อาฟเตอร ์ยู จํากดั (มหาชน)  

วันที ่26 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ ถือหุ้น 

บริษัท อาฟเตอร์ ย ูจํากดั (มหาชน) 

(”บริษัทฯ”) 

มาด้วยตนเอง ผู้ ได้รับมอบฉันทะ 

โต๊ะลงทะเบียนมาด้วยตนเอง 

(เร่ิม 08.00 น.) 

ตรวจเอกสารผู้ รับมอบฉนัทะ 

โต๊ะลงทะเบียนผู้ รับมอบฉันทะ 

(เร่ิม 08.00 น.) 

แสดงบตัรประจําตวัพร้อมแบบฟอร์ม 

การลงทะเบียน 

แสดงหนงัสือมอบฉันทะพร้อมบตัรประจําตวัผู้มอบและ

ผู้ รับมอบฉันทะ พร้อมทัง้แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

ลงนามในใบลงทะเบียน 

รับบตัรลงคะแนน 

ประธานเปิดประชมุ 

(เวลา 10.00 น.) 

เข้าห้องประชม 

ประธานเสนอวาระการประชมุตามลําดบั 

กรณีที่มีผู้ ต้องการคดัค้านหรืองดออกเสียงในวาระใดๆ ให้ยกมือ

และกรอกบตัรลงคะแนน(สําหรับผู้คดัค้านหรืองดออกเสียง) 

เจ้าหน้าทีเ่ก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะผู้
คดัค้านหรืองดออกเสียง และสรุปผล

 

ประธานกลา่วสรุปผลคะแนนตอ่ที่ประชมุ 

บริษัทฯ จัดให้มี Inspector ซึ่งเป็นท่ีปรึกษา

ทางกฎหมายภายนอกเพ่ือทําหน้าท่ีดูแลและ

ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม 

ผู้ ถือหุ้ น  เ พ่ือให้การประชุม เ ป็นไปตาม

กฎหมายและตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ลงทะเบียนการประชมุ

ผู้ ถือหุ้นด้วยระบบ Barcode 

กรณุาสง่บตัร
ลงคะแนนทกุวาระคนื
ตอ่เจา้หนา้ทีบ่รษัิท

เมือ่เสร็จสิน้การ
ประชมุ
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
Proxy Form A. 

 (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายและไม่ซับซ้อน) 
(General and Simple Form) 

 

 

 
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น                                                         เขียนที่                                  
Shareholder registration number Written at               
 วนัที ่ เดือน    พ.ศ.   
 Date            Month                 Year 
 
(1) ข้าพเจ้า    สญัชาต ิ                 อยูเ่ลขที่                           ซอย    
 I/We     nationality               residing/located at no.                 Soi 
 ถนน   ตําบล/แขวง            อําเภอ/เขต                   จงัหวดั       
 Road  Tambol/Kwaeng           Amphur/Khet                   Province 
 รหสัไปรษณีย์    
 Postal Code 
 
(2)  เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท อาฟเตอร์ ยู จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
 Being a shareholder of After You Public Company Limited (“Company”) 

โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม               หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั    เสียง ดงันี ้
Holding the total number of                                     shares    and have the rights to vote equal to                      

votes as follows 
  หุ้นสามญั                หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั    เสียง 

  ordinary share               shares    and have the rights to vote equal to      
votes  

  หุ้นบริุมสทิธิ                หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั    เสียง 
       preference share               shares    and have the rights to vote equal to     

votes 
 
(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 

 1. ช่ือ                                                       อาย ุ            ปี อยูบ้่านเลขที ่            
Name                                              age            years residing/located at no. 
ถนน                                       ตําบล/แขวง  อําเภอ      
Road                                    Tambol/Kwaeng                         Amphur/Khet 
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย์       
Province                              Postal Code                             

 หรือ/Or 

ช่ือ                                                         อาย ุ          ปี อยูบ้่านเลขที ่       
Name  age           years residing/located at no. 
ถนน                                       ตําบล/แขวง                         อําเภอ                   
  
Road                                   Tambol/Kwaeng                          Amphur/Khet   
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย์          
Province                              Postal Code                                   

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

 2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ นาย ธรรมนญู อานนัโทไทย 
Appoint Mr. Thamnoon  Ananthothai, Member of the Independent Directors of the 
Company 
 (รายละเอียดประวตัิกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วย 10 ของหนงัสือเชิญประชมุสามญั 
ผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561) (Details of members of the Independent Directors of the 
Company are specified in Enclosure 10 of the Notice of the 2018 Annual General 
Meeting of Shareholders) 

  

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

(Please attach stamp duty of Baht 
 

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทําเคร่ืองหมาย  
ที่  1. และระบช่ืุอผู้ รับมอบอํานาจ 
If you make proxy by choosing No.1, 
please mark  at  1. and give the 
details of proxy (proxies). 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 7 
Enclosure 7 

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทําเคร่ืองหมาย 
 ที่   2.  
If you make proxy by choosing No. 
2, please mark  at  2.  
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เป็นผู้ แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 ในวันที่  26 เมษายน 2561 
เวลา 10.00 น. ห้องศรีนครินทร์ 2 ชัน้ 9  โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนช่ัน ตัง้อยู่ เลขที่  333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก  
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2018  Annual General Meeting of Shareholders on April 26 , 
2018 at 10.00 a.m. at Srinakarin 2, 9th Floor, The Grand Four Wings Convention Hotel located at 333 Srinakarin Road, Huaykwang Sub-
district, Bangkapi District, Bangkok 10240, or such other date, time and place as the meeting may be held.  

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting 
intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผู้มอบฉันทะ/Grantor 

(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

 

หมายเหตุ/Remarks 

ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับ
มอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot 
split his/her votes to different proxies to vote separately. 
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