
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
Proxy Form C. 

(ใช้เฉพาะกรณีที่ ผู้ถอืหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านัน้) 

 (For the shareholders who are specified in the register as foreign investor and has appointed a custodian in 
Thailand to be a share depository and keeper) 

 
 

 
 
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 

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั      
As the custodian of  

 ซึง่เป็นผู้ 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 

  
(2) 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 THB 20) 

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

 สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 
Enclosure 9 

 

กรณีเลือกข้อ 2  .กรุณาทําเคร่ืองหมาย 
 ที่   2.  
If you make proxy by choosing No. 
2, please mark  at  2.  
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เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2561 ในวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 
10.00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 ชัน้ 9  โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนช่ัน  ตัง้อยู่เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบาง
กะปิ 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 27, 2018  at 
10.00 a.m. at Srinakarin 2, 9th Floor, The Grand Four Wings Convention Hotel located at No. 333 Srinakarin Road, Huaykwang  
Sub-district, Bangkapi District, Bangkok 10240, or such other date, time and venue as the meeting may be held.  

 (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
I/We grant my/our proxy to attend this Meeting and cast votes as follows: 
 มอบฉันทะตามจํานวนหุ้นทัง้หมดที่ถือและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
 Grant all of my/our proxy in accordance with the amount of shares with voting right I/we hold 
 มอบฉันทะบางสว่น คือ 
 Grant certain of my/our proxy as follows:  

  หุ้นสามญั                หุ้น          และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้    เสียง 
        ordinary share              shares     and have the rights to vote equal to   votes  

  หุ้นบริุมสิทธิ                หุ้น          และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้    เสียง 
        preference share shares     and have the rights to vote equal to                                votes 

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทัง้หมด เสียง 
 Total voting right Votes 

 
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นีด้งันี ้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 

วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
Agenda Item No. 1 Message from the Chairman to the Meeting 

(ไมมี่การลงคะแนนในวาระนี ้/ No casting of votes in this agenda) 

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2560 
Agenda Item No. 2 To adopt the Minutes of the 2017 General Meeting  of Shareholders  

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems 

 appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย ___________ เสียง  ไมเ่ห็นด้วย___________ เสียง  งดออกเสียง___________ เสียง 
 Approve___________ Votes Disapprove__________ Votes Abstain______________ Votes 

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจาํปี 2560 
Agenda Item No. 3 To acknowledge the result of the Company’s business operation report for the fiscal year 2017  

(ไมมี่การลงคะแนนในวาระนี ้/ No casting of votes in this agenda) 

วาระที่ 4 อนุมัติงบการเงนิของบริษัทฯ สาํหรับรอบปีบัญชี สิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
Agenda Item No. 4 To approve the financial statement of the Company for the fiscal year ended December 31, 2017 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems 

 appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย ___________ เสียง  ไมเ่ห็นด้วย___________ เสียง  งดออกเสียง___________ เสียง 
 Approve___________ Votes Disapprove__________ Votes Abstain______________ Votes 

วาระที่ 5 อนุมัติการจัดสรรผลกําไรจากการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบปีบัญชี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และการ
จ่ายปันผล 

Agenda Item No. 5 To approve the allocation of the profits from the Company’s business operation for the fiscal year ended December 
31, 2017 and the dividend payment 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย ___________ เสียง  ไมเ่ห็นด้วย___________ เสียง  งดออกเสียง___________ เสียง 
 Approve___________ Votes Disapprove__________ Votes Abstain______________ Votes 
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วาระที่ 6  อนุมัติการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

Agenda Item No. 6 To approve the election of the directors to replace those who must retire by rotation 
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

ก.  เลือกตัง้กรรมการทัง้ชุด 
A. Election of entire nominated directors 
 เห็นด้วย ___________ เสียง  ไมเ่ห็นด้วย___________ เสียง      งดออกเสียง___________ เสียง 
 Approve___________ Votes  Disapprove_________  Votes          Abstain___________ Votes 

ข.  เลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
B. Election of each nominated directors 
1.  ช่ือกรรมการ นายพิเชษฐ ภีมะโยธิน 
 Director’s name Mr. Piched  Bhimayothin 
 เห็นด้วย ___________ เสียง  ไมเ่ห็นด้วย___________ เสียง      งดออกเสียง___________ เสียง 
 Approve___________ Votes  Disapprove_________  Votes          Abstain___________ Votes 

2.  ช่ือกรรมการ นายวิวฒัน์  กนกวฒันาวรรณ  
 Director’s name Mr. Wiwat  Kanokwatanawan 
 เห็นด้วย ___________ เสียง  ไมเ่ห็นด้วย___________ เสียง      งดออกเสียง___________ เสียง 
 Approve___________ Votes  Disapprove_________  Votes          Abstain___________ Votes 

3.  ช่ือกรรมการ นายแมท่พั ต  .สวุรรณ  
 Director’s name Mr. Maetup  T. Suwan 
 เห็นด้วย ___________ เสียง  ไมเ่ห็นด้วย___________ เสียง      งดออกเสียง___________ เสียง 
 Approve___________ Votes  Disapprove_________  Votes          Abstain___________ Votes 

วาระที่ 7 อนุมัตกิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ  
Agenda Item No. 7 To approve the determination of the remuneration of the directors   

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems 

 appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นด้วย ___________ เสียง  ไมเ่ห็นด้วย___________ เสียง      งดออกเสียง___________ เสียง 
 Approve___________ Votes  Disapprove_________  Votes          Abstain___________ Votes 
 

วาระที่ 8 อนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาํปี 2561 
Agenda Item No. 8 To approve the appointment of the auditors and the determination of the auditors for the fiscal year 2018 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นด้วย ___________ เสียง  ไมเ่ห็นด้วย___________ เสียง      งดออกเสียง___________ เสียง 
 Approve___________ Votes  Disapprove_________  Votes          Abstain___________ Votes 
 

วาระที่ 9  พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
Agenda Item No. 9 Other matters (if any) 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems  

 appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

  

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้องและ
ไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and 
is not made on my/our behalf as the Company’s shareholders. 
 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมี
สิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
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วาระที่ 6  อนุมัติการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

Agenda Item No. 6 To approve the election of the directors to replace those who must retire by rotation 
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

ก.  เลือกตัง้กรรมการทัง้ชุด 
A. Election of entire nominated directors 
 เห็นด้วย ___________ เสียง  ไมเ่ห็นด้วย___________ เสียง      งดออกเสียง___________ เสียง 
 Approve___________ Votes  Disapprove_________  Votes          Abstain___________ Votes 

ข.  เลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
B. Election of each nominated directors 
1.  ช่ือกรรมการ นายพิเชษฐ ภีมะโยธิน 
 Director’s name Mr. Piched  Bhimayothin 
 เห็นด้วย ___________ เสียง  ไมเ่ห็นด้วย___________ เสียง      งดออกเสียง___________ เสียง 
 Approve___________ Votes  Disapprove_________  Votes          Abstain___________ Votes 

2.  ช่ือกรรมการ นายวิวฒัน์  กนกวฒันาวรรณ  
 Director’s name Mr. Wiwat  Kanokwatanawan 
 เห็นด้วย ___________ เสียง  ไมเ่ห็นด้วย___________ เสียง      งดออกเสียง___________ เสียง 
 Approve___________ Votes  Disapprove_________  Votes          Abstain___________ Votes 

3.  ช่ือกรรมการ นายแมท่พั ต  .สวุรรณ  
 Director’s name Mr. Maetup  T. Suwan 
 เห็นด้วย ___________ เสียง  ไมเ่ห็นด้วย___________ เสียง      งดออกเสียง___________ เสียง 
 Approve___________ Votes  Disapprove_________  Votes          Abstain___________ Votes 

วาระที่ 7 อนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ  
Agenda Item No. 7 To approve the determination of the remuneration of the directors   

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems 

 appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นด้วย ___________ เสียง  ไมเ่ห็นด้วย___________ เสียง      งดออกเสียง___________ เสียง 
 Approve___________ Votes  Disapprove_________  Votes          Abstain___________ Votes 
 

วาระที่ 8 อนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาํปี 2561 
Agenda Item No. 8 To approve the appointment of the auditors and the determination of the auditors for the fiscal year 2018 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นด้วย ___________ เสียง  ไมเ่ห็นด้วย___________ เสียง      งดออกเสียง___________ เสียง 
 Approve___________ Votes  Disapprove_________  Votes          Abstain___________ Votes 
 

วาระที่ 9  พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
Agenda Item No. 9 Other matters (if any) 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems  

 appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

  

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้องและ
ไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and 
is not made on my/our behalf as the Company’s shareholders. 
 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมี
สิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
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In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the 
meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment 
or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all 
respects. 

 

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 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้ นที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian)  
ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 
This Proxy form C. is only used for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian 
in Thailand to be a share depository and keeper. 

2. หลกัฐานทีต้่องแนบพร้อมกบัหนงัสอืมอบฉันทะ คือ 
The documents needed to be attached to this Proxy form are: 
(1) หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดําเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 

Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf 
(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดยีน (Custodian) 

 Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business 
3. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้

ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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. 

4. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะ
แบบ ค. ตามแนบ 
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form C. 
provided. 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

Attachment to Proxy Form C. 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อาฟเตอร์ ยู จาํกัด (มหาชน) 

A proxy is granted by a shareholder of After You Public Company Limited  
 
 

ในประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจําปี 2561 ในวันที่  26 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ห้องศรีนครินทร์ 2 ชัน้ 9  โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์  
คอนเวนชัน่ ตัง้อยูเ่ลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 
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 No. 333 Srinakarin Road, Huaykwang Sub-district, Bangkapi District, Bangkok 10240, or such other date, time 
and venue as the meeting may be held. 

----------------------------------------------------------------------- 

 วาระที่   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  เสียง  ไมเ่ห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

 วาระที่   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  เสียง  ไมเ่ห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

 วาระที่   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  เสียง  ไมเ่ห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

 วาระที่   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นด้วย  เสียง  ไมเ่ห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 
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เอกสารการประชมุผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2561  บมจ. อาฟเตอร ์ย ู สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 10

ขอ้มลูกรรมการอสิระ ประกอบการมอบฉันทะของผูถ้อืหุน้ และ นยิามกรรมการอสิระ
      

  
Name ดร. ธรรมนญู อานนัโทไทย

อาย ุ 61 

ทีอ่ยู่ 1319/9  พัฒนาการ 25 แขวงสวนหลวง

เขตสวนหลวง กรงุเทพ 10250

สว่นไดเ้สยีในวาระ
การประชมุ 

ไมม่สีว่นไดเ้สยีในทกุวาระ 

ตําแหน่ง กรรมการอสิระ และ กรรมการตรวจสอบ

การศกึษา และ
การอบรม 

ปรญิญาเอก การจัดการระหวา่งประเทศมหาวทิยาลัยวอลเดน ประเทศ
สหรัฐอเมรกิา

- ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ  มหาวทิยาลัยซาราโซตา้ ประเทศสหรัฐอเมรกิา

- ปรญิญาตร ีบญัชแีละการจัดการ วทิยาลัยแอคเคริด์ – เซนตปี์เตอรเ์บริก์ 
ประเทศสหรัฐอเมรกิา

การอบรม - ประกาศนยีบตัรสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
หลกัสตูร

1. Directors Certification Program (DCP)

2. Director Accreditation Program (DAP)

3. Audit Committee Program (ACP)

4. The Role of Chairman Program (RCP)

5. Understanding the Fundamental of Financial Statement (UFS)

จํานวนการถอืหุน้ AU 562,500 หุน้ หรอื 0.07% วันที ่10 มกราคม 2561  

ประสบการณ์ทาํงาน ตาํแหนง่ บรษิทั
2558 - ปัจจบุนั กรรมการอสิระ และ

กรรมการตรวจสอบ
บมจ. อาฟเตอร ์ยู

2557 - ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บจ. หลักทรัพยจั์ดการกองทนุ
เมอรช์ัน่ พารท์เนอร์ (ธรุกจิการเงนิ)

2557 - ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บจ. เมอรช์ัน่ พารท์เนอร์ (ธรุกจิการเงนิ)
2550 -ปัจจบุนั รองประธานกรรมการและ

ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. เบตเตอร ์เวลิด ์กรนี  (ธรุกจิบรกิาร)

2550 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

บมจ. ไอเอฟเอส แคปปิตอล 
(ประเทศไทย) (ธรุกจิการเงนิ)
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