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วันที ่15 มนีาคม 2561 

เรือ่ง ขอเชญิเขา้รว่มการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2561

เรยีน ทา่นผูถ้อืหุน้ของบรษัิท อาฟเตอร ์ย ูจํากดั (มหาชน) 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1. สําเนารายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2560

2. รายงานประจําปี 2560 ของบรษัิทฯ และสําเนางบการเงนิของบรษัิทฯ สําหรับรอบปี
บญัชสี ิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2560 ในรปูแบบซดีรีอม (CD-ROM) 

3. รายนามและประวัตขิองผูท้ีไ่ดรั้บการเสนอชือ่เพือ่เลอืกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการ
ทีอ่อกจากตําแหน่งตามวาระ

4. ขอ้บงัคับของบรษัิทฯ ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชมุผูถ้อืหุน้

5. คําชีแ้จงวธิกีารลงทะเบยีน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐาน ทีผู่เ้ขา้ร่วมประชมุ
ตอ้งนํามาแสดงในการเขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้

6. ขัน้ตอนการเขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้

7. - 9 หนังสอืมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามลําดับ) 

10. ขอ้มลูกรรมการอสิระประกอบการมอบฉันทะของผูถ้อืหุน้ และนยิามกรรมการอสิระ

11. แผนทีข่องสถานทีจั่ดประชมุ  

12. แบบฟอรม์ลงทะเบยีน (มบีารโ์ค๊ด โปรดนํามาแสดงในวันประชมุ) บรรจใุนซอง

ดว้ยที่ประชมุคณะกรรมการ ครัง้ที่ 1/ 2561 ของบรษัิท อาฟเตอร์ ยู จํากัด (มหาชน) 
(“บรษิทัฯ”) ซึง่ประชมุเมือ่วันที ่27 กมุภาพันธ ์2561  ไดม้มีตใิหจั้ดประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2561

ในวันพฤหัสบดทีี ่26 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. (เริม่ลงทะเบยีนเวลา 8.00 น) ณ หอ้งศรนีครนิทร ์2 

ชัน้ 9 โรงแรมเดอะ แกรนด ์โฟรว์งิส ์คอนเวนชัน่ ตัง้อยูเ่ลขที ่333 ถนนศรนีครนิทร ์แขวงหัวหมาก เขต
บางกะปิ กรงุเทพมหานคร 10240 เพือ่พจิารณาระเบยีบวาระการประชมุดังตอ่ไปนี้

วาระที ่1 เรือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ีป่ระชุมเพือ่ทราบ

หมายเหต ุ  วาระนีเ้ป็นวาระเพือ่ทราบจงึไมม่กีารลงคะแนนเสยีง

วาระที ่2 รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2560

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล บรษัิทฯ ไดจั้ดทํารายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2560 ประชมุเมือ่
วันที ่27 เมษายน 2560 เสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ โดยมรีายละเอยีดปรากฏตาม สิง่ที่
สง่มาดว้ย 1 ทีไ่ดจั้ดสง่ใหก้บัผูถ้อืหุน้ทกุทา่นพรอ้มหนังสอืเชญิประชมุ
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบรษัิทฯ พจิารณาแลว้ เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผูถ้อืหุน้ 
ประจําปี 2560 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ไดม้ีการบันทกึไวอ้ย่าง
ถูกตอ้งครบถว้นแลว้ จงึเห็นควรเสนอใหท้ีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2561 

รับรองรายงานการประชมุ โดยมรีายละเอยีดปรากฏตาม สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1

หมายเหต ุ  มตวิาระนีจ้ะตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุ
และออกเสยีงลงคะแนน

วาระที ่3 รบัทราบรายงานผลการดาํเนนิงานของบรษิทัฯ ประจําปี 2560

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล บรษัิทฯ ไดส้รปุผลการดําเนนิงานและการเปลีย่นแปลงทีสํ่าคญัทีเ่กดิขึน้ในรอบปี 
2560 ไวใ้นรายงานประจําปี 2560 แลว้ รายละเอยีดปรากฏตาม สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 
2 ทีไ่ดจั้ดสง่ใหแ้ก่ ผูถ้อืหุน้ทกุทา่นพรอ้มหนังสอืเชญิประชมุ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบรษัิทฯ พจิารณาแลว้ เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามัญผูถ้อืหุน้ 
ประจําปี 2561 รับทราบผลการดําเนนิงานและการเปลีย่นแปลงทีสํ่าคัญทีเ่กดิขึน้
ในรอบปี 2560 โดยมรีายละเอยีดปรากฏตาม สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2

หมายเหต ุ  วาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพือ่ทราบจงึไมม่กีารลงคะแนนเสยีง

วาระที ่4 อนมุตังิบการเงนิของบรษิทัฯ สําหรบัรอบปีบญัช ีสิน้สดุ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2560

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล บรษัิทฯ ไดจั้ดทํางบการเงนิของบรษัิทฯ สําหรับรอบปีบัญชสีิน้สุด วันที่ 31

ธันวาคม 2560 และไดจั้ดใหผู้ส้อบบัญชรัีบอนุญาตไดทํ้าการตรวจสอบ รวมถงึ
ไดรั้บการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมตัจิากคณะกรรมการ
บรษัิทฯ เรยีบรอ้ยแลว้ 

ทัง้นี ้เพือ่ใหเ้ป็นไปตามมาตรา 112 แหง่พระราชบญัญตับิรษัิทมหาชนจํากดั 
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) (“พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจํากดั”) 

และขอ้บงัคับของบรษัิทฯ ขอ้ 39 ซึง่กําหนดใหบ้รษัิทฯ จะตอ้งจัดทํางบดลุ
และบญัชกํีาไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชเีพือ่เสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้
พจิารณาอนุมตัใินการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ทกุปี 

จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2561 อนุมตังิบการเงนิของบรษัิทฯ 
สําหรับรอบปีบญัชสี ิน้สดุ วันที ่31 ธันวาคม 2560 รายละเอยีดปรากฏตามหวัขอ้
งบการเงนิ ตาม สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2 ทีไ่ดจั้ดสง่ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ทกุทา่นพรอ้ม
หนังสอืเชญิประชมุ  
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อนึง่ สรุปสาระสําคัญของงบการเงนิของบรษัิทฯ สําหรับรอบปีบญัช ีสิน้สดุ วันที ่
31 ธันวาคม 2560 มรีายละเอยีดดังนี้

รายการสิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2560  (บาท) งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบรษิทั

สนิทรัพยร์วม 1,033,812,475 1,035,198,254

หนีส้นิรวม 101,514,478 103,372,555

สว่นของผูถ้อืหุน้ 932,297,997 931,825,699

รายไดจ้ากการขาย 723,963,348 723,963,348

รวมรายได ้ 735,380,397 739,457,949

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 128,903,062 129,179,191

กําไรตอ่หุน้ 0.16 0.16

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบรษัิทฯ เห็นควรเสนอใหท้ีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2561

อนุมัตงิบการเงนิของบรษัิทฯ สําหรับรอบปีบญัช ีสิน้สดุ วันที ่31 ธันวาคม 2560

ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู ส้อบบัญชี รวมถึงได รั้บการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมัตจิากคณะกรรมการบรษัิทฯ เรยีบรอ้ยแลว้ 
โดยมรีายละเอยีดปรากฏตาม สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2

หมายเหต ุ  มตใินวาระนี้จะตอ้งไดรั้บอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุ
และออกเสยีงลงคะแนน

วาระที ่5 อนุมตักิารจดัสรรผลกําไรจากการดําเนนิงานของบรษิทัฯ สําหรบัรอบปี
บญัช ีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และการจา่ยปนัผล

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล ตามมาตรา 115 แหง่ พ.ร.บ. บรษัิทมหาชนจํากดั กําหนดใหบ้รษัิทฯ ไมส่ามารถ
จ่ายเงนิปันผลได ้หากบรษัิทฯ ยังมผีลขาดทุนสะสมอยู่ แมว้่าบรษัิทฯ จะมกํีาไร
สทุธสํิาหรับปีนัน้ ๆ ก็ตาม และบรษัิทฯ ตอ้งสํารองเงนิตามกฎหมายในจํานวนไม่
นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของกําไรสทุธปิระจําปีหักดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (หาก
ม)ี จนกว่าทุนสํารองตามกฎหมายจะมจํีานวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจด
ทะเบยีน นอกจากนี้ บรษัิทฯ มนีโยบายจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอัตราไม่
นอ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ของกําไรสทุธจิากภายหลังหักภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล และเงนิ
สํารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามทีกํ่าหนดไวใ้นกฎหมายและขอ้บังคับของบรษัิทฯ 
โดยการจ่ายเงนิปันผลดังกล่าวอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยู่กับความจําเป็น 
และความเหมาะสมอืน่ ๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทฯ เห็นสมควร
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบรษัิทฯ พจิารณาแลว้ เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผูถ้อืหุน้ 
ประจําปี 2560 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ไดม้ีการบันทกึไวอ้ย่าง
ถูกตอ้งครบถว้นแลว้ จงึเห็นควรเสนอใหท้ีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2561 

รับรองรายงานการประชมุ โดยมรีายละเอยีดปรากฏตาม สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1

หมายเหต ุ  มตวิาระนีจ้ะตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุ
และออกเสยีงลงคะแนน

วาระที ่3 รบัทราบรายงานผลการดาํเนนิงานของบรษิทัฯ ประจําปี 2560

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล บรษัิทฯ ไดส้รปุผลการดําเนนิงานและการเปลีย่นแปลงทีสํ่าคญัทีเ่กดิขึน้ในรอบปี 
2560 ไวใ้นรายงานประจําปี 2560 แลว้ รายละเอยีดปรากฏตาม สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 
2 ทีไ่ดจั้ดสง่ใหแ้ก่ ผูถ้อืหุน้ทกุทา่นพรอ้มหนังสอืเชญิประชมุ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบรษัิทฯ พจิารณาแลว้ เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามัญผูถ้อืหุน้ 
ประจําปี 2561 รับทราบผลการดําเนนิงานและการเปลีย่นแปลงทีสํ่าคัญทีเ่กดิขึน้
ในรอบปี 2560 โดยมรีายละเอยีดปรากฏตาม สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2

หมายเหต ุ  วาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพือ่ทราบจงึไมม่กีารลงคะแนนเสยีง

วาระที ่4 อนมุตังิบการเงนิของบรษิทัฯ สําหรบัรอบปีบญัช ีสิน้สดุ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2560

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล บรษัิทฯ ไดจั้ดทํางบการเงนิของบรษัิทฯ สําหรับรอบปีบัญชสีิน้สุด วันที่ 31

ธันวาคม 2560 และไดจั้ดใหผู้ส้อบบัญชรัีบอนุญาตไดทํ้าการตรวจสอบ รวมถงึ
ไดรั้บการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมัตจิากคณะกรรมการ
บรษัิทฯ เรยีบรอ้ยแลว้ 

ทัง้นี ้เพือ่ใหเ้ป็นไปตามมาตรา 112 แหง่พระราชบญัญตับิรษัิทมหาชนจํากดั 
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) (“พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจํากดั”) 

และขอ้บงัคับของบรษัิทฯ ขอ้ 39 ซึง่กําหนดใหบ้รษัิทฯ จะตอ้งจัดทํางบดลุ
และบญัชกํีาไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชเีพือ่เสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้
พจิารณาอนุมตัใินการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ทกุปี 

จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2561 อนุมตังิบการเงนิของบรษัิทฯ 
สําหรับรอบปีบญัชสี ิน้สดุ วันที ่31 ธันวาคม 2560 รายละเอยีดปรากฏตามหวัขอ้
งบการเงนิ ตาม สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2 ทีไ่ดจั้ดสง่ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ทกุทา่นพรอ้ม
หนังสอืเชญิประชมุ  
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อนึง่ สรุปสาระสําคัญของงบการเงนิของบรษัิทฯ สําหรับรอบปีบญัช ีสิน้สดุ วันที ่
31 ธันวาคม 2560 มรีายละเอยีดดังนี้

รายการสิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2560  (บาท) งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบรษิทั

สนิทรัพยร์วม 1,033,812,475 1,035,198,254

หนีส้นิรวม 101,514,478 103,372,555

สว่นของผูถ้อืหุน้ 932,297,997 931,825,699

รายไดจ้ากการขาย 723,963,348 723,963,348

รวมรายได ้ 735,380,397 739,457,949

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 128,903,062 129,179,191

กําไรตอ่หุน้ 0.16 0.16

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบรษัิทฯ เห็นควรเสนอใหท้ีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2561

อนุมัตงิบการเงนิของบรษัิทฯ สําหรับรอบปีบญัช ีสิน้สดุ วันที ่31 ธันวาคม 2560

ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู ส้อบบัญชี รวมถึงได รั้บการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมัตจิากคณะกรรมการบรษัิทฯ เรยีบรอ้ยแลว้ 
โดยมรีายละเอยีดปรากฏตาม สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2

หมายเหต ุ  มตใินวาระนี้จะตอ้งไดรั้บอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุ
และออกเสยีงลงคะแนน

วาระที ่5 อนุมตักิารจดัสรรผลกําไรจากการดําเนนิงานของบรษิทัฯ สําหรบัรอบปี
บญัช ีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และการจา่ยปนัผล

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล ตามมาตรา 115 แหง่ พ.ร.บ. บรษัิทมหาชนจํากดั กําหนดใหบ้รษัิทฯ ไมส่ามารถ
จ่ายเงนิปันผลได ้หากบรษัิทฯ ยังมผีลขาดทุนสะสมอยู่ แมว้่าบรษัิทฯ จะมกํีาไร
สทุธสํิาหรับปีนัน้ ๆ ก็ตาม และบรษัิทฯ ตอ้งสํารองเงนิตามกฎหมายในจํานวนไม่
นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของกําไรสทุธปิระจําปีหักดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (หาก
ม)ี จนกว่าทุนสํารองตามกฎหมายจะมจํีานวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจด
ทะเบยีน นอกจากนี้ บรษัิทฯ มนีโยบายจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอัตราไม่
นอ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ของกําไรสทุธจิากภายหลังหักภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล และเงนิ
สํารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามทีกํ่าหนดไวใ้นกฎหมายและขอ้บังคับของบรษัิทฯ 
โดยการจ่ายเงนิปันผลดังกล่าวอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยู่กับความจําเป็น 
และความเหมาะสมอืน่ ๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทฯ เห็นสมควร
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เพือ่เป็นการใหผ้ลตอบแทนแกผู่ถ้อืหุน้ตามนโยบายการจา่ยเงนิปันผลของบรษัิท
ฯ จงึเห็นควรเสนอใหท้ีป่ระชมุสามัญ ประจําปี 2561 อนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผล
ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ เป็นจํานวนทัง้สิน้ไมเ่กนิ 122,343,534.15 บาท  (ใน
อตัราหุน้ละ 0.15 บาท) คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 94.7 ของกําไรสทุธหิลังจากหกั
ภาษีเงนิไดต้ามงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษัิทฯ ซึง่เป็นไปตามนโยบายการ
จา่ยเงนิปันผลของบรษัิทฯ 

ทัง้นี้ เงนิปันผลดังกลา่ว จะถกูหักภาษี ณ ทีจ่า่ยตามอตัราทีก่ฎหมายกําหนด   

ในการนี ้บรษัิทฯ กําหนดใหว้ันที ่8 พฤษภาคม 2561 เป็นวันกําหนดรายชือ่ผูถ้อื
หุน้ที่มีสทิธ ิไดรั้บปันผล (Record Date) และกําหนดจ่ายปันผลในวันที่ 24 

พฤษภาคม 2561

นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บรษัิทมหาชนจํากัด และขอ้บังคับของ
บรษัิทฯ ขอ้ 44 และขอ้ 45 กําหนดวา่ บรษัิทฯ ตอ้งจัดสรรเงนิกําไรสทุธปิระจําปี
ส่วนหนึง่ไวเ้ป็นทุนสํารองไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละหา้ (5) ของกําไรสทุธปิระจําปี หัก
ดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าทุนสํารองนี้จะมจํีานวนไม่นอ้ย
กว่ารอ้ยละสบิ (10) ของทุนจดทะเบยีน เวน้แต่จะมขีอ้บังคับหรือกฎหมายอืน่
กําหนดใหต้อ้งมทีนุสํารองมากกวา่นัน้ 

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนสํารองตามกฎหมายนอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจด
ทะเบยีน เนือ่งจากบรษัิทไดเ้พิม่ทนุจดทะเบยีนในระหวา่งปี 2560 ดังนัน้ เพือ่ให ้
ทุนสํารองตามกฎหมายครบจํานวนตามที่กฎหมายและขอ้บังคับของบรษัิทฯ 
กําหนด จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2561  อนุมัตจัิดสรรกําไร
สทุธปิระจําปีใหเ้ป็นทนุสํารองตามกฎหมาย จํานวนทัง้สิน้ 906,250 บาท เพือ่ให ้
ครบตามทีก่ฎหมายและขอ้บงัคับของบรษัิทฯ กําหนด  

ทัง้นี ้ขอ้มลูเปรยีบเทยีบอตัราการจา่ยเงนิปันผลของบรษัิทฯ มรีายละเอยีดดังนี้

รายละเอยีดการจา่ยปนัผล รอบปีบญัช ีสิน้สดุ 31
ธนัวาคม 2560

รอบปีบญัช ีสิน้สดุ
31 ธนัวาคม 2559

1. กําไร (ขาดทุน) สุทธจิากงบการเงิน
เฉพาะกจิการ

129,179,191 บาท 99,094,739 บาท

2. จํานวนหุน้ทีอ่อกและเสนอขายแลว้
ทัง้หมดของบรษัิทฯ

815,623,561 หุน้ 725,000,000 หุน้ 

3. รวมเป็นเงนิปันผลทัง้สิน้ 122,343,534.15 บาท 92,900,000 บาท

4. อตัราการจา่ยปันผลเทยีบกบักําไรสทุธิ 94.70% 93.75%

ความเห็นคณะกรรมการ เนื่องจากบรษัิทฯ มีกําไรจากการดําเนินงานหลังจากหักภาษีเงินไดต้ามงบ
การเงนิเฉพาะกจิการของบรษัิทฯ สําหรับรอบปีบัญช ีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 
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2560 จํานวน 129,179,191 บาท คณะกรรมการบรษัิทฯ พจิารณาแลว้ เห็นควร
เสนอใหท้ีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2561 อนุมัตกิารจัดสรรผลกําไรจาก
การผลดําเนนิงานของบรษัิทฯ สําหรับรอบปีบญัช ีสิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2560

และการจา่ยปันผล ดังนี ้

(1) อนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีใหเ้ป็นทุนสํารองตามกฎหมาย 
จํานวนทัง้สิน้ 906,250 บาท ซึง่จะทําใหทุ้นสํารองของบรษัิทฯ เป็น
จํานวน 8,156,250 บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน ซึง่
ครบตามจํานวนทีก่ฎหมายกําหนด

(2) อนุมตักิารจา่ยเงนิปันผลจากผลการดําเนนิงานของบรษัิทฯ สําหรับ
รอบปีบญัช ีสิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2560 เป็นจํานวนทัง้สิน้ไมเ่กนิ 
122,343,534.15  บาท (หรอืคดิเป็นอตัราหุน้ละ 0.15 บาท)

หมายเหตุ มตใินวาระนีจ้ะตอ้งไดรั้บการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

วาระที ่6 อนุมตักิารเลอืกต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งออกจากตําแหน่งตาม
วาระ

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บรษัิทมหาชนจํากัด และขอ้บังคับของบรษัิทฯ ขอ้ 
17 กําหนดไวว้่า ในการประชุมสามัญประจําปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจาก
ตําแหน่งจํานวนหนึง่ในสาม 

ถา้จํานวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจํานวน
ใกลท้ีส่ดุกบัสว่นหนึง่ในสาม กรรมการทีอ่อกจากตําแหน่งตามวาระนัน้ อาจไดรั้บ
เลอืกใหก้ลับเขา้มาดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการใหมก่็ได ้

ทัง้นี้ กรรมการบรษัิทฯ ทีจ่ะตอ้งออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลัง
การจดทะเบยีนบรษัิทฯ นั้น ถา้ขอ้บังคับมไิดกํ้าหนดไวเ้ป็นอย่างอืน่ ก็ใหจั้บ
สลาก สว่นปีหลัง ๆ ต่อไปใหก้รรมการบรษัิทฯ คนทีอ่ยูใ่นตําแหน่งนานทีส่ดุนัน้
เป็นผูอ้อกจากตําแหน่ง

ดังนัน้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามบทบัญญัตขิองกฎหมาย และขอ้บังคับของบริษัทฯ 
บรษัิทฯ จงึไดดํ้าเนนิการจับฉลาก และปรากฏว่ามกีรรมการบรษัิทฯ ทีต่อ้งออก
จากตําแหน่งตามวาระ จํานวน 3 ทา่น ดังนี้
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เพือ่เป็นการใหผ้ลตอบแทนแกผู่ถ้อืหุน้ตามนโยบายการจา่ยเงนิปันผลของบรษัิท
ฯ จงึเห็นควรเสนอใหท้ีป่ระชมุสามัญ ประจําปี 2561 อนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผล
ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ เป็นจํานวนทัง้สิน้ไมเ่กนิ 122,343,534.15 บาท  (ใน
อตัราหุน้ละ 0.15 บาท) คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 94.7 ของกําไรสทุธหิลังจากหกั
ภาษีเงนิไดต้ามงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษัิทฯ ซึง่เป็นไปตามนโยบายการ
จา่ยเงนิปันผลของบรษัิทฯ 

ทัง้นี้ เงนิปันผลดังกลา่ว จะถกูหักภาษี ณ ทีจ่า่ยตามอตัราทีก่ฎหมายกําหนด   

ในการนี ้บรษัิทฯ กําหนดใหว้ันที ่8 พฤษภาคม 2561 เป็นวันกําหนดรายชือ่ผูถ้อื
หุน้ที่มีสทิธ ิไดรั้บปันผล (Record Date) และกําหนดจ่ายปันผลในวันที่ 24 

พฤษภาคม 2561

นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บรษัิทมหาชนจํากัด และขอ้บังคับของ
บรษัิทฯ ขอ้ 44 และขอ้ 45 กําหนดวา่ บรษัิทฯ ตอ้งจัดสรรเงนิกําไรสทุธปิระจําปี
ส่วนหนึง่ไวเ้ป็นทุนสํารองไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละหา้ (5) ของกําไรสทุธปิระจําปี หัก
ดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าทุนสํารองนี้จะมจํีานวนไม่นอ้ย
กว่ารอ้ยละสบิ (10) ของทุนจดทะเบยีน เวน้แต่จะมขีอ้บังคับหรือกฎหมายอืน่
กําหนดใหต้อ้งมทีนุสํารองมากกวา่นัน้ 

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนสํารองตามกฎหมายนอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจด
ทะเบยีน เนือ่งจากบรษัิทไดเ้พิม่ทนุจดทะเบยีนในระหวา่งปี 2560 ดังนัน้ เพือ่ให ้
ทุนสํารองตามกฎหมายครบจํานวนตามที่กฎหมายและขอ้บังคับของบรษัิทฯ 
กําหนด จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2561  อนุมัตจัิดสรรกําไร
สทุธปิระจําปีใหเ้ป็นทนุสํารองตามกฎหมาย จํานวนทัง้สิน้ 906,250 บาท เพือ่ให ้
ครบตามทีก่ฎหมายและขอ้บงัคับของบรษัิทฯ กําหนด  

ทัง้นี ้ขอ้มลูเปรยีบเทยีบอตัราการจา่ยเงนิปันผลของบรษัิทฯ มรีายละเอยีดดังนี้

รายละเอยีดการจา่ยปนัผล รอบปีบญัช ีสิน้สดุ 31
ธนัวาคม 2560

รอบปีบญัช ีสิน้สดุ
31 ธนัวาคม 2559

1. กําไร (ขาดทุน) สุทธจิากงบการเงิน
เฉพาะกจิการ

129,179,191 บาท 99,094,739 บาท

2. จํานวนหุน้ทีอ่อกและเสนอขายแลว้
ทัง้หมดของบรษัิทฯ

815,623,561 หุน้ 725,000,000 หุน้ 

3. รวมเป็นเงนิปันผลทัง้สิน้ 122,343,534.15 บาท 92,900,000 บาท

4. อตัราการจา่ยปันผลเทยีบกบักําไรสทุธิ 94.70% 93.75%

ความเห็นคณะกรรมการ เนื่องจากบรษัิทฯ มีกําไรจากการดําเนินงานหลังจากหักภาษีเงินไดต้ามงบ
การเงนิเฉพาะกจิการของบรษัิทฯ สําหรับรอบปีบัญช ีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 
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2560 จํานวน 129,179,191 บาท คณะกรรมการบรษัิทฯ พจิารณาแลว้ เห็นควร
เสนอใหท้ีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2561 อนุมัตกิารจัดสรรผลกําไรจาก
การผลดําเนนิงานของบรษัิทฯ สําหรับรอบปีบญัช ีสิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2560

และการจา่ยปันผล ดังนี ้

(1) อนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีใหเ้ป็นทุนสํารองตามกฎหมาย 
จํานวนทัง้สิน้ 906,250 บาท ซึง่จะทําใหทุ้นสํารองของบรษัิทฯ เป็น
จํานวน 8,156,250 บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน ซึง่
ครบตามจํานวนทีก่ฎหมายกําหนด

(2) อนุมตักิารจา่ยเงนิปันผลจากผลการดําเนนิงานของบรษัิทฯ สําหรับ
รอบปีบญัช ีสิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2560 เป็นจํานวนทัง้สิน้ไมเ่กนิ 
122,343,534.15  บาท (หรอืคดิเป็นอตัราหุน้ละ 0.15 บาท)

หมายเหตุ มตใินวาระนีจ้ะตอ้งไดรั้บการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

วาระที ่6 อนุมตักิารเลอืกต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งออกจากตําแหน่งตาม
วาระ

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บรษัิทมหาชนจํากัด และขอ้บังคับของบรษัิทฯ ขอ้ 
17 กําหนดไวว้่า ในการประชุมสามัญประจําปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจาก
ตําแหน่งจํานวนหนึง่ในสาม 

ถา้จํานวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจํานวน
ใกลท้ีส่ดุกบัสว่นหนึง่ในสาม กรรมการทีอ่อกจากตําแหน่งตามวาระนัน้ อาจไดรั้บ
เลอืกใหก้ลับเขา้มาดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการใหมก่็ได ้

ทัง้นี้ กรรมการบรษัิทฯ ทีจ่ะตอ้งออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลัง
การจดทะเบยีนบรษัิทฯ นั้น ถา้ขอ้บังคับมไิดกํ้าหนดไวเ้ป็นอย่างอืน่ ก็ใหจั้บ
สลาก สว่นปีหลัง ๆ ต่อไปใหก้รรมการบรษัิทฯ คนทีอ่ยูใ่นตําแหน่งนานทีส่ดุนัน้
เป็นผูอ้อกจากตําแหน่ง

ดังนัน้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามบทบัญญัตขิองกฎหมาย และขอ้บังคับของบริษัทฯ 
บรษัิทฯ จงึไดดํ้าเนนิการจับฉลาก และปรากฏว่ามกีรรมการบรษัิทฯ ทีต่อ้งออก
จากตําแหน่งตามวาระ จํานวน 3 ทา่น ดังนี้

หน้า 5 จาก 11 
 

5 ( 5 )



เอกสารการประชมุผูถ้อืหุน้ประจําปี 2561 บมจ. อาฟเตอร ์ยู                                                       

1. นายพเิชษฐ ภมีะโยธนิ ตําแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ / 
กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน

2. นายววิฒัน ์ กนกวฒันาวรรณ ตําแหน่ง รองประธานกรรมการ /กรรมการบรษัิทฯ และ 
กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน

3. นายแมท่ัพ ต. สวุรรณ ตําแหน่ง กรรมการบรษัิทฯ และกรรมการผูจั้ดการ

ทัง้นี้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนไดพ้จิารณาคุณสมบัตขิอง
กรรมการทีต่อ้งออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 
2561 แลว้ เห็นว่า กรรมการผูท้ีจ่ะตอ้งออกจากตําแหน่งจํานวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ 
นายพิเชษฐ ภีมะโยธิน  นายวิวัฒน์  กนกวัฒนาวรรณ  และ นายแม่ทัพ ต. 
สุวรรณ  เป็นผูท้ีม่คีวามรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชีย่วชาญอัน
เป็นประโยชน์ต่อการดําเนนิงานของบรษัิทฯ ดังนัน้ จงึเห็นควรเสนอใหแ้ต่งตัง้
กรรมการทัง้ 3 ทา่นดังกลา่วกลบัเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการบรษัิทฯ อกีวาระหนึง่ 

ทัง้นี้ บุคคลทัง้ 3 ท่านทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่เป็นกรรมการขา้งตน้ คณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนไดพ้จิารณาตามหลักเกณฑแ์ละกระบวนการสรร
หา โดยพจิารณาว่าบุคคลทัง้ 3 ท่านมคีุณสมบัตแิละไมม่ลีักษณะตอ้งหา้มตาม 
พ.ร.บ. บรษัิทมหาชนจํากัด และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพยฯ์ 
ตลอดจนประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง และสําหรับผูท้ีจ่ะดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอสิระ
ก็เป็นผูท้ีม่คีณุสมบตัคิวามเป็นกรรมการอสิระตามนยิามกรรมการอสิระของบรษัิท
ฯ ซึ่งมีรายละเอียดเท่ากับขอ้กําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(“สํานกังาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์
แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) ตามทีป่รากฏใน สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3 ที่
ไดจั้ดสง่ใหก้บัผูถ้อืหุน้ทกุทา่นพรอ้มหนังสอืเชญิประชมุ รวมถงึมคีณุสมบตัคิวาม
เป็นกรรมการอสิระครบถว้นตามขอ้กําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพยฯ์ ซึง่มคีวามเหมาะสมทีจ่ะดํารงตําแหน่งกรรมการบรษัิทฯ

ดังนัน้ คณะกรรมการบรษัิทฯ จงึเห็นควรเสนอใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 
2561 อนุมตักิารเลอืกตัง้บคุคลดังตอ่ไปนี ้กลับเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการบรษัิท
ฯ อกีวาระหนึง่
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รายชือ่กรรมการทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่
ใหด้าํรงตาํแหนง่กรรมการ  

แทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ
และตาํแหนง่ 

ประชุม
คณะกรรมการ

ในปี 2560

ประชุม
คณะกรรมการ

ชุดยอ่ย
ในปี 2560

จํานวนปีที่
ดาํรง

ตาํแหนง่
กรรมการ

นายพเิชษฐ

ภมีะโยธนิ

ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการอสิระ / กรรมการสรร
หาและกําหนดคา่ตอบแทน

7/7 7/7 2

นายววิฒัน ์ 

กนกวัฒนาวรรณ

รองประธานกรรมการ /
กรรมการบรษัิท ฯ และ 
กรรมการสรรหาและกําหนด
คา่ตอบแทน

7/7 3/3 2

นายแมท่ัพ ต. สวุรรณ กรรมการบรษัิท ฯ และ
กรรมการผูจั้ดการ

7/7 - 2

ทัง้นี้ ขอ้มลูของบคุคลผูไ้ดรั้บการเสนอชือ่เพือ่เลอืกตัง้เป็นกรรมการทัง้ 3 ท่าน 
มรีายละเอยีดปรากฏตาม สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3 ทีไ่ดจั้ดส่งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทุกท่าน
พรอ้มหนังสอืเชญิประชมุ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบรษัิทฯ เห็นควรเสนอใหท้ีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2561

อนุมัตกิารเลอืกตัง้บคุคลดังตอ่ไปนี้ กลับเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการบรษัิทฯ อกี
วาระหนึง่

1. นายพเิชษฐ ภมีะโยธนิ ตําแหน่ง กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ   

2. นายววิัฒน ์ กนกวัฒนาวรรณ  ตําแหน่ง กรรมการบรษัิท 

3. นายแมท่ัพ ต. สวุรรณ ตําแหน่ง กรรมการบรษัิทฯ

หมายเหตุ มตใินวาระนี้จะตอ้งไดรั้บอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุ
และออกเสยีงลงคะแนน (ในการพจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออก
จากตําแหน่งตามวาระ บรษัิทฯ จะพจิารณาอนุมตัเิป็นรายบคุคล)

วาระที ่7 อนมุตักิารกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการบรษิทัฯ 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บรษัิทมหาชนจํากัด และขอ้บังคับของบรษัิทฯ ขอ้ 
22 กําหนดว่า กรรมการมสีทิธไิดรั้บค่าตอบแทนจากบรษัิทในรปูของเงนิรางวัล 
เบีย้ประชมุ บําเหน็จ โบนัส หรอืผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอืน่ ตามทีท่ี่
ประชุมผูถ้ือหุน้จะพิจารณา โดยอาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอนหรือวาง
หลักเกณฑ์ และจะกําหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะใหม้ีผลตลอดไปจนกว่าที่
ประชมุผูถ้อืหุน้จะมมีตเิปลีย่นแปลงเป็นอยา่งอืน่ก็ได ้

ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนไดพ้จิารณาความเหมาะสม
ของการกําหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษัิทฯ โดยพจิารณากลั่นกรองอยา่ง
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1. นายพเิชษฐ ภมีะโยธนิ ตําแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ / 
กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน

2. นายววิฒัน ์ กนกวฒันาวรรณ ตําแหน่ง รองประธานกรรมการ /กรรมการบรษัิทฯ และ 
กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน

3. นายแมท่ัพ ต. สวุรรณ ตําแหน่ง กรรมการบรษัิทฯ และกรรมการผูจั้ดการ

ทัง้นี้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนไดพ้จิารณาคุณสมบัตขิอง
กรรมการทีต่อ้งออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 
2561 แลว้ เห็นว่า กรรมการผูท้ีจ่ะตอ้งออกจากตําแหน่งจํานวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ 
นายพิเชษฐ ภีมะโยธิน  นายวิวัฒน์  กนกวัฒนาวรรณ  และ นายแม่ทัพ ต. 
สุวรรณ  เป็นผูท้ีม่คีวามรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชีย่วชาญอัน
เป็นประโยชน์ต่อการดําเนนิงานของบรษัิทฯ ดังนัน้ จงึเห็นควรเสนอใหแ้ต่งตัง้
กรรมการทัง้ 3 ทา่นดังกลา่วกลบัเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการบรษัิทฯ อกีวาระหนึง่ 

ทัง้นี้ บุคคลทัง้ 3 ท่านทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่เป็นกรรมการขา้งตน้ คณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนไดพ้จิารณาตามหลักเกณฑแ์ละกระบวนการสรร
หา โดยพจิารณาว่าบุคคลทัง้ 3 ท่านมคีุณสมบัตแิละไมม่ลีักษณะตอ้งหา้มตาม 
พ.ร.บ. บรษัิทมหาชนจํากัด และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพยฯ์ 
ตลอดจนประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง และสําหรับผูท้ีจ่ะดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอสิระ
ก็เป็นผูท้ีม่คีณุสมบตัคิวามเป็นกรรมการอสิระตามนยิามกรรมการอสิระของบรษัิท
ฯ ซึ่งมีรายละเอียดเท่ากับขอ้กําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(“สํานกังาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์
แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) ตามทีป่รากฏใน สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3 ที่
ไดจั้ดสง่ใหก้บัผูถ้อืหุน้ทกุทา่นพรอ้มหนังสอืเชญิประชมุ รวมถงึมคีณุสมบตัคิวาม
เป็นกรรมการอสิระครบถว้นตามขอ้กําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพยฯ์ ซึง่มคีวามเหมาะสมทีจ่ะดํารงตําแหน่งกรรมการบรษัิทฯ

ดังนัน้ คณะกรรมการบรษัิทฯ จงึเห็นควรเสนอใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 
2561 อนุมตักิารเลอืกตัง้บคุคลดังตอ่ไปนี ้กลับเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการบรษัิท
ฯ อกีวาระหนึง่
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รายชือ่กรรมการทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่
ใหด้าํรงตาํแหนง่กรรมการ  

แทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ
และตาํแหนง่ 

ประชุม
คณะกรรมการ

ในปี 2560

ประชุม
คณะกรรมการ

ชุดยอ่ย
ในปี 2560

จํานวนปีที่
ดาํรง

ตาํแหนง่
กรรมการ

นายพเิชษฐ

ภมีะโยธนิ

ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการอสิระ / กรรมการสรร
หาและกําหนดคา่ตอบแทน

7/7 7/7 2

นายววิฒัน ์ 

กนกวัฒนาวรรณ

รองประธานกรรมการ /
กรรมการบรษัิท ฯ และ 
กรรมการสรรหาและกําหนด
คา่ตอบแทน

7/7 3/3 2

นายแมท่ัพ ต. สวุรรณ กรรมการบรษัิท ฯ และ
กรรมการผูจั้ดการ

7/7 - 2

ทัง้นี้ ขอ้มลูของบคุคลผูไ้ดรั้บการเสนอชือ่เพือ่เลอืกตัง้เป็นกรรมการทัง้ 3 ท่าน 
มรีายละเอยีดปรากฏตาม สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3 ทีไ่ดจั้ดส่งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทุกท่าน
พรอ้มหนังสอืเชญิประชมุ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบรษัิทฯ เห็นควรเสนอใหท้ีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2561

อนุมัตกิารเลอืกตัง้บคุคลดังตอ่ไปนี้ กลับเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการบรษัิทฯ อกี
วาระหนึง่

1. นายพเิชษฐ ภมีะโยธนิ ตําแหน่ง กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ   

2. นายววิัฒน ์ กนกวัฒนาวรรณ  ตําแหน่ง กรรมการบรษัิท 

3. นายแมท่ัพ ต. สวุรรณ ตําแหน่ง กรรมการบรษัิทฯ

หมายเหตุ มตใินวาระนี้จะตอ้งไดรั้บอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุ
และออกเสยีงลงคะแนน (ในการพจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออก
จากตําแหน่งตามวาระ บรษัิทฯ จะพจิารณาอนุมตัเิป็นรายบคุคล)

วาระที ่7 อนมุตักิารกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการบรษิทัฯ 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บรษัิทมหาชนจํากัด และขอ้บังคับของบรษัิทฯ ขอ้ 
22 กําหนดว่า กรรมการมสีทิธไิดรั้บค่าตอบแทนจากบรษัิทในรปูของเงนิรางวัล 
เบีย้ประชมุ บําเหน็จ โบนัส หรอืผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอืน่ ตามทีท่ี่
ประชุมผูถ้ือหุน้จะพิจารณา โดยอาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอนหรือวาง
หลักเกณฑ์ และจะกําหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะใหม้ีผลตลอดไปจนกว่าที่
ประชมุผูถ้อืหุน้จะมมีตเิปลีย่นแปลงเป็นอยา่งอืน่ก็ได ้

ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนไดพ้จิารณาความเหมาะสม
ของการกําหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษัิทฯ โดยพจิารณากลั่นกรองอยา่ง
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ละเอยีดถงึความเหมาะสมประการตา่ง ๆ กลา่วคอื ผลการดําเนนิงานของบรษัิทฯ 
และขนาดธรุกจิของบรษัิทฯ ภาระหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ คณะกรรมการ
บรษัิท ฯ จงึเห็นควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ อนุมตักิารกําหนดคา่ตอบแทน
กรรมการบรษัิท ประจําปี 2561 เป็นจํานวนไมเ่กนิ 1,000,000 บาท โดยใหจ้า่ย
ในรปูคา่ตอบแทนรายไตรมาสในอตัราเดยีวกบัปี 2560 และจา่ยในรปูคา่เบีย้
ประชมุเฉพาะกรรมการอสิระสําหรับการประชมุคณะกรรมการบรษัิทโดยจะมี
กําหนดการจา่ยคา่เบีย้ประชมุดังกลา่วตัง้แตก่ารประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้
ที ่6/2561 เป็นตน้ไป ในอตัรา 10,000 บาท/คน/ครัง้

  คา่ตอบแทนกรรมการรายไตรมาส 

ตาํแหนง่ ประจาํปี 2561 (เสนอ) ประจาํปี 2560

ประธานกรรมการบรษัิทฯและกรรมการ
อสิระ

45,000 บาท/คน/ไตรมาส 45,000 บาท/คน/ไตรมาส

ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอสิระ

35,000 บาท/คน/ไตรมาส 35,000 บาท/คน/ไตรมาส

กรรมการอสิระ 25,000 บาท/คน/ไตรมาส 25,000 บาท/คน/ไตรมาส

กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิารของบรษัิทฯ 10,000 บาท/คน/ไตรมาส 10,000 บาท/คน/ไตรมาส

กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารของบรษัิทฯ ไมม่ี ไมม่ี

    คา่เบีย้ประชมุกรรมการ สําหรับการประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที ่6 /2561 เป็นตน้ไป

ตาํแหนง่ ประจาํปี 2561 (เสนอ) ประจาํปี 2560

กรรมการอสิระ 10,000 บาท/คน/คร ัง้ ไมม่ ี

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบรษัิทฯ พจิารณาแลว้ เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามัญผูถ้อืหุน้ 
ประจําปี 2561  อนุมตักิารกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการบรษัิทฯ 

หมายเหตุ มตใินวาระนี้ตอ้งไดรั้บการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของ
จํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุ

วาระที่ 8 อนุมตักิารแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละการกําหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ี
ประจําปี 2561

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บรษัิทมหาชนจํากดั และขอ้บงัคับของบรษัิทฯ ขอ้ 
36 กําหนดใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชแีละกําหนดคา่ตอบแทน
ผูส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ ทกุรอบปีบญัชี
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จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ อนุมัตกิารแต่งตัง้ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตของบรษัิท 
สํานักงาน อวีาย จํากัด ใหทํ้าหนา้ทีผู่ส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ สําหรับรอบปีบัญชี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยกําหนดใหผู้ส้อบบัญชีคนใดคนหนึ่ง
ดังตอ่ไปนี ้เป็นผูทํ้าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงนิของบรษัิทฯ

(1)  นางสาวสมุาล ี รวีราบณัฑติ ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตทะเบยีนเลขที่ 3970 (เป็นผูส้อบ
บญัชขีองบรษัิทฯ มาแลว้เป็นเวลา 4 ปี)  และ / หรอื

(2)  นางสาวมณี   รัตนบรรณกจิ ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตทะเบยีนเลขที่ 5313 (เป็นผูส้อบ
บญัชขีองบรษัิทฯ มาแลว้เป็นเวลา 1 ปี) และ / หรอื

(3)  นางสาววไิลลักษณ์  เลาหศรสีกลุ ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตทะเบยีนเลขที่ 6140 (ไม่เคยเป็น
ผูส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ) 

ทัง้นี้ การพจิารณาคัดเลือกผูส้อบบัญช ีประจําปี 2561 ขา้งตน้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบของบรษัิทฯ ไดพ้จิารณาคัดเลอืกจากผูส้อบบัญชซี ึง่ไดเ้สนอราคาค่า
สอบบญัชแีละขอบเขตการดําเนนิงานมายงับรษัิทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ไดพ้ิจารณาถึงคุณสมบัติและประสบการณ์การทํางานของผูส้อบบัญชี ซึง่
ภายหลังจากการพจิารณาเห็นว่า บรษัิท สํานักงาน อวีาย จํากัด เป็นสํานักงาน
สอบบัญชทีี่มคีวามเป็นอสิระ มีความเชีย่วชาญในการสอบบัญช ีและค่าสอบ
บัญชีที่เสนอมีความเหมาะสม ทั ้งนี้  ผูส้อบบัญชีทั ้ง 3 ท่านดังกล่าว ไม่มี
ความสัมพันธ์ หรือมสี่วนไดเ้สยีกับบรษัิทฯ บรษัิทย่อยของบรษัิทฯ กรรมการ 
ผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืบคุคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบับคุคลดังกลา่ว

อนึ่ง ในกรณีที่ผูส้อบบัญชทีี่มรีายนามขา้งตน้ ไม่สามารถปฏบิัตหินา้ที่ได ้ให ้
บรษัิท สํานักงาน อวีาย จํากดั แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชรีายอืน่ของบรษัิท สํานักงาน อี
วาย จํากดั เขา้ทําหนา้ทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ แทนได ้

นอกจากนี้ เสนอใหท้ีป่ระชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ประจําปี 2561 อนุมัตกิารกําหนด
ค่าตอบแทนผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชสีิน้สุดวันที ่31

ธันวาคม 2561  เป็นจํานวนเงนิไม่เกนิ 1.7 ลา้นบาท ต่อปี (รวมการตรวจสอบ
บรษัิทออร่ัม แอนด ์ออร่ัม ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ) โดยไมร่วมค่าบรกิาร
อื่น  ๆ  (Non-audit services) และค่ า ใช จ้่ า ย เ บ็ ด เ ต ล็ ด  (Out of pocket 

expenses) ซึง่เพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีในปี 2560 เป็นจํานวน 
120,000 บาท เนือ่งจากขอบเขตของการตรวจสอบบญัชทีีเ่พิม่มากขึน้

ทัง้นี้ ค่าตอบแทนผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ ประจําปี 2561 เปรียบเทียบกับปี 
2560 มรีายละเอยีดดังนี้
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ละเอยีดถงึความเหมาะสมประการตา่ง ๆ กลา่วคอื ผลการดําเนนิงานของบรษัิทฯ 
และขนาดธรุกจิของบรษัิทฯ ภาระหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ คณะกรรมการ
บรษัิท ฯ จงึเห็นควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ อนุมตักิารกําหนดคา่ตอบแทน
กรรมการบรษัิท ประจําปี 2561 เป็นจํานวนไมเ่กนิ 1,000,000 บาท โดยใหจ้า่ย
ในรปูคา่ตอบแทนรายไตรมาสในอตัราเดยีวกบัปี 2560 และจา่ยในรปูคา่เบีย้
ประชมุเฉพาะกรรมการอสิระสําหรับการประชมุคณะกรรมการบรษัิทโดยจะมี
กําหนดการจา่ยคา่เบีย้ประชมุดังกลา่วตัง้แตก่ารประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้
ที ่6/2561 เป็นตน้ไป ในอตัรา 10,000 บาท/คน/ครัง้

  คา่ตอบแทนกรรมการรายไตรมาส 

ตาํแหนง่ ประจาํปี 2561 (เสนอ) ประจาํปี 2560

ประธานกรรมการบรษัิทฯและกรรมการ
อสิระ

45,000 บาท/คน/ไตรมาส 45,000 บาท/คน/ไตรมาส

ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอสิระ

35,000 บาท/คน/ไตรมาส 35,000 บาท/คน/ไตรมาส

กรรมการอสิระ 25,000 บาท/คน/ไตรมาส 25,000 บาท/คน/ไตรมาส

กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิารของบรษัิทฯ 10,000 บาท/คน/ไตรมาส 10,000 บาท/คน/ไตรมาส

กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารของบรษัิทฯ ไมม่ี ไมม่ี

    คา่เบีย้ประชมุกรรมการ สําหรับการประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที ่6 /2561 เป็นตน้ไป

ตาํแหนง่ ประจาํปี 2561 (เสนอ) ประจาํปี 2560

กรรมการอสิระ 10,000 บาท/คน/คร ัง้ ไมม่ ี

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบรษัิทฯ พจิารณาแลว้ เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามัญผูถ้อืหุน้ 
ประจําปี 2561  อนุมตักิารกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการบรษัิทฯ 

หมายเหตุ มตใินวาระนี้ตอ้งไดรั้บการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของ
จํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุ

วาระที่ 8 อนุมตักิารแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละการกําหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ี
ประจําปี 2561

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บรษัิทมหาชนจํากดั และขอ้บงัคับของบรษัิทฯ ขอ้ 
36 กําหนดใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชแีละกําหนดคา่ตอบแทน
ผูส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ ทกุรอบปีบญัชี
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จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ อนุมัตกิารแต่งตัง้ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตของบรษัิท 
สํานักงาน อวีาย จํากัด ใหทํ้าหนา้ทีผู่ส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ สําหรับรอบปีบัญชี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยกําหนดใหผู้ส้อบบัญชีคนใดคนหนึ่ง
ดังตอ่ไปนี ้เป็นผูทํ้าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงนิของบรษัิทฯ

(1)  นางสาวสมุาล ี รวีราบณัฑติ ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตทะเบยีนเลขที่ 3970 (เป็นผูส้อบ
บญัชขีองบรษัิทฯ มาแลว้เป็นเวลา 4 ปี)  และ / หรอื

(2)  นางสาวมณี   รัตนบรรณกจิ ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตทะเบยีนเลขที่ 5313 (เป็นผูส้อบ
บญัชขีองบรษัิทฯ มาแลว้เป็นเวลา 1 ปี) และ / หรอื

(3)  นางสาววไิลลักษณ์  เลาหศรสีกลุ ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตทะเบยีนเลขที่ 6140 (ไม่เคยเป็น
ผูส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ) 

ทัง้นี้ การพจิารณาคัดเลือกผูส้อบบัญช ีประจําปี 2561 ขา้งตน้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบของบรษัิทฯ ไดพ้จิารณาคัดเลอืกจากผูส้อบบัญชซี ึง่ไดเ้สนอราคาค่า
สอบบญัชแีละขอบเขตการดําเนนิงานมายงับรษัิทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ไดพ้ิจารณาถึงคุณสมบัติและประสบการณ์การทํางานของผูส้อบบัญชี ซึง่
ภายหลังจากการพจิารณาเห็นว่า บรษัิท สํานักงาน อวีาย จํากัด เป็นสํานักงาน
สอบบัญชทีี่มคีวามเป็นอสิระ มีความเชีย่วชาญในการสอบบัญช ีและค่าสอบ
บัญชีที่เสนอมีความเหมาะสม ทั ้งนี้  ผูส้อบบัญชีทั ้ง 3 ท่านดังกล่าว ไม่มี
ความสัมพันธ์ หรือมสี่วนไดเ้สยีกับบรษัิทฯ บรษัิทย่อยของบรษัิทฯ กรรมการ 
ผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืบคุคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบับคุคลดังกลา่ว

อนึ่ง ในกรณีที่ผูส้อบบัญชทีี่มรีายนามขา้งตน้ ไม่สามารถปฏบิัตหินา้ที่ได ้ให ้
บรษัิท สํานักงาน อวีาย จํากดั แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชรีายอืน่ของบรษัิท สํานักงาน อี
วาย จํากดั เขา้ทําหนา้ทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ แทนได ้

นอกจากนี้ เสนอใหท้ีป่ระชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ประจําปี 2561 อนุมัตกิารกําหนด
ค่าตอบแทนผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชสีิน้สุดวันที ่31

ธันวาคม 2561  เป็นจํานวนเงนิไม่เกนิ 1.7 ลา้นบาท ต่อปี (รวมการตรวจสอบ
บรษัิทออร่ัม แอนด ์ออร่ัม ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ) โดยไมร่วมค่าบรกิาร
อื่น  ๆ  (Non-audit services) และค่ า ใช จ้่ า ย เ บ็ ด เ ต ล็ ด  (Out of pocket 

expenses) ซึง่เพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีในปี 2560 เป็นจํานวน 
120,000 บาท เนือ่งจากขอบเขตของการตรวจสอบบญัชทีีเ่พิม่มากขึน้

ทัง้นี้ ค่าตอบแทนผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ ประจําปี 2561 เปรียบเทียบกับปี 
2560 มรีายละเอยีดดังนี้
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ค่าตอบแทนผู ้สอบบญัชี
(Audit fee)

เสนอ สําหรบัรอบปีบญัช ีสิน้สุด  
31 ธนัวาคม 2561 

สําหรบัรอบปีบญัช ีสิน้สดุ 
31 ธนัวาคม 2560 

คา่สอบบญัชขีองบรษัิทฯ จํานวนไมเ่กนิ 1,700,000 บาท จํานวนไมเ่กนิ 1,580,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบรษัิทฯ พจิารณาแลว้ เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามัญผูถ้อืหุน้ 
ประจําปี 2561 อนุมัตกิารแต่งตัง้ผูส้อบบัญชจีากบรษัิท สํานักงาน อวีาย จํากดั 
เป็นผูส้อบบัญชี ของบรษัิทฯ สําหรับรอบปีบัญชสีิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

และการกําหนดค่าตอบแทนผูส้อบบัญชขีองบริษัทฯ เป็นจํานวนเงนิไม่เกนิ 
1,700,000  บาท โดยมรีายละเอยีดตามทีเ่สนอขา้งตน้

หมายเหตุ มตใินวาระนี้ตอ้งไดรั้บการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ
และออกเสยีงลงคะแนน

วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ ๆ (ถา้ม)ี

อนึ่ง บรษัิทฯ ไดเ้ผยแพร่หนังสอืเชญิประชุมผูถ้ือหุน้ พรอ้มเอกสารประกอบการประชุมไวบ้น
เว็บไซต์ของบรษัิทฯ ที่ http://investor.afteryoudessertcafe.com/th/home ดว้ยแลว้ จงึขอเรียนเชญิ

ท่านผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ เขา้ร่วมประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2561 ในวันที ่26 เมษายน 2561 เวลา 
10.00 น. ณ  หอ้งศรนีครนิทร ์2 ชัน้ 9  โรงแรมเดอะ แกรนด ์โฟรว์งิส ์คอนเวนชัน่  ตัง้อยูเ่ลขที ่333 ถนน
ศรนีครนิทร ์แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  แผนทีส่ถานทีจั่ดประชมุ ปรากฏตาม
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 11   

ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชมุไดด้ว้ยตนเอง และมคีวามประสงคจ์ะมอบฉันทะให ้
ผูอ้ ืน่เขา้ประชมุและออกเสยีงแทนตน โปรดกรอกรายละเอยีด และลงนามในหนังสอืมอบฉันทะแบบ ก. 
หรอืแบบ ข. แบบใดแบบหนึง่ ส่วนผูถ้อืหุน้ต่างชาตทิีแ่ต่งตัง้ใหค้ัสโตเดยีน (Custodian) เป็นผูรั้บฝาก
และดแูลหุน้ โปรดใชห้นังสอืมอบฉันทะแบบ ค. ตาม สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 7 – 9 ตามลําดับ

ทัง้นี้ เพือ่เป็นการรักษาสทิธแิละผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วม
ประชมุไดด้ว้ยตนเอง และมคีวามประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระของบรษัิทฯ เขา้ประชมุและออก
เสยีงแทนตน ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉันทะใหแ้กก่รรมการอสิระของบรษัิทฯ ดังมรีายนามและประวัตปิรากฏ
ตาม สิง่ทีส่่งมาดว้ย 10 โดยใชห้นังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตาม สิง่ทีส่่งมาดว้ย 8 มอบฉันทะให ้
กรรมการอสิระของบรษัิทฯ เพือ่เขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนผูถ้อืหุน้ได ้และส่งหนังสอื
มอบฉันทะแบบ ข. พรอ้มเอกสารประกอบตามรายละเอยีดทีป่รากฏตาม สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 5 มายัง บรษัิท 
อาฟเตอร ์ย ูจํากัด (มหาชน) ฝ่ายนักลงทนุสัมพันธ ์บมจ. อาฟเตอร ์ย ูเลขที ่1319 / 9 ซอยพัฒนาการ 
25 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 เบอรโ์ทรศัพท ์02-318-

4488 ตอ่ 206 และเพือ่ความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จงึขอความรว่มมอืโปรดสง่เอกสารใหบ้รษัิท
ฯ ภายในวันที ่20 เมษายน 2561
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ทัง้นี้ ขอใหผู้ถ้ือหุน้ศกึษาคําชีแ้จงวธิีการลงทะเบยีน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่
ผูเ้ขา้รว่มประชมุตอ้งนํามาแสดงในวันประชมุ ตาม สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 5 รวมทัง้ขัน้ตอนการเขา้รว่มประชมุผู ้
ถอืหุน้ ดังมรีายละเอยีดปรากฏตาม สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 6 โดยบรษัิทฯ จะดําเนนิการประชมุตามขอ้บังคับ
ของบรษัิทฯ หมวดที ่6 เรือ่ง การประชมุผูถ้อืหุน้   โดยมรีายละเอยีดตาม สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 4

เพื่อใหก้ารลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ประจําปี 2561 เป็นไปดว้ยความสะดวก 
รวดเร็วและเรยีบรอ้ย บรษัิทฯ จะเปิดใหท้่านผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะลงทะเบยีนไดต้ัง้แต่เวลา 08.00

น. ของวันประชมุ ณ หอ้งศรนีครนิทร ์2 ชัน้ 9  โรงแรมเดอะ แกรนด ์โฟรว์งิส ์คอนเวนชัน่  ตัง้อยูเ่ลขที ่
333 ถนนศรนีครนิทร ์แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  และเนื่องจากบรษัิทฯ จะใช ้

ระบบ บารโ์ค๊ต ในการลงทะเบยีนและนับคะแนนเสยีงในการประชมุครัง้นี ้ดังนัน้ จงึขอใหผู้ถ้อืหุน้และผูรั้บ
มอบฉันทะ โปรดนําแบบฟอร์มการลงทะเบยีนตาม (ใบบาร์โค๊ต) มาแสดงในวันประชุมพรอ้มเอกสาร
ประกอบอืน่ ๆ ตามรายละเอยีดทีป่รากฏตาม สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 5

อนึง่ บรษัิทฯ กําหนดวันกําหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธใินการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 
ประจําปี 2561 (Record Date) ในวันที ่15 มนีาคม 2561  

    ขอแสดงความนับถอื

(นายปรยีม์น ป่ินสกลุ)

ประธานคณะกรรมการบรษัิทฯ
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ค่าตอบแทนผู ้สอบบญัชี
(Audit fee)

เสนอ สําหรบัรอบปีบญัช ีสิน้สุด  
31 ธนัวาคม 2561 

สําหรบัรอบปีบญัช ีสิน้สดุ 
31 ธนัวาคม 2560 

คา่สอบบญัชขีองบรษัิทฯ จํานวนไมเ่กนิ 1,700,000 บาท จํานวนไมเ่กนิ 1,580,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบรษัิทฯ พจิารณาแลว้ เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามัญผูถ้อืหุน้ 
ประจําปี 2561 อนุมัตกิารแต่งตัง้ผูส้อบบัญชจีากบรษัิท สํานักงาน อวีาย จํากดั 
เป็นผูส้อบบัญชี ของบรษัิทฯ สําหรับรอบปีบัญชสีิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

และการกําหนดค่าตอบแทนผูส้อบบัญชขีองบริษัทฯ เป็นจํานวนเงนิไม่เกนิ 
1,700,000  บาท โดยมรีายละเอยีดตามทีเ่สนอขา้งตน้

หมายเหตุ มตใินวาระนี้ตอ้งไดรั้บการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ
และออกเสยีงลงคะแนน

วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ ๆ (ถา้ม)ี

อนึ่ง บรษัิทฯ ไดเ้ผยแพร่หนังสอืเชญิประชุมผูถ้ือหุน้ พรอ้มเอกสารประกอบการประชุมไวบ้น
เว็บไซต์ของบรษัิทฯ ที่ http://investor.afteryoudessertcafe.com/th/home ดว้ยแลว้ จงึขอเรียนเชญิ

ท่านผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ เขา้ร่วมประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2561 ในวันที ่26 เมษายน 2561 เวลา 
10.00 น. ณ  หอ้งศรนีครนิทร ์2 ชัน้ 9  โรงแรมเดอะ แกรนด ์โฟรว์งิส ์คอนเวนชัน่  ตัง้อยูเ่ลขที ่333 ถนน
ศรนีครนิทร ์แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  แผนทีส่ถานทีจั่ดประชมุ ปรากฏตาม
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 11   

ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชมุไดด้ว้ยตนเอง และมคีวามประสงคจ์ะมอบฉันทะให ้
ผูอ้ ืน่เขา้ประชมุและออกเสยีงแทนตน โปรดกรอกรายละเอยีด และลงนามในหนังสอืมอบฉันทะแบบ ก. 
หรอืแบบ ข. แบบใดแบบหนึง่ ส่วนผูถ้อืหุน้ต่างชาตทิีแ่ต่งตัง้ใหค้ัสโตเดยีน (Custodian) เป็นผูรั้บฝาก
และดแูลหุน้ โปรดใชห้นังสอืมอบฉันทะแบบ ค. ตาม สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 7 – 9 ตามลําดับ

ทัง้นี้ เพือ่เป็นการรักษาสทิธแิละผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วม
ประชมุไดด้ว้ยตนเอง และมคีวามประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระของบรษัิทฯ เขา้ประชมุและออก
เสยีงแทนตน ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉันทะใหแ้กก่รรมการอสิระของบรษัิทฯ ดังมรีายนามและประวัตปิรากฏ
ตาม สิง่ทีส่่งมาดว้ย 10 โดยใชห้นังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตาม สิง่ทีส่่งมาดว้ย 8 มอบฉันทะให ้
กรรมการอสิระของบรษัิทฯ เพือ่เขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนผูถ้อืหุน้ได ้และส่งหนังสอื
มอบฉันทะแบบ ข. พรอ้มเอกสารประกอบตามรายละเอยีดทีป่รากฏตาม สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 5 มายัง บรษัิท 
อาฟเตอร ์ย ูจํากัด (มหาชน) ฝ่ายนักลงทนุสัมพันธ ์บมจ. อาฟเตอร ์ย ูเลขที ่1319 / 9 ซอยพัฒนาการ 
25 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 เบอรโ์ทรศัพท ์02-318-

4488 ตอ่ 206 และเพือ่ความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จงึขอความรว่มมอืโปรดสง่เอกสารใหบ้รษัิท
ฯ ภายในวันที ่20 เมษายน 2561

หน้า 10 จาก 11 
 

10

เอกสารการประชมุผูถ้อืหุน้ประจําปี 2561 บมจ. อาฟเตอร ์ยู                                                       

ทัง้นี้ ขอใหผู้ถ้ือหุน้ศกึษาคําชีแ้จงวธิีการลงทะเบยีน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่
ผูเ้ขา้รว่มประชมุตอ้งนํามาแสดงในวันประชมุ ตาม สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 5 รวมทัง้ขัน้ตอนการเขา้รว่มประชมุผู ้
ถอืหุน้ ดังมรีายละเอยีดปรากฏตาม สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 6 โดยบรษัิทฯ จะดําเนนิการประชมุตามขอ้บังคับ
ของบรษัิทฯ หมวดที ่6 เรือ่ง การประชมุผูถ้อืหุน้   โดยมรีายละเอยีดตาม สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 4

เพื่อใหก้ารลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ประจําปี 2561 เป็นไปดว้ยความสะดวก 
รวดเร็วและเรยีบรอ้ย บรษัิทฯ จะเปิดใหท้่านผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะลงทะเบยีนไดต้ัง้แต่เวลา 08.00

น. ของวันประชมุ ณ หอ้งศรนีครนิทร ์2 ชัน้ 9  โรงแรมเดอะ แกรนด ์โฟรว์งิส ์คอนเวนชัน่  ตัง้อยูเ่ลขที ่
333 ถนนศรนีครนิทร ์แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  และเนื่องจากบรษัิทฯ จะใช ้

ระบบ บารโ์ค๊ต ในการลงทะเบยีนและนับคะแนนเสยีงในการประชมุครัง้นี ้ดังนัน้ จงึขอใหผู้ถ้อืหุน้และผูรั้บ
มอบฉันทะ โปรดนําแบบฟอร์มการลงทะเบยีนตาม (ใบบาร์โค๊ต) มาแสดงในวันประชุมพรอ้มเอกสาร
ประกอบอืน่ ๆ ตามรายละเอยีดทีป่รากฏตาม สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 5

อนึง่ บรษัิทฯ กําหนดวันกําหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธใินการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 
ประจําปี 2561 (Record Date) ในวันที ่15 มนีาคม 2561  

    ขอแสดงความนับถอื

(นายปรยีม์น ป่ินสกลุ)

ประธานคณะกรรมการบรษัิทฯ
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2560 

ของ 

บริษัท อาฟเตอร์ ย ูจาํกดั (มหาชน) 

วัน เวลา และสถานที่ประชุม 

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากัด (มหาชน)  (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจําปี 2560  

(“ที่ประชุม”) เมื่อท่ี 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพาวิลเลี่ยน บี ชัน้ 8 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์  

คอนเวนชัน่ ตัง้อยูเ่ลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

เร่ิมการประชุม 

นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบญุ ทําหน้าท่ีเป็นผู้ดําเนินการประชุม (“ผู้ดําเนินการประชุม”) กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้น

และผู้ เข้าร่วมประชมุ และแจ้งให้ท่ีประชมุทราบถงึข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัจํานวนทนุจดทะเบียนและหุ้นของบริษัทฯ ณ วนัปิด

สมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้น เมื่อวันท่ี 23 มีนาคม 2560 กล่าวคือ บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทัง้สิน้ 72,500,000 บาท แบ่งออกเป็น 

725,000,000 หุ้น โดยมีทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 72,500,000 บาท เป็นหุ้นท่ีออกและจําหนา่ยแล้วจํานวน 725,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ี

ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 

ผู้ดําเนินการประชุมได้แจ้งตอ่ท่ีประชุมวา่ ในการประชุมรายงานวา่มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดย

การมอบฉันทะ รวม 182 ราย นบัรวมจํานวนหุ้นได้ 583,650,028 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 80.5035 ของหุ้นท่ีจําหน่ายได้

ทัง้หมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชมุตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ ซึง่กําหนดให้ต้องมีผู้ ถือหุ้น

และผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด 

และต้องมีหุ้นรวมกนัไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมดของบริษัทฯ  

ทัง้นี ้ก่อนเข้าสูว่าระการประชมุ ผู้ดําเนินการประชุมได้กล่าวแนะนําคณะกรรมการบริษัทฯ และท่ีปรึกษาท่ีเข้า

ร่วมประชมุ ดงันี ้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายปรีย์มน  ป่ินสกลุ   ประธานกรรมการบริษัทฯ / กรรมการตรวจสอบ / 

      ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

2. นายวิวฒัน์   กนกวฒันาวรรณ  รองประธานกรรมการบริษัทฯ / กรรมการสรรหาและ 

      กําหนดคา่ตอบแทน 

3. นายพิเชษฐ  ภีมะโยธิน  กรรมการบริษัทฯ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /  

      กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

4. ดร. ธรรมนญู  อานนัโทไทย  กรรมการบริษัทฯ / กรรมการตรวจสอบ 

5. นายแมท่พั   ต.สวุรรณ   กรรมการบริษัทฯ  

6. นางสาวกลุพชัร์  กนกวฒันาวรรณ  กรรมการบริษัทฯ  

7. นายมิลล์   กนกวฒันาวรรณ  กรรมการบริษัทฯ 

1 

324, 326 ซอยพฒันาการ 30 ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทร 02-318-4488 แฟกซ์ 02-318-0022 
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ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายทรงพล  ทศันาเสถียร  ผู้ อํานวยการฝ่ายปฏิบตักิาร 

2. นางสาวอไุรวรรณ  สมานวงศ์  ผู้ อํานวยการฝ่ายผลติ 

3. นางสาวชไมพร  ตัง้กิตติสวุรรณ์  ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม 

1. ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั 

(1) นางสาวสมุาล ี รีวราบณัฑิต  หุ้นสว่นด้านการสอบบญัชี 

(2) นางสาวณฐันิช  เตชวรประเสริฐ   ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบบญัชี 

2. ท่ีปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สาํนกังานกฎหมาย แคปปิตอล จํากดั 

นางสาวเยาวโรจน์   กลิน่บญุ   ทนายความหุ้นสว่น 

 ผู้ดําเนินการประชมุได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ เน่ืองจากบริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนบั

คะแนนเสียง และก่อนเข้าสูว่าระการประชมุ เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกํากบักิจการท่ีดี จึงได้ชีแ้จงวิธีการลงทะเบียนและ

วิธีการนบัคะแนนเสยีง ซึง่ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะต้องลงมติในแตล่ะวาระดงันี ้

1. ในการออกเสยีงลงคะแนนในท่ีประชมุ ผู้ ถือหุ้นทกุคนจะมีคะแนนเสยีงเทา่กบัจํานวนหุ้นท่ีตนถืออยู ่ 

โดยให้นบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 

2. กรณีผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง และผู้ รับมอบฉนัทะตามแบบท่ีกฎหมายกําหนด ให้ปฏิบตัิการลงคะแนน

เสยีงดงัตอ่ไปนี ้

ก่อนการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ ขอให้ทา่นผู้ ถือหุ้นลงลายมือช่ือในบตัรลงคะแนนด้วย ทัง้นี ้เพ่ือให้เกิด

ความโปร่งใสในการลงคะแนน 

ในการลงคะแนนเสียงสําหรับทุกวาระ หากไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ ถือหุ้น 

เห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามจํานวนเสียงของผู้ ถือหุ้นแต่ละคน ต่อมติท่ีนําเสนอ สําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วยหรือ

งดออกเสียง ให้ผู้ ถือหุ้น ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีบริษัทฯ จดัให้พร้อมลงลายมือช่ือ และยกมือให้เจ้าหน้าท่ี 

ไปเก็บบตัรลงคะแนน 

ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนําคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หกัออกจากคะแนนเสียงทัง้หมด 

และส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย สําหรับผู้ ท่ีออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี ้ขอให้เก็บ 

บตัรลงคะแนนไว้ก่อน และสง่คืนแก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ หลงัเสร็จสิน้การประชุม ทัง้นี ้การลงมติในการประชุม

ครัง้นี ้เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลบั แต่มีการเก็บบตัรลงคะแนนผู้ เข้าร่วมประชุมทัง้หมด

เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนําคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง  

หกัออกจากคะแนนเสียงทัง้หมด และสว่นท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย สําหรับผู้ ท่ีออกเสียง

เห็นด้วยในวาระเหล่านี ้ขอให้เก็บบตัรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ หลงัเสร็จสิน้ 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2560 

ของ 

บริษัท อาฟเตอร์ ย ูจาํกดั (มหาชน) 

วัน เวลา และสถานที่ประชุม 

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากัด (มหาชน)  (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจําปี 2560  

(“ที่ประชุม”) เมื่อท่ี 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพาวิลเลี่ยน บี ชัน้ 8 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์  

คอนเวนชัน่ ตัง้อยูเ่ลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

เร่ิมการประชุม 

นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบญุ ทําหน้าท่ีเป็นผู้ดําเนินการประชุม (“ผู้ดําเนินการประชุม”) กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้น

และผู้ เข้าร่วมประชมุ และแจ้งให้ท่ีประชมุทราบถงึข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัจํานวนทนุจดทะเบียนและหุ้นของบริษัทฯ ณ วนัปิด

สมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้น เมื่อวันท่ี 23 มีนาคม 2560 กล่าวคือ บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทัง้สิน้ 72,500,000 บาท แบ่งออกเป็น 

725,000,000 หุ้น โดยมีทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 72,500,000 บาท เป็นหุ้นท่ีออกและจําหนา่ยแล้วจํานวน 725,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ี

ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 

ผู้ดําเนินการประชุมได้แจ้งตอ่ท่ีประชุมวา่ ในการประชุมรายงานวา่มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดย

การมอบฉันทะ รวม 182 ราย นบัรวมจํานวนหุ้นได้ 583,650,028 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 80.5035 ของหุ้นท่ีจําหน่ายได้

ทัง้หมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชมุตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ ซึง่กําหนดให้ต้องมีผู้ ถือหุ้น

และผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด 

และต้องมีหุ้นรวมกนัไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมดของบริษัทฯ  

ทัง้นี ้ก่อนเข้าสูว่าระการประชมุ ผู้ดําเนินการประชุมได้กล่าวแนะนําคณะกรรมการบริษัทฯ และท่ีปรึกษาท่ีเข้า

ร่วมประชมุ ดงันี ้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายปรีย์มน  ป่ินสกลุ   ประธานกรรมการบริษัทฯ / กรรมการตรวจสอบ / 

      ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

2. นายวิวฒัน์   กนกวฒันาวรรณ  รองประธานกรรมการบริษัทฯ / กรรมการสรรหาและ 

      กําหนดคา่ตอบแทน 

3. นายพิเชษฐ  ภีมะโยธิน  กรรมการบริษัทฯ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /  

      กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

4. ดร. ธรรมนญู  อานนัโทไทย  กรรมการบริษัทฯ / กรรมการตรวจสอบ 

5. นายแมท่พั   ต.สวุรรณ   กรรมการบริษัทฯ  

6. นางสาวกลุพชัร์  กนกวฒันาวรรณ  กรรมการบริษัทฯ  

7. นายมิลล์   กนกวฒันาวรรณ  กรรมการบริษัทฯ 

1 
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ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายทรงพล  ทศันาเสถียร  ผู้ อํานวยการฝ่ายปฏิบตักิาร 

2. นางสาวอไุรวรรณ  สมานวงศ์  ผู้ อํานวยการฝ่ายผลติ 

3. นางสาวชไมพร  ตัง้กิตติสวุรรณ์  ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม 

1. ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั 

(1) นางสาวสมุาล ี รีวราบณัฑิต  หุ้นสว่นด้านการสอบบญัชี 

(2) นางสาวณฐันิช  เตชวรประเสริฐ   ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบบญัชี 

2. ท่ีปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สาํนกังานกฎหมาย แคปปิตอล จํากดั 

นางสาวเยาวโรจน์   กลิน่บญุ   ทนายความหุ้นสว่น 

 ผู้ดําเนินการประชมุได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ เน่ืองจากบริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนบั

คะแนนเสียง และก่อนเข้าสูว่าระการประชมุ เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกํากบักิจการท่ีดี จึงได้ชีแ้จงวิธีการลงทะเบียนและ

วิธีการนบัคะแนนเสยีง ซึง่ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะต้องลงมติในแตล่ะวาระดงันี ้

1. ในการออกเสยีงลงคะแนนในท่ีประชมุ ผู้ ถือหุ้นทกุคนจะมีคะแนนเสยีงเทา่กบัจํานวนหุ้นท่ีตนถืออยู ่ 

โดยให้นบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 

2. กรณีผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง และผู้ รับมอบฉนัทะตามแบบท่ีกฎหมายกําหนด ให้ปฏิบตัิการลงคะแนน

เสยีงดงัตอ่ไปนี ้

ก่อนการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ ขอให้ทา่นผู้ ถือหุ้นลงลายมือช่ือในบตัรลงคะแนนด้วย ทัง้นี ้เพ่ือให้เกิด

ความโปร่งใสในการลงคะแนน 

ในการลงคะแนนเสียงสําหรับทุกวาระ หากไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ ถือหุ้น 

เห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามจํานวนเสียงของผู้ ถือหุ้นแต่ละคน ต่อมติท่ีนําเสนอ สําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วยหรือ

งดออกเสียง ให้ผู้ ถือหุ้น ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีบริษัทฯ จดัให้พร้อมลงลายมือช่ือ และยกมือให้เจ้าหน้าท่ี 

ไปเก็บบตัรลงคะแนน 

ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนําคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หกัออกจากคะแนนเสียงทัง้หมด 

และส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย สําหรับผู้ ท่ีออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี ้ขอให้เก็บ 

บตัรลงคะแนนไว้ก่อน และสง่คืนแก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ หลงัเสร็จสิน้การประชุม ทัง้นี ้การลงมติในการประชุม

ครัง้นี ้เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลบั แต่มีการเก็บบตัรลงคะแนนผู้ เข้าร่วมประชุมทัง้หมด

เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนําคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง  

หกัออกจากคะแนนเสียงทัง้หมด และสว่นท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย สําหรับผู้ ท่ีออกเสียง

เห็นด้วยในวาระเหล่านี ้ขอให้เก็บบตัรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ หลงัเสร็จสิน้ 
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การประชุม ทัง้นี ้การลงมติในการประชุมครัง้นี ้เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไมใ่ช่การลงมติแบบลบั แต่ม ี

การเก็บบตัรลงคะแนนผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมดเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส 

การลงคะแนนในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้จะถือวา่การลงคะแนนดงักลา่วเป็นโมฆะ 

1) บตัรลงคะแนนท่ีมีการทําเคร่ืองหมายเกินกวา่หนึง่ช่อง  

2) บตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสยีงโดยแสดงเจตนาขดักนั  

3) บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆา่และไมม่ีลายมือช่ือกํากบั  

4) บตัรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเสยีงเกินกวา่เสยีงท่ีมีอยู ่ 

5) บตัรคะแนนท่ีไมม่ีการลงคะแนนใด ๆ 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสยีงให้ขีดฆา่ของเดิมและลงช่ือกํากบัด้วยทกุครัง้ 

3. กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีทําหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชมุ หรือมอบให้กรรมการหรือกรรมการอิสระ

ออกเสยีง และกําหนดให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นหรือผู้มอบฉนัทะ 

ผู้ รับมอบฉนัทะจะลงคะแนนเสยีงตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นหรือผู้มอบฉนัทะ 

 กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีทําหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีของผู้ ถือหุ้ นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตัง้คัสโตเดียนใน

ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง  

คราวเดียวกนัในแตล่ะวาระ โดยแยกเสยีงท่ีจะทําการลงคะแนนเทา่กบัจํานวนหุ้นท่ีตนถือ 

4. การลงมติในวาระตา่ง ๆ จะต้องได้รับคะแนนเสยีงจากผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

การลงมติในวาระท่ี 2 วาระท่ี 4 วาระท่ี 5 วาระท่ี 6 วาระท่ี 8 และวาระท่ี 11 จะต้องได้รับการอนุมัต ิ

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระท่ี 6 เป็นวาระ

พิจารณาอนมุตัิการเลอืกตัง้กรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการท่ีต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระ บริษัทฯ ได้จดั

ให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการเลอืกตัง้เป็นรายบคุคล 

การลงมติในวาระท่ี 7 จะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้หมด

ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

การลงมติในวาระท่ี 9 และวาระท่ี 10 จะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

5. ภายใต้ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 35 (1) กําหนดว่า “ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น 

ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนโดยให้นบัหนึง่หุ้นเป็นเสยีงหนึง่ ถ้ามีคะแนนเสยีงเท่ากนัให้ประธานใน

ท่ีประชมุออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

ดงันัน้ ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนัน้ ๆ หรือไม่ จะนบัเฉพาะ

คะแนนเสียง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านัน้ โดย 
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ในกรณีผู้ ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “งดออกเสียง” บริษัทฯ จะไม่นบัการออกเสียงดงักลา่วเป็นฐาน 

ในการนบัคะแนนเสยีง 

6. ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะกลบัก่อน หรือไมอ่ยูใ่นห้องประชมุในวาระใด ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สทิธิลงคะแนนได้  

โดยสง่บตัรลงคะแนนลว่งหน้าให้กบัเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชมุ 

7. คะแนนเสยีงของจํานวนผู้ ถือหุ้นในแตล่ะวาระอาจไมเ่ทา่กนั เน่ืองจากการทยอยเข้าห้องประชมุ ของผู้ ถือหุ้น

และผู้ รับมอบฉนัทะ ทําให้จํานวนผู้ เข้าร่วมประชมุแตล่ะวาระอาจไมเ่ทา่กนั 

8. เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการนบัคะแนน บริษัทฯ ขอเชิญตวัแทนผู้ ถือหุ้น 1 ท่าน เข้าร่วมสงัเกตการณ์การ

นบัคะแนน นอกจากนี ้ขอเชิญตวัแทนจาก บริษัท สาํนกังานกฎหมาย แคปปิตอล จํากดั คอื นางสาวเกษมา 

แคล้วโยธา เข้าร่วมเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนน 

ก่อนลงมติในแตล่ะวาระ ประธานในท่ีประชมุจะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชมุซกัถามในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง

กบัวาระนัน้ ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่ีต้องการซกัถาม หรือแสดงความ

คิดเห็นกรุณาแจ้งช่ือและนามสกุลของท่าน และในกรณีของผู้ รับมอบฉนัทะ เพ่ิมเติมด้วยช่ือและนามสกุล

ของผู้มอบฉนัทะ ให้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบก่อนซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นทกุครัง้

จากนัน้ ผู้ดําเนินการประชุมได้เรียนเชิญ นายปรีย์มน ป่ินสกุล ประธานกรรมการบริษัทฯ ซึ่งทําหน้าท่ี

ประธานในท่ีประชมุ (“ประธานฯ”) กลา่วเปิดการประชมุ และดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

- ไมม่ ี

หมายเหต ุ วาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ จึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง 

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 

ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมวา่ บริษัทฯ ได้จดัทํารายงานการประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2559 ซึง่ได้

จดัให้มีการประชุมเมื่อวนัท่ี 6 ตลุาคม 2559 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ ส่งมาด้วย 1 (รายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อ

หุ้น ครั้งที่ 1/2559) ซึ่งได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุม จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา

รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ ท่ี  1/2559 ซึ่ง ได้จัดให้มีการประชุมเมื่อวัน ท่ี  6 ตุลาคม  2559  

โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอข้างต้น 

ผู้ดําเนินการประชมุได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามคําถามท่ีเก่ียวกบัวาระนี ้แต่

ไมม่ีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้จากนัน้ ผู้ดําเนินการประชมุได้ขอให้ท่ีประชมุลงมติในวาระนี ้

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ ท่ี 1/2559 โดยมี

รายละเอียดตามท่ีเสนอตอ่ท่ีประชมุทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้
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การประชุม ทัง้นี ้การลงมติในการประชุมครัง้นี ้เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไมใ่ช่การลงมติแบบลบั แต่ม ี

การเก็บบตัรลงคะแนนผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมดเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส 

การลงคะแนนในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้จะถือวา่การลงคะแนนดงักลา่วเป็นโมฆะ 

1) บตัรลงคะแนนท่ีมีการทําเคร่ืองหมายเกินกวา่หนึง่ช่อง  

2) บตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสยีงโดยแสดงเจตนาขดักนั  

3) บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆา่และไมม่ีลายมือช่ือกํากบั  

4) บตัรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเสยีงเกินกวา่เสยีงท่ีมีอยู ่ 

5) บตัรคะแนนท่ีไมม่ีการลงคะแนนใด ๆ 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสยีงให้ขีดฆา่ของเดิมและลงช่ือกํากบัด้วยทกุครัง้ 

3. กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีทําหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชมุ หรือมอบให้กรรมการหรือกรรมการอิสระ

ออกเสยีง และกําหนดให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นหรือผู้มอบฉนัทะ 

ผู้ รับมอบฉนัทะจะลงคะแนนเสยีงตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นหรือผู้มอบฉนัทะ 

 กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีทําหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีของผู้ ถือหุ้ นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตัง้คัสโตเดียนใน

ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง  

คราวเดียวกนัในแตล่ะวาระ โดยแยกเสยีงท่ีจะทําการลงคะแนนเทา่กบัจํานวนหุ้นท่ีตนถือ 

4. การลงมติในวาระตา่ง ๆ จะต้องได้รับคะแนนเสยีงจากผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

การลงมติในวาระท่ี 2 วาระท่ี 4 วาระท่ี 5 วาระท่ี 6 วาระท่ี 8 และวาระท่ี 11 จะต้องได้รับการอนุมัต ิ

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระท่ี 6 เป็นวาระ

พิจารณาอนมุตัิการเลอืกตัง้กรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการท่ีต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระ บริษัทฯ ได้จดั

ให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการเลอืกตัง้เป็นรายบคุคล 

การลงมติในวาระท่ี 7 จะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้หมด

ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

การลงมติในวาระท่ี 9 และวาระท่ี 10 จะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

5. ภายใต้ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 35 (1) กําหนดว่า “ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น 

ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนโดยให้นบัหนึง่หุ้นเป็นเสยีงหนึง่ ถ้ามีคะแนนเสยีงเท่ากนัให้ประธานใน

ท่ีประชมุออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

ดงันัน้ ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนัน้ ๆ หรือไม่ จะนบัเฉพาะ

คะแนนเสียง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านัน้ โดย 
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ในกรณีผู้ ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “งดออกเสียง” บริษัทฯ จะไม่นบัการออกเสียงดงักลา่วเป็นฐาน 

ในการนบัคะแนนเสยีง 

6. ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะกลบัก่อน หรือไมอ่ยูใ่นห้องประชมุในวาระใด ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สทิธิลงคะแนนได้  

โดยสง่บตัรลงคะแนนลว่งหน้าให้กบัเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชมุ 

7. คะแนนเสยีงของจํานวนผู้ ถือหุ้นในแตล่ะวาระอาจไมเ่ทา่กนั เน่ืองจากการทยอยเข้าห้องประชมุ ของผู้ ถือหุ้น

และผู้ รับมอบฉนัทะ ทําให้จํานวนผู้ เข้าร่วมประชมุแตล่ะวาระอาจไมเ่ทา่กนั 

8. เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการนบัคะแนน บริษัทฯ ขอเชิญตวัแทนผู้ ถือหุ้น 1 ท่าน เข้าร่วมสงัเกตการณ์การ

นบัคะแนน นอกจากนี ้ขอเชิญตวัแทนจาก บริษัท สาํนกังานกฎหมาย แคปปิตอล จํากดั คอื นางสาวเกษมา 

แคล้วโยธา เข้าร่วมเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนน 

ก่อนลงมติในแตล่ะวาระ ประธานในท่ีประชมุจะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชมุซกัถามในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง

กบัวาระนัน้ ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่ีต้องการซกัถาม หรือแสดงความ

คิดเห็นกรุณาแจ้งช่ือและนามสกุลของท่าน และในกรณีของผู้ รับมอบฉนัทะ เพ่ิมเติมด้วยช่ือและนามสกุล

ของผู้มอบฉนัทะ ให้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบก่อนซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นทกุครัง้

จากนัน้ ผู้ดําเนินการประชุมได้เรียนเชิญ นายปรีย์มน ป่ินสกุล ประธานกรรมการบริษัทฯ ซึ่งทําหน้าท่ี

ประธานในท่ีประชมุ (“ประธานฯ”) กลา่วเปิดการประชมุ และดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

- ไมม่ ี

หมายเหต ุ วาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ จึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง 

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 

ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมวา่ บริษัทฯ ได้จดัทํารายงานการประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2559 ซึง่ได้

จดัให้มีการประชุมเมื่อวนัท่ี 6 ตลุาคม 2559 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ ส่งมาด้วย 1 (รายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อ

หุ้น ครั้งที่ 1/2559) ซึ่งได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุม จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา

รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ ท่ี  1/2559 ซึ่ง ได้จัดให้มีการประชุมเมื่อวัน ท่ี  6 ตุลาคม  2559  

โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอข้างต้น 

ผู้ดําเนินการประชมุได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามคําถามท่ีเก่ียวกบัวาระนี ้แต่

ไมม่ีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้จากนัน้ ผู้ดําเนินการประชมุได้ขอให้ท่ีประชมุลงมติในวาระนี ้

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ ท่ี 1/2559 โดยมี

รายละเอียดตามท่ีเสนอตอ่ท่ีประชมุทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้
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เห็นด้วย 584,197,728 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

หมายเหต ุ 

(1) การลงมติในวาระนี ้ไมม่ีบตัรเสยี 

(2) การลงมติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และออกเสยีงลงคะแนน  

(3) ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพ่ิม 17 ราย โดยมีจํานวนหุ้นเพ่ิมขึน้ 

547,700 หุ้น รวมมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชุมในวาระนีท้ัง้สิน้จํานวน 199 ราย 

รวมจํานวนหุ้นได้ 584,197,728 หุ้น 

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2559 

ประธานฯ มอบหมายให้ นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ กรรมการผู้ จัดการ เป็นผู้ นําเสนอรายละเอียดผลการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2559 ต่อท่ีประชุม และประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการ

ดําเนินงานและการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคญัท่ีเกิดขึน้ในรอบปี 2559 ไว้ในรายงานประจําปี 2559 ในรูปแบบซีดีรอม (CD-ROM) 

ซึง่มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (รายงานประจําปี 2559) ท่ีได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 

นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ ชี แ้จงให้ ท่ีประชุมทราบถึ งความเป็นมาและการเติบโตของบริษัทฯ  

นบัแต่เร่ิมดําเนินงานจนถึงปัจจุบนัได้ และรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2559 โดยสรุป กล่าวคือ ในปี 2559 

บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตค่อนข้างมาก โดยบริษัทฯ ได้เร่ิมดําเนินการใช้โรงงานแห่งใหม่ของบริษัทฯ ซึ่งตัง้อยู่ในจงัหวดั

สมุทรสาคร และเร่ิมเปิดดําเนินการแบรนด์ใหม่ของบริษัทฯ ภายใต้แบรนด์ “เมโกริ” โดยเร่ิมเปิดดําเนินการ 2 สาขา 

ท่ีโครงการเดอะ คอมมอน ทองหลอ่ และสยามแสควร์ วนั นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้เปิดดําเนินการร้านอาฟเตอร์ ย ูเพ่ิมเติม 

ท่ีศนูย์การค้าเทอร์มินลั ซีคอน สแควร์ และเซ็นทรัล ป่ินเกล้า  

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้แปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจํากัด เป็นบริษัทมหาชนจํากัด เพ่ือเตรียม 

ความพร้อมในการนําหุ้ นสามัญของบริษัทฯ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“ตลาด

หลักทรัพย์ MAI”) นี ้และบริษัทฯ ได้เร่ิมดําเนินการก่อสร้างสาํนกังานใหญ่แห่งใหมข่องบริษัทฯ ซึง่เป็นศนูย์ฝึกอบรม และ

ศูนย์นิทรรศการ ทัง้นี ้ในเดือนธันวาคม 2559 บริษัทฯ ได้นําหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ให้แก่ประชาชนทัว่ไปเป็น 

ครัง้แรก (IPO)  

นายแม่ทพั ต.สุวรรณ ได้อธิบายการดําเนินธุรกิจทัว่ไปของบริษัทฯ โดยอธิบายถึงรายได้หลกัของบริษัทฯ 

ประมาณร้อยละ 98.3 มาจากการขายสนิค้าให้แก่ผู้บริโภครายยอ่ย การทําธุรกิจบริการจดัเลีย้ง (Catering) และการผลิต

สินค้าตามแบบท่ีลูกค้ากําหนด (OEM) ร้อยละ 1.4 และจากการรายได้อ่ืน ๆ อีกร้อยละ 0.3 โดยในปัจจุบัน บริษัทฯ 

ดําเนินการขายสินค้าภายใต้แบรนด์ “อาฟเตอร์ ย”ู จํานวน 20 สาขา โดยตัง้อยูใ่นกรุงเทพมหานคร จํานวน 18 สาขา และ
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ปริมณฑล จํานวน 2 สาขา และภายใต้แบรนด์ “เมโกริ” โดยในปี 2559 นี ้บริษัทฯ ได้ดําเนินการปรับปรุงร้านอาฟเตอร์ ย ู

สาขาเดอะคริสตลั ปาร์ค เน่ืองจากเป็นสาขาท่ีเปิดดําเนินการมาระยะหนึง่แล้ว 

สําหรับธุรกิจการทําธุรกิจบริการจัดเลีย้ง (Catering) และการผลิตสินค้าตามแบบท่ีลูกค้ากําหนด 

(OEM) บริษัทฯ มีพนัธมิตรทางธุรกิจได้แก่ สายการบินไทยสไมล์ ซึง่เป็นลกูค้าของบริษัทฯ มาประมาณ 3 ปีแล้ว 

ทัง้นี ้รายได้ของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลา 4 ปีท่ีผา่นมา บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตในยอดขายถึงร้อยละ 

47.5 โดยเป็นการเจริญเติบโตในปี 2558 ถึง 2559 ถึงร้อยละ 46.6 และสาํหรับรายได้เฉลีย่ของแตล่ะสาขาก็ยงัคงมีเพ่ิมขึน้

อยา่งตอ่เน่ือง 

นอกจากนี ้เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคม บริษัทฯ จึงยงัได้เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือ

สงัคมอยา่งตอ่เน่ือง 

อนึง่ บริษัทฯ ให้ความสาํคญัตอ่การตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงได้ดําเนินการสมคัรเข้าร่วม

เป็นส่วนหนึ่งในภาคีเครือขายต่อต้านการคอร์รัปชั่น เมื่อวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2559 เพ่ือร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็น 

แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โครงการนีด้ําเนินการโดย

ความร่วมมือของ 8 องค์กรชัน้นํา ได้แก่ สมาคมสง่เสริมสถาบนันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ 

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทนุไทย สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภา

อตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย 

ผู้ดําเนินการประชมุได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามคําถามท่ีเก่ียวกบัวาระนี ้แต่

ไมม่ีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้ 

หมายเหต ุ วาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ จึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัทฯ สาํหรับรอบปีบัญชี สิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

ประธานฯ มอบหมายให้ นายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ เป็นผู้ นําเสนองบการเงินของบริษัทฯ สําหรับ 

รอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

นายมิลล์ กนกวฒันาวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงต่อท่ีประชมุวา่ งบการเงินของบริษัทฯ สาํหรับ

รอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 โดยมีรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หน้า 89-135 ท่ีได้ผ่านการรับรองจาก

ผู้สอบบญัชีแล้ว และผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นอยา่งไมม่ีเง่ือนไขตอ่งบการเงินของบริษัทฯ  ซึง่ในงบการเงินของบริษัทฯ 

มีสาระสาํคญัโดยสรุปดงันี ้

งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเป็นจํานวน 981.9 ล้านบาท และ 363.8 

ล้านบาท ตามลําดบั โดยสนิทรัพย์หลกัของบริษัทฯ ท่ีเป็นรายการสนิทรัพย์หมนุเวียนสว่นใหญ่ ได้แก่ เงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด และสินค้าคงเหลือ และรายการสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน ส่วนใหญ่ ได้แก่ ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ ทัง้นี ้

การเพ่ิมขึน้ของสินทรัพย์ส่วนใหญ่มาจากปัจจัยหลายประการ ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีเพ่ิมขึน้การเสนอขาย 

หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ให้แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) เป็นจํานวน 736.8 ล้านบาท และการลงทนุท่ีดิน 

อาคารและอปุกรณ์ เป็นจํานวนประมาณ 85 ล้านบาท ซึง่รวมถึง ของตกแตง่และอปุกรณ์ในการเปิดสาขาใหม ่งานระหวา่ง

ก่อสร้างจากการเร่ิมก่อสร้างสํานกังานใหญ่แห่งใหม่ ศูนย์กระจายสินค้า และศูนย์ฝึกอบรมท่ีเพ่ิงเร่ิมก่อสร้างในเดือน
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เห็นด้วย 584,197,728 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

หมายเหต ุ 

(1) การลงมติในวาระนี ้ไมม่ีบตัรเสยี 

(2) การลงมติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และออกเสยีงลงคะแนน  

(3) ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพ่ิม 17 ราย โดยมีจํานวนหุ้นเพ่ิมขึน้ 

547,700 หุ้น รวมมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชุมในวาระนีท้ัง้สิน้จํานวน 199 ราย 

รวมจํานวนหุ้นได้ 584,197,728 หุ้น 

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2559 

ประธานฯ มอบหมายให้ นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ กรรมการผู้ จัดการ เป็นผู้ นําเสนอรายละเอียดผลการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2559 ต่อท่ีประชุม และประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการ

ดําเนินงานและการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคญัท่ีเกิดขึน้ในรอบปี 2559 ไว้ในรายงานประจําปี 2559 ในรูปแบบซีดีรอม (CD-ROM) 

ซึง่มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (รายงานประจําปี 2559) ท่ีได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 

นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ ชี แ้จงให้ ท่ีประชุมทราบถึ งความเป็นมาและการเติบโตของบริษัทฯ  

นบัแต่เร่ิมดําเนินงานจนถึงปัจจุบนัได้ และรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2559 โดยสรุป กล่าวคือ ในปี 2559 

บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตค่อนข้างมาก โดยบริษัทฯ ได้เร่ิมดําเนินการใช้โรงงานแห่งใหม่ของบริษัทฯ ซึ่งตัง้อยู่ในจงัหวดั

สมุทรสาคร และเร่ิมเปิดดําเนินการแบรนด์ใหม่ของบริษัทฯ ภายใต้แบรนด์ “เมโกริ” โดยเร่ิมเปิดดําเนินการ 2 สาขา 

ท่ีโครงการเดอะ คอมมอน ทองหลอ่ และสยามแสควร์ วนั นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้เปิดดําเนินการร้านอาฟเตอร์ ย ูเพ่ิมเติม 

ท่ีศนูย์การค้าเทอร์มินลั ซีคอน สแควร์ และเซ็นทรัล ป่ินเกล้า  

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้แปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจํากัด เป็นบริษัทมหาชนจํากัด เพ่ือเตรียม 

ความพร้อมในการนําหุ้ นสามัญของบริษัทฯ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“ตลาด

หลักทรัพย์ MAI”) นี ้และบริษัทฯ ได้เร่ิมดําเนินการก่อสร้างสาํนกังานใหญ่แห่งใหมข่องบริษัทฯ ซึง่เป็นศนูย์ฝึกอบรม และ

ศูนย์นิทรรศการ ทัง้นี ้ในเดือนธันวาคม 2559 บริษัทฯ ได้นําหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ให้แก่ประชาชนทัว่ไปเป็น 

ครัง้แรก (IPO)  

นายแม่ทพั ต.สุวรรณ ได้อธิบายการดําเนินธุรกิจทัว่ไปของบริษัทฯ โดยอธิบายถึงรายได้หลกัของบริษัทฯ 

ประมาณร้อยละ 98.3 มาจากการขายสนิค้าให้แก่ผู้บริโภครายยอ่ย การทําธุรกิจบริการจดัเลีย้ง (Catering) และการผลิต

สินค้าตามแบบท่ีลูกค้ากําหนด (OEM) ร้อยละ 1.4 และจากการรายได้อ่ืน ๆ อีกร้อยละ 0.3 โดยในปัจจุบัน บริษัทฯ 

ดําเนินการขายสินค้าภายใต้แบรนด์ “อาฟเตอร์ ย”ู จํานวน 20 สาขา โดยตัง้อยูใ่นกรุงเทพมหานคร จํานวน 18 สาขา และ
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ปริมณฑล จํานวน 2 สาขา และภายใต้แบรนด์ “เมโกริ” โดยในปี 2559 นี ้บริษัทฯ ได้ดําเนินการปรับปรุงร้านอาฟเตอร์ ย ู

สาขาเดอะคริสตลั ปาร์ค เน่ืองจากเป็นสาขาท่ีเปิดดําเนินการมาระยะหนึง่แล้ว 

สําหรับธุรกิจการทําธุรกิจบริการจัดเลีย้ง (Catering) และการผลิตสินค้าตามแบบท่ีลูกค้ากําหนด 

(OEM) บริษัทฯ มีพนัธมิตรทางธุรกิจได้แก่ สายการบินไทยสไมล์ ซึง่เป็นลกูค้าของบริษัทฯ มาประมาณ 3 ปีแล้ว 

ทัง้นี ้รายได้ของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลา 4 ปีท่ีผา่นมา บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตในยอดขายถึงร้อยละ 

47.5 โดยเป็นการเจริญเติบโตในปี 2558 ถึง 2559 ถึงร้อยละ 46.6 และสาํหรับรายได้เฉลีย่ของแตล่ะสาขาก็ยงัคงมีเพ่ิมขึน้

อยา่งตอ่เน่ือง 

นอกจากนี ้เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคม บริษัทฯ จึงยงัได้เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือ

สงัคมอยา่งตอ่เน่ือง 

อนึง่ บริษัทฯ ให้ความสาํคญัตอ่การตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงได้ดําเนินการสมคัรเข้าร่วม

เป็นส่วนหนึ่งในภาคีเครือขายต่อต้านการคอร์รัปชั่น เมื่อวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2559 เพ่ือร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็น 

แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โครงการนีด้ําเนินการโดย

ความร่วมมือของ 8 องค์กรชัน้นํา ได้แก่ สมาคมสง่เสริมสถาบนันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ 

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทนุไทย สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภา

อตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย 

ผู้ดําเนินการประชมุได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามคําถามท่ีเก่ียวกบัวาระนี ้แต่

ไมม่ีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้ 

หมายเหต ุ วาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ จึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัทฯ สาํหรับรอบปีบัญชี สิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

ประธานฯ มอบหมายให้ นายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ เป็นผู้ นําเสนองบการเงินของบริษัทฯ สําหรับ 

รอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

นายมิลล์ กนกวฒันาวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงต่อท่ีประชมุวา่ งบการเงินของบริษัทฯ สาํหรับ

รอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 โดยมีรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หน้า 89-135 ท่ีได้ผ่านการรับรองจาก

ผู้สอบบญัชีแล้ว และผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นอยา่งไมม่ีเง่ือนไขตอ่งบการเงินของบริษัทฯ  ซึง่ในงบการเงินของบริษัทฯ 

มีสาระสาํคญัโดยสรุปดงันี ้

งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเป็นจํานวน 981.9 ล้านบาท และ 363.8 

ล้านบาท ตามลําดบั โดยสนิทรัพย์หลกัของบริษัทฯ ท่ีเป็นรายการสนิทรัพย์หมนุเวียนสว่นใหญ่ ได้แก่ เงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด และสินค้าคงเหลือ และรายการสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน ส่วนใหญ่ ได้แก่ ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ ทัง้นี ้

การเพ่ิมขึน้ของสินทรัพย์ส่วนใหญ่มาจากปัจจัยหลายประการ ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีเพ่ิมขึน้การเสนอขาย 

หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ให้แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) เป็นจํานวน 736.8 ล้านบาท และการลงทนุท่ีดิน 

อาคารและอปุกรณ์ เป็นจํานวนประมาณ 85 ล้านบาท ซึง่รวมถึง ของตกแตง่และอปุกรณ์ในการเปิดสาขาใหม ่งานระหวา่ง

ก่อสร้างจากการเร่ิมก่อสร้างสํานกังานใหญ่แห่งใหม่ ศูนย์กระจายสินค้า และศูนย์ฝึกอบรมท่ีเพ่ิงเร่ิมก่อสร้างในเดือน

  6 17 ( 17 )



 

มิถนุายน 2559 และคาดวา่จะเสร็จภายในเดือน มิถนุายน 2560 นี ้สาํหรับหนีส้นิรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2558 หนีส้นิสว่นใหญ่ของบริษัทฯ มีจํานวนหนีส้นิรวมทัง้สิน้ 173.1 ล้านบาท และ 246.8 ล้านบาท ตามลาํดบั 

ประกอบด้วย เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น เงินกู้ ยืมระยะยาวจากบุคคลทั่วไป เงินกู้ ยืมระยะยาวจากธนาคาร ทัง้นี ้

การลดลงของหนีส้ินรวมโดยหลกัมาจากการชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวพร้อมดอกเบีย้ ในส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2559 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ ถือหุ้ นจํานวน 808.8 ล้านบาท และ 117 ล้านบาท 

ตามลาํดบั การเพ่ิมขึน้ของสว่นของผู้ ถือหุ้นจํานวน 691.9 ล้านบาท โดยหลกัมาจากสว่นเกินมลูคา่หุ้นซึง่บริษัทฯ ได้รับจาก

การเสนอขายหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก (IPO) ซึ่งมีจํานวน 709.6 ล้านบาท กําไรสุทธิของ 

บริษัทฯ สําหรับปี 98.6 ล้านบาท และการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 

ตามสดัสว่นจํานวน 18.5 ล้านบาท หกัด้วยการจ่ายเงินปันผลระหวา่งปี 2559 จํานวน 134.8 ล้านบาท 

สาํหรับงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบปีบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียดดงันี ้

รายได้ของบริษัทฯ ประกอบด้วย รายได้จากการขาย และรายได้อ่ืน โดยรายได้เกือบทัง้หมดเป็นรายได้ท่ีมาจากการขาย 

ทัง้จากร้านขนมหวานและจากการจดังานนอกสถานท่ีและการรับจ้างผลิตสินค้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ 

รายได้จากการขายของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้อย่างมีนัยสําคัญจาก 414.3 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 606.4 ล้านบาท และ 

ในปี 2559 คิดเป็นอตัราเติบโตร้อยละ 46.4 เมื่อเทียบกบัปีก่อน เน่ืองมาจากการเติบโตของยอดขายของสาขาเดิมท่ีเพ่ิมขึน้

ร้อยละ 7.7 ท่ีสง่ผลจากความนิยมท่ีมีตอ่เมนใูหม ่ซึง่ช่วยเพ่ิมฐานลกูค้าเป็นอยา่งดี และการขายจากจํานวนสาขาท่ีเพ่ิมขึน้

อยา่งมีนยัสาํคญัอีก 5 สาขา ทัง้นี ้บริษัทฯ มีรายได้อ่ืนอีกเป็นจํานวน 2.0 ล้านบาท ในปี 2559 เพ่ิมขึน้จาก 0.6 ล้านบาท 

ในปีก่อนหน้า โดยรายได้หลกัมาจากการได้รับคืนค่าชดเชยความเสียหายจากการก่อสร้างล่าช้า นอกจากนี ้ต้นทุนขาย

ของบริษัทฯ ประกอบด้วย วตัถดุิบ บรรจุภณัฑ์ สินค้าสาํเร็จรูป วสัดแุละอปุกรณ์ต่าง ๆ เงินเดือนและค่าแรงของพนกังาน

ฝ่ายผลิต ค่าเสื่อมราคาของโรงงาน อุปกรณ์เคร่ืองครัวเคร่ืองใช้ และค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสถานท่ีของฝ่ายผลิต ทัง้นี ้ 

ต้นทนุขายหลกักวา่ร้อยละ 80 เป็นวตัถดุิบ โดยต้นทนุขายได้เพ่ิมขึน้จาก 156.2 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 217.8 ล้านบาท 

ในปี 2559 ตามสดัสว่นรายได้จากการขายท่ีเพ่ิมขึน้ ดงันัน้ เมื่อเทียบอตัราต้นทนุขายต่อรายได้รวมจะอยู่ท่ีร้อยละ 35.8 

ซึง่ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 1.9 สว่นใหญ่มาจากการจดัการต้นทนุวตัถดุิบท่ีดีขึน้ เช่น มีการทบทวน (revise) ราคาและทํา

สญัญาซือ้ขายวตัถุดิบใหม่ทําให้ได้ต้นทุนท่ีเป็นวตัถุดิบตํ่าลง นอกจากนัน้ การออกเมนูใหม่ อย่าง คากิโกริ “มะม่วง”  

ซึ่งเป็นเมนูท่ีมีกําไรต่อหน่วยท่ีดี ก็เป็นส่วนหนึ่งท่ีทําให้อตัราต้นทุนขายต่อรายได้รวมดีขึน้เช่นกัน อย่างไรก็ดี บริษัทฯ  

มีค่าใช้จ่ายในการขายโดยหลกั ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพนกังานประจําสาขา ค่าเช่าสถานท่ีของร้านอาฟเตอร์ ย ูและ 

ร้านเมโกริ คา่เช่าอปุกรณ์ คา่สาธารณปูโภค และคา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในการขาย เช่น คา่โฆษณาและสง่เสริมการขาย คา่เสือ่ม

ราคาสินทรัพย์ในสาขา สําหรับปี 2559 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขาย เท่ากับ 178.5 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 56.3 ล้านบาท 

จากปี 2558 ท่ีมีคา่ใช้จ่ายอยูท่ี่ 122.2 ล้านบาท อตัราสว่นคา่ใช้จ่ายในการขายตอ่รายได้รวม อยูท่ี่ร้อยละ 29.3 ของรายได้

รวม ซึ่งดีขึน้กว่าปีก่อนหน้าท่ีอยู่ท่ีร้อยละ 29.4 โดยค่าใช้จ่ายหลกัท่ีลดลงเมื่อคิดเป็นสดัสว่นต่อรายได้รวมคือค่าใช้จ่าย

เก่ียวกบัสถานท่ีและอปุกรณ์ ทัง้นีเ้น่ืองจากบริษัทฯ มีอํานาจต่อรองมากขึน้ในการเจรจาตอ่รองการเช่าพืน้ท่ีของสาขาใหม่

และการต่ออายุสญัญาของสาขาเก่า ทําให้อตัราค่าเช่าต่อตารางเมตรโดยเฉลี่ยถูกลงกว่าท่ีผ่านมา สําหรับค่าใช้จ่าย 

ในการบริหาร ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพนักงานในสํานักงานใหญ่ เช่น เงินเดือนพนกังานสํานักงานใหญ่ ค่าใช้จ่าย

ส่วนกลางต่าง ๆ เช่น ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา ค่าท่ีปรึกษาและค่าธรรมเนียมวิชาชีพ ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินและ 

ค่าตดัจําหน่าย การขาดทุนจากการยกเลิกสญัญาเช่าก่อนกําหนด และค่าใช้จ่ายในการบริหารอ่ืน ๆ เช่น ค่าเช่าอาคาร

สาํนกังาน โรงงาน และคลงัเก็บสินค้า คา่สาธารณปูโภค ค่าใช้จ่ายสํานกังานและเบ็ดเตล็ด คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัภาษีอากร 
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ซึ่งในปี 2559 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 84.2 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จาก 58.3 ล้านบาท ในปี 2558 ส่วนใหญ่เป็น 

การเพ่ิมขึน้จากการจ้างพนกังานในสาํนกังานใหญ่เพ่ือรองรับปริมาณงานท่ีเพ่ิมขึน้ตามสาขาและยอดขายท่ีเติบโตขึน้ 

อย่างไรก็ตาม อตัราสว่นคา่ใช้จ่ายในการบริหารตอ่รายได้รวม ได้ลดลงจากปี 2558 ร้อยละ 14.1 เป็น 

ร้อยละ 13.8 ในปี 2559 ซึ่งจะเห็นว่าอตัราสว่นจะใกล้เคียงกบัอตัราปีท่ีแล้วในขณะท่ียอดขายเพ่ิมขึน้ เน่ืองจากบริษัทฯ 

สามารถบริหารค่าใช้จ่ายในการบริหารเปรียบเทียบกบัยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ ทัง้นีอ้ตัราสว่นค่าใช้จ่าย 

ในการบริหารต่อรายได้รวมหากไม่นบัค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ให้แก่

ผู้บริหาร และ/หรือ พนกังานของบริษัทฯ (ESOP) ดงักลา่วจะอยูท่ี่ร้อยละ 12.6 ซึง่ดีกวา่ปี 2558 ท่ีอยูท่ี่ร้อยละ 13.1 (ไมน่บั

รวมขาดทุนจากการยกเลิกสญัญาเช่าก่อนกําหนดของร้านไอศกรีมครัม จํานวน 4.08 ล้านบาทในปี 2558) สําหรับ

ค่าใช้จ่ายทางการเงินสําหรับปี 2559 และปี 2558 เท่ากับ 6.8 ล้านบาท และ 5.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.1 และ 

ร้อยละ 1.4 ของรายได้รวม ตามลําดบั โดยจํานวนคา่ใช้จ่ายทางการเงินท่ีเพ่ิมขึน้มาจาก เงินกู้ ระยะยาวจากธนาคารเพ่ือ

ใช้ในการซือ้ท่ีดินและก่อสร้างอาคารโรงงานและการซือ้อปุกรณ์ โดยมีอตัราดอกเบีย้อยู่ท่ี MLR-1/ปี และการเพ่ิมขึน้ของ

เงินกู้ จากบุคคลภายนอก ท่ีมีอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 4.0 ต่อปี โดยจากรายละเอียดข้างต้น ส่งผลให้กําไรสทุธิของกลุ่มบริษัทฯ  

เติบโตอยา่งก้าวกระโดดจาก 57.5 ล้านบาทในปี 2558 เป็น 98.8 ล้านบาทในปี 2559 คิดเป็นอตัรากําไรสทุธิท่ีเติบโตขึน้

จากร้อยละ 13.9 และ ร้อยละ 16.2 ตามลาํดบั 

นอกจากนี ้นายมิลล์ กนกวฒันาวรรณ ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบตอ่ไปวา่ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 112 

แห่ง พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน จํากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด”) 

และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 39 ซึง่กําหนดให้บริษัทฯ จะต้องจดัทํางบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชี เพ่ือเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีของทกุปี 

จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาการอนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัท สาํหรับ

รอบปีบัญชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 โดยงบการเงินดงักล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบญัชีรับ

อนญุาตของบริษัทฯ และผา่นการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  

จากนัน้ ผู้ดําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามคําถามท่ีเก่ียวกับ

วาระนี ้ซึง่ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความเห็นและซกัถามคําถาม และมีการตอบคําถามของผู้ ถือหุ้นเก่ียวกบัวาระนี ้โดยสรุป ดงันี ้

1.  คณุทรรศณี แสนสขุโสภา 

(ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง) 

ขอให้ชีแ้จงจํานวนกําไรของงบการเงินรวมเฉพาะบริษัทฯ จึงมียอดสงูกว่า 

งบการเงินรวมของบริษัทฯ 

 นางสาวชไมพร ตัง้กิตติสวุรรณ์ 

(ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและ

การเงิน) 

เน่ืองจากรายได้ท่ีแสดงในงบการเงินรวมนัน้จะต้องเป็นรายได้ท่ีตดัรายการ

ระหว่างกันออกแล้ว แต่ในงบการเงินรวมเฉพาะบริษัทฯ จะมีการแสดง

รายได้ซึ่งเป็นเงินปันผลของบริษัท ออร่ัม แอนด์ ออร่ัม จํากัด ซึ่งเป็นบริษัท

ยอ่ยของบริษัทฯ รวมอยู่ด้วยประมาณ 4 ล้านบาท จึงทําให้รายได้ท่ีปรากฏ

ในงบการเงินรวมลดลงเน่ืองจากมีการตดัรายได้ของบริษัท ออร่ัม แอนด์ 

ออร่ัม จํากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ซึง่เป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัออก 

ทําให้รายได้ในงบการเงินรวมลดลงจากรายได้เฉพาะกิจการประมาณ  

4 ล้านบาท 
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มิถนุายน 2559 และคาดวา่จะเสร็จภายในเดือน มิถนุายน 2560 นี ้สาํหรับหนีส้นิรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2558 หนีส้นิสว่นใหญ่ของบริษัทฯ มีจํานวนหนีส้นิรวมทัง้สิน้ 173.1 ล้านบาท และ 246.8 ล้านบาท ตามลาํดบั 

ประกอบด้วย เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น เงินกู้ ยืมระยะยาวจากบุคคลทั่วไป เงินกู้ ยืมระยะยาวจากธนาคาร ทัง้นี ้

การลดลงของหนีส้ินรวมโดยหลกัมาจากการชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวพร้อมดอกเบีย้ ในส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2559 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ ถือหุ้ นจํานวน 808.8 ล้านบาท และ 117 ล้านบาท 

ตามลาํดบั การเพ่ิมขึน้ของสว่นของผู้ ถือหุ้นจํานวน 691.9 ล้านบาท โดยหลกัมาจากสว่นเกินมลูคา่หุ้นซึง่บริษัทฯ ได้รับจาก

การเสนอขายหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก (IPO) ซึ่งมีจํานวน 709.6 ล้านบาท กําไรสุทธิของ 

บริษัทฯ สําหรับปี 98.6 ล้านบาท และการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 

ตามสดัสว่นจํานวน 18.5 ล้านบาท หกัด้วยการจ่ายเงินปันผลระหวา่งปี 2559 จํานวน 134.8 ล้านบาท 

สาํหรับงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบปีบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียดดงันี ้

รายได้ของบริษัทฯ ประกอบด้วย รายได้จากการขาย และรายได้อ่ืน โดยรายได้เกือบทัง้หมดเป็นรายได้ท่ีมาจากการขาย 

ทัง้จากร้านขนมหวานและจากการจดังานนอกสถานท่ีและการรับจ้างผลิตสินค้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ 

รายได้จากการขายของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้อย่างมีนัยสําคัญจาก 414.3 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 606.4 ล้านบาท และ 

ในปี 2559 คิดเป็นอตัราเติบโตร้อยละ 46.4 เมื่อเทียบกบัปีก่อน เน่ืองมาจากการเติบโตของยอดขายของสาขาเดิมท่ีเพ่ิมขึน้

ร้อยละ 7.7 ท่ีสง่ผลจากความนิยมท่ีมีตอ่เมนใูหม ่ซึง่ช่วยเพ่ิมฐานลกูค้าเป็นอยา่งดี และการขายจากจํานวนสาขาท่ีเพ่ิมขึน้

อยา่งมีนยัสาํคญัอีก 5 สาขา ทัง้นี ้บริษัทฯ มีรายได้อ่ืนอีกเป็นจํานวน 2.0 ล้านบาท ในปี 2559 เพ่ิมขึน้จาก 0.6 ล้านบาท 

ในปีก่อนหน้า โดยรายได้หลกัมาจากการได้รับคืนค่าชดเชยความเสียหายจากการก่อสร้างล่าช้า นอกจากนี ้ต้นทุนขาย

ของบริษัทฯ ประกอบด้วย วตัถดุิบ บรรจุภณัฑ์ สินค้าสาํเร็จรูป วสัดแุละอปุกรณ์ต่าง ๆ เงินเดือนและค่าแรงของพนกังาน

ฝ่ายผลิต ค่าเสื่อมราคาของโรงงาน อุปกรณ์เคร่ืองครัวเคร่ืองใช้ และค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสถานท่ีของฝ่ายผลิต ทัง้นี ้ 

ต้นทนุขายหลกักวา่ร้อยละ 80 เป็นวตัถดุิบ โดยต้นทนุขายได้เพ่ิมขึน้จาก 156.2 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 217.8 ล้านบาท 

ในปี 2559 ตามสดัสว่นรายได้จากการขายท่ีเพ่ิมขึน้ ดงันัน้ เมื่อเทียบอตัราต้นทนุขายต่อรายได้รวมจะอยู่ท่ีร้อยละ 35.8 

ซึง่ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 1.9 สว่นใหญ่มาจากการจดัการต้นทนุวตัถดุิบท่ีดีขึน้ เช่น มีการทบทวน (revise) ราคาและทํา

สญัญาซือ้ขายวตัถุดิบใหม่ทําให้ได้ต้นทุนท่ีเป็นวตัถุดิบตํ่าลง นอกจากนัน้ การออกเมนูใหม่ อย่าง คากิโกริ “มะม่วง”  

ซึ่งเป็นเมนูท่ีมีกําไรต่อหน่วยท่ีดี ก็เป็นส่วนหนึ่งท่ีทําให้อตัราต้นทุนขายต่อรายได้รวมดีขึน้เช่นกัน อย่างไรก็ดี บริษัทฯ  

มีค่าใช้จ่ายในการขายโดยหลกั ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพนกังานประจําสาขา ค่าเช่าสถานท่ีของร้านอาฟเตอร์ ย ูและ 

ร้านเมโกริ คา่เช่าอปุกรณ์ คา่สาธารณปูโภค และคา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในการขาย เช่น คา่โฆษณาและสง่เสริมการขาย คา่เสือ่ม

ราคาสินทรัพย์ในสาขา สําหรับปี 2559 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขาย เท่ากับ 178.5 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 56.3 ล้านบาท 

จากปี 2558 ท่ีมีคา่ใช้จ่ายอยูท่ี่ 122.2 ล้านบาท อตัราสว่นคา่ใช้จ่ายในการขายตอ่รายได้รวม อยูท่ี่ร้อยละ 29.3 ของรายได้

รวม ซึ่งดีขึน้กว่าปีก่อนหน้าท่ีอยู่ท่ีร้อยละ 29.4 โดยค่าใช้จ่ายหลกัท่ีลดลงเมื่อคิดเป็นสดัสว่นต่อรายได้รวมคือค่าใช้จ่าย

เก่ียวกบัสถานท่ีและอปุกรณ์ ทัง้นีเ้น่ืองจากบริษัทฯ มีอํานาจต่อรองมากขึน้ในการเจรจาตอ่รองการเช่าพืน้ท่ีของสาขาใหม่

และการต่ออายุสญัญาของสาขาเก่า ทําให้อตัราค่าเช่าต่อตารางเมตรโดยเฉลี่ยถูกลงกว่าท่ีผ่านมา สําหรับค่าใช้จ่าย 

ในการบริหาร ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพนักงานในสํานักงานใหญ่ เช่น เงินเดือนพนกังานสํานักงานใหญ่ ค่าใช้จ่าย

ส่วนกลางต่าง ๆ เช่น ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา ค่าท่ีปรึกษาและค่าธรรมเนียมวิชาชีพ ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินและ 

ค่าตดัจําหน่าย การขาดทุนจากการยกเลิกสญัญาเช่าก่อนกําหนด และค่าใช้จ่ายในการบริหารอ่ืน ๆ เช่น ค่าเช่าอาคาร

สาํนกังาน โรงงาน และคลงัเก็บสินค้า คา่สาธารณปูโภค ค่าใช้จ่ายสํานกังานและเบ็ดเตล็ด คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัภาษีอากร 
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ซึ่งในปี 2559 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 84.2 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จาก 58.3 ล้านบาท ในปี 2558 ส่วนใหญ่เป็น 

การเพ่ิมขึน้จากการจ้างพนกังานในสาํนกังานใหญ่เพ่ือรองรับปริมาณงานท่ีเพ่ิมขึน้ตามสาขาและยอดขายท่ีเติบโตขึน้ 

อย่างไรก็ตาม อตัราสว่นคา่ใช้จ่ายในการบริหารตอ่รายได้รวม ได้ลดลงจากปี 2558 ร้อยละ 14.1 เป็น 

ร้อยละ 13.8 ในปี 2559 ซึ่งจะเห็นว่าอตัราสว่นจะใกล้เคียงกบัอตัราปีท่ีแล้วในขณะท่ียอดขายเพ่ิมขึน้ เน่ืองจากบริษัทฯ 

สามารถบริหารค่าใช้จ่ายในการบริหารเปรียบเทียบกบัยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ ทัง้นีอ้ตัราสว่นค่าใช้จ่าย 

ในการบริหารต่อรายได้รวมหากไม่นบัค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ให้แก่

ผู้บริหาร และ/หรือ พนกังานของบริษัทฯ (ESOP) ดงักลา่วจะอยูท่ี่ร้อยละ 12.6 ซึง่ดีกวา่ปี 2558 ท่ีอยูท่ี่ร้อยละ 13.1 (ไมน่บั

รวมขาดทุนจากการยกเลิกสญัญาเช่าก่อนกําหนดของร้านไอศกรีมครัม จํานวน 4.08 ล้านบาทในปี 2558) สําหรับ

ค่าใช้จ่ายทางการเงินสําหรับปี 2559 และปี 2558 เท่ากับ 6.8 ล้านบาท และ 5.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.1 และ 

ร้อยละ 1.4 ของรายได้รวม ตามลําดบั โดยจํานวนคา่ใช้จ่ายทางการเงินท่ีเพ่ิมขึน้มาจาก เงินกู้ ระยะยาวจากธนาคารเพ่ือ

ใช้ในการซือ้ท่ีดินและก่อสร้างอาคารโรงงานและการซือ้อปุกรณ์ โดยมีอตัราดอกเบีย้อยู่ท่ี MLR-1/ปี และการเพ่ิมขึน้ของ

เงินกู้ จากบุคคลภายนอก ท่ีมีอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 4.0 ต่อปี โดยจากรายละเอียดข้างต้น ส่งผลให้กําไรสทุธิของกลุ่มบริษัทฯ  

เติบโตอยา่งก้าวกระโดดจาก 57.5 ล้านบาทในปี 2558 เป็น 98.8 ล้านบาทในปี 2559 คิดเป็นอตัรากําไรสทุธิท่ีเติบโตขึน้

จากร้อยละ 13.9 และ ร้อยละ 16.2 ตามลาํดบั 

นอกจากนี ้นายมิลล์ กนกวฒันาวรรณ ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบตอ่ไปวา่ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 112 

แห่ง พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน จํากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด”) 

และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 39 ซึง่กําหนดให้บริษัทฯ จะต้องจดัทํางบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชี เพ่ือเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีของทกุปี 

จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาการอนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัท สาํหรับ

รอบปีบัญชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 โดยงบการเงินดงักล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบญัชีรับ

อนญุาตของบริษัทฯ และผา่นการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  

จากนัน้ ผู้ดําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามคําถามท่ีเก่ียวกับ

วาระนี ้ซึง่ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความเห็นและซกัถามคําถาม และมีการตอบคาํถามของผู้ ถือหุ้นเก่ียวกบัวาระนี ้โดยสรุป ดงันี ้

1.  คณุทรรศณี แสนสขุโสภา 

(ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง) 

ขอให้ชีแ้จงจํานวนกําไรของงบการเงินรวมเฉพาะบริษัทฯ จึงมียอดสงูกว่า 

งบการเงินรวมของบริษัทฯ 

 นางสาวชไมพร ตัง้กิตติสวุรรณ์ 

(ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและ

การเงิน) 

เน่ืองจากรายได้ท่ีแสดงในงบการเงินรวมนัน้จะต้องเป็นรายได้ท่ีตดัรายการ

ระหว่างกันออกแล้ว แต่ในงบการเงินรวมเฉพาะบริษัทฯ จะมีการแสดง

รายได้ซึ่งเป็นเงินปันผลของบริษัท ออร่ัม แอนด์ ออร่ัม จํากัด ซึ่งเป็นบริษัท

ยอ่ยของบริษัทฯ รวมอยู่ด้วยประมาณ 4 ล้านบาท จึงทําให้รายได้ท่ีปรากฏ

ในงบการเงินรวมลดลงเน่ืองจากมีการตดัรายได้ของบริษัท ออร่ัม แอนด์ 

ออร่ัม จํากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ซึง่เป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัออก 

ทําให้รายได้ในงบการเงินรวมลดลงจากรายได้เฉพาะกิจการประมาณ  

4 ล้านบาท 
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2.  คณุทรรศณี แสนสขุโสภา 

(ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง) 

ขอให้ชีแ้จงจํานวนกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ และกําไรขาดสทุธิท่ีแตกตา่งกนั 

 นางสาวชไมพร ตัง้กิตติสวุรรณ์ 

(ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและ

การเงิน) 

เน่ืองจากกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปีไม่ได้แสดงรายได้ท่ีไม่ผ่านงบ

กําไรขาดทนุ แต่กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จได้มีการรวมผลกําไรขาดทนุตามหลกั

คณิตศาตร์ประกนัภยั จํานวนประมาณ 147,500 บาท ทําให้กําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จและกําไรขาดสทุธิแตกตา่งกนั 

3.  คณุจิราภรณ์ อมรภทัรศิลป์ 

(อาสาสมคัรพิทกัษ์สทิธิผู้ ถือหุ้น) 

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะบริหารเงินท่ีได้รับมาจากการออกและเสนอขายหุ้น

สามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ให้แก่ประชาชนทัว่ไป (IPO) ในระหวา่งท่ียงัไมไ่ด้

นําเงินดงักลา่วไปลงทนุตามโครงการอยา่งไร 

 นายมิลล์ กนกวฒันาวรรณ 

(กรรมการบริษัทฯ) 

บริษัทฯ มีแผนการดําเนินงานท่ีจะขยายสาขา 7-8 สาขา และนําไปลงทนุ

ศูนย์กระจายสินค้าและสํานักงานใหม่ อยู่ท่ีประมาณ 90-100 ล้านบาท  

ส่วนเงินท่ีเหลือจะนําไปลงทุนกับเคร่ืองจักรและระบบการผลิต รวมทัง้

สารสนเทศและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวกบัการปฏิบตัิการของบริษัทฯ ซึ่งจะลงทนุ

ในปี 2560 ประมาณ 35-40 ล้าน ปี 2561 ประมาณ 40 ล้าน ปี 2562 

ประมาณ 150 ล้าน โดยท่ีเมื่อรวมทัง้หมด รวมถึงการชําระคืนเงินกู้แผนการ

ใช้เงินจะมีประมาณ 712 ล้านบาท อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ได้นําเงินไปลงทนุ

ในหนว่ยลงทนุท่ีมีความเสีย่งตํ่าโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

บริษัทฯ แล้ว จึงเห็นว่าเป็นการลงทุนท่ีเกิดประโยชน์สงูสดุกบับริษัทฯ และ 

มีความเสีย่งท่ีตํ่ามาก ทําให้ไมม่ีการสญูเสยีเงินลงทนุดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 

4.  คณุจารุวฒัน์ จึงทรัพย์ไพศาล 

(ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุด้วยตนเอง) 

สืบเน่ืองจากคําถามข้างต้น ตามท่ีกรรมการบริษัทฯ แจ้งว่าทางบริษัทฯ  

จะมีการขยายสาขาเพ่ิมอีก 7 สาขา ทางบริษัทฯ สามารถให้ข้อมลูได้หรือไม่

วา่แตล่ะสาขานัน้จะมีการเปิดในช่วงใด 

 นายแมท่พั ต.สวุรรณ 

(กรรมการบริษัทฯ) 

บริษัทฯ ขอสงวนชีแ้จงเฉพาะสาขาท่ีดําเนินการแล้ว ได้แก่ สาขาอิมแพคอารี

นา ได้เปิดให้บริการไปแล้วในสองเดือนก่อนหน้าท่ีจะมีการประชุม สว่นอีก

สองสาขา คือ สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพ และเอสพลานาด รัชดา ซึ่งอยู่ใน

ระหว่างการตกแต่ง นอกจากนี ้ยงัมีแผนการท่ีจะขยายสาขาพารากอนเพ่ือ

รองรับให้พอกบัความต้องการของลกูค้า สําหรับสาขาอ่ืน ๆ ทางบริษัทฯ ได้

มีแผนการดําเนินงานไว้แล้ว และอยู่ในพืน้ท่ีสีเขียวทัง้หมดแต่ทางบริษัทฯ 

ขอสวงนสิทธิท่ีจะยงัไม่เปิดเผยช่ือ เน่ืองจากอาจกระทบกับการตลาดของ

ทางบริษัทฯ 

5.  คณุจารุวฒัน์ จึงทรัพย์ไพศาล 

(ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุด้วยตนเอง) 

ขอให้ชีแ้จงเหตผุลท่ีบริษัทฯ เลอืกจะเปิดสาขาในโรงพยาบาลกรุงเทพ 

 นายแมท่พั ต.สวุรรณ เ น่ืองจากทางบริษัทฯ เล็ง เ ห็นโอกาสว่าผู้ ป่วยและผู้ ท่ีมา เยี่ ยมไ ข้ 

ในโรงพยาบาลกรุงเทพมีจํานวนมาก และลกูค้ากลุ่มดังกล่าว เป็นลกูค้า
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(กรรมการบริษัทฯ) กลุม่เดียวกับลกูค้าในสาขาปทมุวนั และสยามพารากอน ซึ่งนบัเป็นลกูค้า

กลุ่มสําคัญของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงเห็นว่าเป็นโอกาสท่ีดี ท่ีจะขยายสาขา

เพ่ือเพ่ิมยอดขายให้กบับริษัทฯ ตอ่ไป 

ผู้ดําเนินการประชมุได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะทา่นใดต้องการแสดงความคิดเห็นหรือ

ซกัถามในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัวาระนีเ้พ่ิมเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะมีความคิดเห็นหรือข้อ

ซกัถามเพ่ิมเติม ผู้ดําเนินการประชมุจึงขอให้ท่ีประชมุลงมติในวาระนี ้

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตังิบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบปีบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2559 โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอตอ่ท่ีประชมุทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย 584,578,728 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

หมายเหต ุ 

(1) การลงมติในวาระนี ้ไมม่ีบตัรเสยี 

(2) การลงมติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และออกเสยีงลงคะแนน  

(3) ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพ่ิม 8 ราย โดยมีจํานวนหุ้นเพ่ิมขึน้ 

381,000 หุ้น รวมมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชุมในวาระนีท้ัง้สิน้จํานวน 207 ราย 

รวมจํานวนหุ้นได้ 584,578,728 หุ้น 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกําไรจากการดาํเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบปีบัญชี สิน้สุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และการจ่ายปันผล 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด กําหนดให้ 

บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ หากบริษัทฯ ยงัมีผลขาดทุนสะสมอยู่ แม้ว่าบริษัทฯ จะมีกําไรสทุธิสําหรับปีนัน้ ๆ  

ก็ตาม และบริษัทฯ ต้องสาํรองเงินตามกฎหมายในจํานวนไมน้่อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปีหกัด้วยยอดขาดทนุ

สะสมยกมา (หากมี) จนกว่าทนุสํารองตามกฎหมายจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และบริษัทฯ  

มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิจากภายหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล 

และเงินสํารองต่าง ๆ ทกุประเภทตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ โดยการจ่ายเงินปันผลดงักล่าว 

อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ขึน้อยูก่บัความจําเป็น และความเหมาะสมอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร 

นอกจากนี ้มาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากดั และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 45 กําหนดให้

บริษัทฯ ต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุสํารองของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี 

หกัออกด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกวา่ทนุสาํรองนี ้จะมีจํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

จากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบปีบัญชี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ  

มีกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการทัง้สิน้ 99,094,739 บาท ดงันัน้ เพ่ือเป็นการให้ผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหุ้นตามนโยบาย
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2.  คณุทรรศณี แสนสขุโสภา 

(ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง) 

ขอให้ชีแ้จงจํานวนกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ และกําไรขาดสทุธิท่ีแตกตา่งกนั 

 นางสาวชไมพร ตัง้กิตติสวุรรณ์ 

(ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและ

การเงิน) 

เน่ืองจากกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปีไม่ได้แสดงรายได้ท่ีไม่ผ่านงบ

กําไรขาดทนุ แต่กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จได้มีการรวมผลกําไรขาดทนุตามหลกั

คณิตศาตร์ประกนัภยั จํานวนประมาณ 147,500 บาท ทําให้กําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จและกําไรขาดสทุธิแตกตา่งกนั 

3.  คณุจิราภรณ์ อมรภทัรศิลป์ 

(อาสาสมคัรพิทกัษ์สทิธิผู้ ถือหุ้น) 

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะบริหารเงินท่ีได้รับมาจากการออกและเสนอขายหุ้น

สามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ให้แก่ประชาชนทัว่ไป (IPO) ในระหวา่งท่ียงัไมไ่ด้

นําเงินดงักลา่วไปลงทนุตามโครงการอยา่งไร 

 นายมิลล์ กนกวฒันาวรรณ 

(กรรมการบริษัทฯ) 

บริษัทฯ มีแผนการดําเนินงานท่ีจะขยายสาขา 7-8 สาขา และนําไปลงทนุ

ศูนย์กระจายสินค้าและสํานักงานใหม่ อยู่ท่ีประมาณ 90-100 ล้านบาท  

ส่วนเงินท่ีเหลือจะนําไปลงทุนกับเคร่ืองจักรและระบบการผลิต รวมทัง้

สารสนเทศและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวกบัการปฏิบตัิการของบริษัทฯ ซึ่งจะลงทนุ

ในปี 2560 ประมาณ 35-40 ล้าน ปี 2561 ประมาณ 40 ล้าน ปี 2562 

ประมาณ 150 ล้าน โดยท่ีเมื่อรวมทัง้หมด รวมถึงการชําระคืนเงินกู้แผนการ

ใช้เงินจะมีประมาณ 712 ล้านบาท อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ได้นําเงินไปลงทนุ

ในหนว่ยลงทนุท่ีมีความเสีย่งตํ่าโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

บริษัทฯ แล้ว จึงเห็นว่าเป็นการลงทุนท่ีเกิดประโยชน์สงูสดุกบับริษัทฯ และ 

มีความเสีย่งท่ีตํ่ามาก ทําให้ไมม่ีการสญูเสยีเงินลงทนุดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 

4.  คณุจารุวฒัน์ จึงทรัพย์ไพศาล 

(ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุด้วยตนเอง) 

สืบเน่ืองจากคําถามข้างต้น ตามท่ีกรรมการบริษัทฯ แจ้งว่าทางบริษัทฯ  

จะมีการขยายสาขาเพ่ิมอีก 7 สาขา ทางบริษัทฯ สามารถให้ข้อมลูได้หรือไม่

วา่แตล่ะสาขานัน้จะมีการเปิดในช่วงใด 

 นายแมท่พั ต.สวุรรณ 

(กรรมการบริษัทฯ) 

บริษัทฯ ขอสงวนชีแ้จงเฉพาะสาขาท่ีดําเนินการแล้ว ได้แก่ สาขาอิมแพคอารี

นา ได้เปิดให้บริการไปแล้วในสองเดือนก่อนหน้าท่ีจะมีการประชุม สว่นอีก

สองสาขา คือ สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพ และเอสพลานาด รัชดา ซึ่งอยู่ใน

ระหว่างการตกแต่ง นอกจากนี ้ยงัมีแผนการท่ีจะขยายสาขาพารากอนเพ่ือ

รองรับให้พอกบัความต้องการของลกูค้า สําหรับสาขาอ่ืน ๆ ทางบริษัทฯ ได้

มีแผนการดําเนินงานไว้แล้ว และอยู่ในพืน้ท่ีสีเขียวทัง้หมดแต่ทางบริษัทฯ 

ขอสวงนสิทธิท่ีจะยงัไม่เปิดเผยช่ือ เน่ืองจากอาจกระทบกับการตลาดของ

ทางบริษัทฯ 

5.  คณุจารุวฒัน์ จึงทรัพย์ไพศาล 

(ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุด้วยตนเอง) 

ขอให้ชีแ้จงเหตผุลท่ีบริษัทฯ เลอืกจะเปิดสาขาในโรงพยาบาลกรุงเทพ 

 นายแมท่พั ต.สวุรรณ เ น่ืองจากทางบริษัทฯ เล็ง เ ห็นโอกาสว่าผู้ ป่วยและผู้ ท่ีมา เยี่ ยมไ ข้ 

ในโรงพยาบาลกรุงเทพมีจํานวนมาก และลกูค้ากลุ่มดังกล่าว เป็นลกูค้า
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(กรรมการบริษัทฯ) กลุม่เดียวกับลกูค้าในสาขาปทมุวนั และสยามพารากอน ซึ่งนบัเป็นลกูค้า

กลุ่มสําคัญของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงเห็นว่าเป็นโอกาสท่ีดี ท่ีจะขยายสาขา

เพ่ือเพ่ิมยอดขายให้กบับริษัทฯ ตอ่ไป 

ผู้ดําเนินการประชมุได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะทา่นใดต้องการแสดงความคิดเห็นหรือ

ซกัถามในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัวาระนีเ้พ่ิมเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไมม่ีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะมีความคิดเห็นหรือข้อ

ซกัถามเพ่ิมเติม ผู้ดําเนินการประชมุจึงขอให้ท่ีประชมุลงมติในวาระนี ้

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตังิบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบปีบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2559 โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอตอ่ท่ีประชมุทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย 584,578,728 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

หมายเหต ุ 

(1) การลงมติในวาระนี ้ไมม่ีบตัรเสยี 

(2) การลงมติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และออกเสยีงลงคะแนน  

(3) ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพ่ิม 8 ราย โดยมีจํานวนหุ้นเพ่ิมขึน้ 

381,000 หุ้น รวมมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชุมในวาระนีท้ัง้สิน้จํานวน 207 ราย 

รวมจํานวนหุ้นได้ 584,578,728 หุ้น 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกําไรจากการดาํเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบปีบัญชี สิน้สุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และการจ่ายปันผล 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด กําหนดให้ 

บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ หากบริษัทฯ ยงัมีผลขาดทุนสะสมอยู่ แม้ว่าบริษัทฯ จะมีกําไรสทุธิสําหรับปีนัน้ ๆ  

ก็ตาม และบริษัทฯ ต้องสาํรองเงินตามกฎหมายในจํานวนไมน้่อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปีหกัด้วยยอดขาดทนุ

สะสมยกมา (หากมี) จนกว่าทนุสํารองตามกฎหมายจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และบริษัทฯ  

มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิจากภายหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล 

และเงินสํารองต่าง ๆ ทกุประเภทตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ โดยการจ่ายเงินปันผลดงักล่าว 

อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ขึน้อยูก่บัความจําเป็น และความเหมาะสมอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร 

นอกจากนี ้มาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากดั และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 45 กําหนดให้

บริษัทฯ ต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุสํารองของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี 

หกัออกด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกวา่ทนุสาํรองนี ้จะมีจํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

จากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบปีบัญชี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ  

มีกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการทัง้สิน้ 99,094,739 บาท ดงันัน้ เพ่ือเป็นการให้ผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหุ้นตามนโยบาย
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การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนมุตัิการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นจํานวน

ทัง้สิน้ไม่เกิน 92,900,000 บาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 93.75 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกัภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะ

กิจการของบริษัทฯ ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(1) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเป็นปันผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบปีบัญชี 

สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เป็นจํานวนทัง้สิน้ไมเ่กิน 92,900,000 บาท 

(2) ในการนี  ้บริษัทฯ ได้จ่ายเ งินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นแล้ว ตามท่ีท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 8/2559 ซึง่ได้จดัประชุมเมื่อวนัท่ี 7 ธันวาคม 2559 จากผลการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ โดยอ้างอิงจากงบการเงินภายในสําหรับผู้บริหาร (Management 

Account) สิน้สดุวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 ซึง่บริษัทฯ มีกําไรสะสมเป็นจํานวน 97,000,000 

บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นซึง่มีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 7 ธนัวาคม 

2559 รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 78,400,000 บาท และได้ดําเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้ว 

ในอตัราหุ้นละ 0.14 บาท เมื่อวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2559  

(3) นอกจากนี ้ในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดงักล่าว บริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกําไรเพ่ือเป็น

เงินทนุสํารองตามกฎหมายจํานวน 1,850,000 บาท ซึ่งทําให้เงินทนุสํารองของบริษัทฯ เป็น

จํานวน 7,250,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบตามจํานวนท่ี

กฎหมายกําหนด 

(4) บริษัทฯ คงเหลอืการจา่ยปันผลสาํหรับรอบปีบญัชี สิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 อีกจํานวน

ไม่เกิน 14,500,000 บาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท จึงเสนอให้ 

ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิการจ่ายปันผลในส่วนท่ีเหลือดงักล่าว โดยแบ่งจ่ายเป็นหุ้นปันผล

และเงินปันผล ดงันี ้

(ก) การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 90,625,000 หุ้น 

มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอตัรา 8 หุ้นเดิม ต่อ 1 

หุ้นปันผล รวมเป็นมลูค่าทัง้สิน้ไม่เกิน 9,062,500 บาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผล

ในอตัราหุ้นละ 0.0125 บาท ทัง้นี ้ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นเดิมจากการคํานวณตาม

อตัราการจ่ายหุ้นปันผลดงักลา่ว ให้จ่ายปันผลสาํหรับสว่นท่ีเป็นเศษของหุ้นเป็นเงิน

สดในอตัราหุ้นละ 0.0125 บาท แทนการจ่ายด้วยหุ้นปันผล และ 

(ข) การจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.0075 บาท หรือคิดเป็นจํานวนทัง้สิน้ไม่

เกิน 5,437,500 บาท 

ทัง้นี ้ปันผลทัง้ในสว่นท่ีเป็นหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ และสว่นท่ีเป็นเงินสด จะถกูหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย

ตามอตัราท่ีกฎหมายกําหนด โดยบริษัทฯ จะหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายสาํหรับปันผลท่ีจ่ายทัง้หมดจากปันผลในสว่นท่ีเป็นเงินสด  

โดยบริษัทฯ กําหนดให้วันท่ี 9 พฤษภาคม 2560 เป็นวันกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับปันผล 

(Record Date) และการกําหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับปันผล ตามมาตรา 225  

  11 22

 

แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2560 และกําหนดจ่ายปันผลในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2560 

ผู้ดําเนินการประชมุได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามคําถามท่ีเก่ียวกบัวาระนี ้แต่

ไมม่ีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้

มติที่ประชุม ท่ีประชมุประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัดิงันี ้ 

1. อนมุตัิการจ่ายเป็นปันผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบปีบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 

31 ธันวาคม2559 เป็นจํานวนทัง้สิน้ไม่เกิน 92,900,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอ

ทกุประการ 

2. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวนัท่ี 27 ธันวาคม 2559 เป็นจํานวนรวมทัง้สิน้ 

78,400,000 บาท และการจดัสรรเงินกําไรเพ่ือเป็นทนุสาํรองตามกฎหมายจํานวน 1,850,000 

บาท ซึ่งทําให้ทุนสํารองของบริษัทฯ เป็นจํานวน 7,250,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10  

ของทนุจดทะเบียน ซึง่ครบตามจํานวนท่ีกฎหมายกําหนด 

3. อนมุตัิการงดการจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีเป็นทนุสํารองตามกฎหมาย เน่ืองจากทุนสํารอง

ตามกฎหมายของบริษัทฯ มีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึง่

ครบตามจํานวนท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทกุประการ และ 

4. อนมุตัิการจ่ายปันผลในสว่นท่ีเหลือ (ภายหลงัหกัจํานวนเงินปันผลระหวา่งกาลดงักลา่วแล้ว) 

อีกจํานวนไมเ่กิน 14,500,000 บาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอตัราหุ้นละ 0.02 บาท โดย

แบง่จ่ายเป็นหุ้นปันผลและเงินปันผล โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทกุประการ 

ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย 584,577,428 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9998 

ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสยีง 1,300 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0002 

หมายเหต ุ 

(1) การลงมติในวาระนี ้ไมม่ีบตัรเสยี 

(2) การลงมติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และออกเสยีงลงคะแนน  

(3) ในวาระนีไ้มม่ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะมาลงทะเบียนเพ่ิม รวมมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ

เข้าประชมุในวาระนีท้ัง้สิน้จํานวน 207 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 584,578,728 หุ้น 
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การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนมุตัิการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นจํานวน

ทัง้สิน้ไม่เกิน 92,900,000 บาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 93.75 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกัภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะ

กิจการของบริษัทฯ ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(1) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเป็นปันผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบปีบัญชี 

สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เป็นจํานวนทัง้สิน้ไมเ่กิน 92,900,000 บาท 

(2) ในการนี  ้บริษัทฯ ได้จ่ายเ งินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นแล้ว ตามท่ีท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 8/2559 ซึง่ได้จดัประชุมเมื่อวนัท่ี 7 ธันวาคม 2559 จากผลการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ โดยอ้างอิงจากงบการเงินภายในสําหรับผู้บริหาร (Management 

Account) สิน้สดุวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 ซึง่บริษัทฯ มีกําไรสะสมเป็นจํานวน 97,000,000 

บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นซึง่มีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 7 ธนัวาคม 

2559 รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 78,400,000 บาท และได้ดําเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้ว 

ในอตัราหุ้นละ 0.14 บาท เมื่อวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2559  

(3) นอกจากนี ้ในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดงักล่าว บริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกําไรเพ่ือเป็น

เงินทนุสํารองตามกฎหมายจํานวน 1,850,000 บาท ซึ่งทําให้เงินทนุสํารองของบริษัทฯ เป็น

จํานวน 7,250,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบตามจํานวนท่ี

กฎหมายกําหนด 

(4) บริษัทฯ คงเหลอืการจา่ยปันผลสาํหรับรอบปีบญัชี สิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 อีกจํานวน

ไม่เกิน 14,500,000 บาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท จึงเสนอให้ 

ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิการจ่ายปันผลในส่วนท่ีเหลือดงักล่าว โดยแบ่งจ่ายเป็นหุ้นปันผล

และเงินปันผล ดงันี ้

(ก) การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 90,625,000 หุ้น 

มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอตัรา 8 หุ้นเดิม ต่อ 1 

หุ้นปันผล รวมเป็นมลูค่าทัง้สิน้ไม่เกิน 9,062,500 บาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผล

ในอตัราหุ้นละ 0.0125 บาท ทัง้นี ้ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นเดิมจากการคํานวณตาม

อตัราการจ่ายหุ้นปันผลดงักลา่ว ให้จ่ายปันผลสาํหรับสว่นท่ีเป็นเศษของหุ้นเป็นเงิน

สดในอตัราหุ้นละ 0.0125 บาท แทนการจ่ายด้วยหุ้นปันผล และ 

(ข) การจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.0075 บาท หรือคิดเป็นจํานวนทัง้สิน้ไม่

เกิน 5,437,500 บาท 

ทัง้นี ้ปันผลทัง้ในสว่นท่ีเป็นหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ และสว่นท่ีเป็นเงินสด จะถกูหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย

ตามอตัราท่ีกฎหมายกําหนด โดยบริษัทฯ จะหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายสาํหรับปันผลท่ีจ่ายทัง้หมดจากปันผลในสว่นท่ีเป็นเงินสด  

โดยบริษัทฯ กําหนดให้วันท่ี 9 พฤษภาคม 2560 เป็นวันกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับปันผล 

(Record Date) และการกําหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับปันผล ตามมาตรา 225  
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แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2560 และกําหนดจ่ายปันผลในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2560 

ผู้ดําเนินการประชมุได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามคําถามท่ีเก่ียวกบัวาระนี ้แต่

ไมม่ีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้

มติที่ประชุม ท่ีประชมุประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัดิงันี ้ 

1. อนมุตัิการจ่ายเป็นปันผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบปีบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 

31 ธันวาคม2559 เป็นจํานวนทัง้สิน้ไม่เกิน 92,900,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอ

ทกุประการ 

2. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวนัท่ี 27 ธันวาคม 2559 เป็นจํานวนรวมทัง้สิน้ 

78,400,000 บาท และการจดัสรรเงินกําไรเพ่ือเป็นทนุสาํรองตามกฎหมายจํานวน 1,850,000 

บาท ซึ่งทําให้ทุนสํารองของบริษัทฯ เป็นจํานวน 7,250,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10  

ของทนุจดทะเบียน ซึง่ครบตามจํานวนท่ีกฎหมายกําหนด 

3. อนมุตัิการงดการจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีเป็นทนุสํารองตามกฎหมาย เน่ืองจากทุนสํารอง

ตามกฎหมายของบริษัทฯ มีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึง่

ครบตามจํานวนท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทกุประการ และ 

4. อนมุตัิการจ่ายปันผลในสว่นท่ีเหลือ (ภายหลงัหกัจํานวนเงินปันผลระหวา่งกาลดงักลา่วแล้ว) 

อีกจํานวนไมเ่กิน 14,500,000 บาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอตัราหุ้นละ 0.02 บาท โดย

แบง่จ่ายเป็นหุ้นปันผลและเงินปันผล โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทกุประการ 

ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย 584,577,428 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9998 

ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสยีง 1,300 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0002 

หมายเหต ุ 

(1) การลงมติในวาระนี ้ไมม่ีบตัรเสยี 

(2) การลงมติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และออกเสยีงลงคะแนน  

(3) ในวาระนีไ้มม่ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะมาลงทะเบียนเพ่ิม รวมมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ

เข้าประชมุในวาระนีท้ัง้สิน้จํานวน 207 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 584,578,728 หุ้น 
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการต้องออกตามวาระ 

ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการดําเนินกิจการท่ีดี กรรมการท่ีต้องออกจาก

ตําแหน่งตามวาระจะออกจากห้องประชุมในระหว่างการพิจารณาวาระนี ้ดงันัน้ ประธานฯ จึงได้มอบหมายให้นายวิวฒัน์  

กนกวฒันาวรรณ รองประธานกรรมการบริษัทฯ ทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุในระหวา่งการดําเนินการประชมุในวาระนี ้

นายวิวฒัน์ กนกวฒันาวรรณ เรียนให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน

จํากดั และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 17 กําหนดให้ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจาก

ตําแหน่งเป็นจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้  

ก็ให้กรรมการออกจากตําแหน่งโดยจํานวนท่ีใกล้ท่ีสดุกบัสว่น 1 ใน 3 โดยกรรมการท่ีออกตามวาระนัน้ อาจได้รับเลอืกตัง้ 

เข้ามาดํารงตาํแหนง่เป็นกรรมการใหมไ่ด้ 

ทัง้นี ้ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ของบริษัทฯ มกีรรมการท่ีจะต้องออกจากตาํแหนง่

ตามวาระจํานวน 3 ทา่น ดงันี ้

1. นายปรีย์มน ป่ินสกลุ ตําแหนง่ ประธานกรรมการบริษัทฯ/กรรมการอิสระ/

กรรมการตรวจสอบ/  

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน 

2. ดร. ธรรมนญู อานนัโทไทย ตําแหนง่ กรรมการบริษัทฯ/กรรมการอิสระ/กรรมการ

ตรวจสอบ 

3. นายมิลล์ กนกวฒันาวรรณ ตําแหนง่ กรรมการบริษัทฯ 

โดยในการนี ้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน (ไม่รวมกรรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่ง

ตามวาระ) ได้พิจารณาคณุสมบตัิของกรรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 

2560 แล้ว เห็นว่ากรรมการผู้ ท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งทัง้ 3 ท่าน เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ 

ความเช่ียวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 

ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากดั และพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตลอดจนประกาศท่ีเก่ียวข้อง และ

สาํหรับผู้ ท่ีจะดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการอิสระ ก็เป็นผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการ

อิสระของบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดเท่ากบัข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

(“สํานักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ ส่งมาด้วย 4 (คํานิยามของกรรมการ

อิสระ) ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 

จากนัน้ ผู้ดําเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดต้องการแสดงความ

คิดเห็นหรือซักถามในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับวาระนีเ้พ่ิมเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะมีความ

คิดเห็นหรือข้อซกัถามเพ่ิมเติม ผู้ดําเนินการประชมุจึงขอให้ท่ีประชมุลงมติในวาระนี ้

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการเลือกตัง้ นายปรีย์มน ป่ินสกุล ดร. ธรรมนญู อานนัโทไทย และ 

นายมิลล์ กนกวฒันาวรรณ ให้ดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัทฯ ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
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1. อนมุตัิการเลอืกตัง้ นายปรีย์มน ป่ินสกลุ เป็นกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย 584,577,428 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9998 

ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสยีง 1,300 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0002 

หมายเหต ุ 

(1) การลงมติในวาระนี ้ไมม่ีบตัรเสยี 

(2) การลงมติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และออกเสยีงลงคะแนน  

(3) ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้ นมาลงทะเบียนเพ่ิม 1 ราย โดยมีจํานวนหุ้ นเพ่ิมขึน้ 400 หุ้ น รวมม ี

ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชุมในวาระนีท้ัง้สิน้จํานวน 208 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 

584,579,128 หุ้น 

2. อนมุตัิการเลอืกตัง้ ดร.ธรรมนญู อานนัโทไทย เป็นกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย 584,577,718 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9998 

ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสยีง 1,410 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0002 

หมายเหต ุ 

(1) การลงมติในวาระนี ้ไมม่ีบตัรเสยี 

(2) การลงมติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และออกเสยีงลงคะแนน  

(3) ในวาระนีไ้ม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพ่ิม รวมมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ 

เข้าประชมุในวาระนีท้ัง้สิน้จํานวน 208 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 584,579,128 หุ้น 

3. อนมุตัิการเลอืกตัง้ นายมิลล์ กนกวฒันาวรรณ เป็นกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย 584,577,718 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9998 

ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสยีง 1,410 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0002 

หมายเหต ุ 

(1) การลงมติในวาระนี ้ไมม่ีบตัรเสยี 

(2) การลงมติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และออกเสยีงลงคะแนน  
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการต้องออกตามวาระ 

ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการดําเนินกิจการท่ีดี กรรมการท่ีต้องออกจาก

ตําแหน่งตามวาระจะออกจากห้องประชุมในระหว่างการพิจารณาวาระนี ้ดงันัน้ ประธานฯ จึงได้มอบหมายให้นายวิวฒัน์  

กนกวฒันาวรรณ รองประธานกรรมการบริษัทฯ ทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุในระหวา่งการดําเนินการประชมุในวาระนี ้

นายวิวฒัน์ กนกวฒันาวรรณ เรียนให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน

จํากดั และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 17 กําหนดให้ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจาก

ตําแหน่งเป็นจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้  

ก็ให้กรรมการออกจากตําแหน่งโดยจํานวนท่ีใกล้ท่ีสดุกบัสว่น 1 ใน 3 โดยกรรมการท่ีออกตามวาระนัน้ อาจได้รับเลอืกตัง้ 

เข้ามาดํารงตาํแหนง่เป็นกรรมการใหมไ่ด้ 

ทัง้นี ้ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ของบริษัทฯ มกีรรมการท่ีจะต้องออกจากตาํแหนง่

ตามวาระจํานวน 3 ทา่น ดงันี ้

1. นายปรีย์มน ป่ินสกลุ ตําแหนง่ ประธานกรรมการบริษัทฯ/กรรมการอิสระ/

กรรมการตรวจสอบ/  

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน 

2. ดร. ธรรมนญู อานนัโทไทย ตําแหนง่ กรรมการบริษัทฯ/กรรมการอิสระ/กรรมการ

ตรวจสอบ 

3. นายมิลล์ กนกวฒันาวรรณ ตําแหนง่ กรรมการบริษัทฯ 

โดยในการนี ้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน (ไม่รวมกรรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่ง

ตามวาระ) ได้พิจารณาคณุสมบตัิของกรรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 

2560 แล้ว เห็นว่ากรรมการผู้ ท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งทัง้ 3 ท่าน เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ 

ความเช่ียวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 

ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากดั และพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตลอดจนประกาศท่ีเก่ียวข้อง และ

สาํหรับผู้ ท่ีจะดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการอิสระ ก็เป็นผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการ

อิสระของบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดเท่ากบัข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

(“สํานักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ ส่งมาด้วย 4 (คํานิยามของกรรมการ

อิสระ) ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 

จากนัน้ ผู้ดําเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดต้องการแสดงความ

คิดเห็นหรือซักถามในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับวาระนีเ้พ่ิมเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะมีความ

คิดเห็นหรือข้อซกัถามเพ่ิมเติม ผู้ดําเนินการประชมุจึงขอให้ท่ีประชมุลงมติในวาระนี ้

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการเลือกตัง้ นายปรีย์มน ป่ินสกุล ดร. ธรรมนญู อานนัโทไทย และ 

นายมิลล์ กนกวฒันาวรรณ ให้ดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัทฯ ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
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1. อนมุตัิการเลอืกตัง้ นายปรีย์มน ป่ินสกลุ เป็นกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย 584,577,428 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9998 

ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสยีง 1,300 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0002 

หมายเหต ุ 

(1) การลงมติในวาระนี ้ไมม่ีบตัรเสยี 

(2) การลงมติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และออกเสยีงลงคะแนน  

(3) ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้ นมาลงทะเบียนเพ่ิม 1 ราย โดยมีจํานวนหุ้ นเพ่ิมขึน้ 400 หุ้ น รวมม ี

ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชุมในวาระนีท้ัง้สิน้จํานวน 208 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 

584,579,128 หุ้น 

2. อนมุตัิการเลอืกตัง้ ดร.ธรรมนญู อานนัโทไทย เป็นกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย 584,577,718 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9998 

ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสยีง 1,410 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0002 

หมายเหต ุ 

(1) การลงมติในวาระนี ้ไมม่ีบตัรเสยี 

(2) การลงมติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และออกเสยีงลงคะแนน  

(3) ในวาระนีไ้ม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพ่ิม รวมมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ 

เข้าประชมุในวาระนีท้ัง้สิน้จํานวน 208 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 584,579,128 หุ้น 

3. อนมุตัิการเลอืกตัง้ นายมิลล์ กนกวฒันาวรรณ เป็นกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย 584,577,718 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9998 

ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสยีง 1,410 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0002 

หมายเหต ุ 

(1) การลงมติในวาระนี ้ไมม่ีบตัรเสยี 

(2) การลงมติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และออกเสยีงลงคะแนน  
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(3) ในวาระนีไ้ม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพ่ิม รวมมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ 

เข้าประชมุในวาระนีท้ัง้สิน้จํานวน 208 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 584,579,128 หุ้น 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัตกิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2560 

ประธานฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน รายงานตอ่ท่ีประชมุเก่ียวกบั

การกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบ ประจําปี 2560 วา่ ตาม มาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัท

มหาชนจํากดั และข้อบงัคบัของบริษัทฯ กําหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวลั  

เบีย้ประชมุ บําเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนตามท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะอนมุตัิ ซึ่งอาจกําหนดเป็น

จํานวนแนน่อนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะกําหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปลีย่นแปลง

ก็ได้ และนอกจากนัน้ให้ได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการตา่ง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ 

โดยในการนี ้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของการกําหนด

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณากลัน่กรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม

ประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

ของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอตัราคา่ตอบแทนจากธุรกิจท่ีมีขนาดใกล้เคยีง

กบับริษัทฯ ในอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนัแล้ว เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนมุตัิกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบ ตามรายละเอียดดงันี ้

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ รายไตรมาส 

ตาํแหน่ง ประจาํปี 2560 ประจาํปี 2559 

ประธานกรรมการบริษัทฯ 20,000 บาท/คน/ไตรมาส 10,000 บาท/คน/ไตรมาส 

กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารของบริษัทฯ 10,000 บาท/คน/ไตรมาส 10,000 บาท/คน/ไตรมาส 

กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร ไมม่ี ไมม่ี 

กรรมการอิสระ ไมม่ี ไมม่ี 

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายไตรมาส 

ตาํแหน่ง ประจาํปี 2560 ประจาํปี 2559 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 35,000 บาท/คน/ไตรมาส 35,000 บาท/คน/ไตรมาส 

กรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท/คน/ไตรมาส 25,000 บาท/คน/ไตรมาส 

 

จากนัน้ ผู้ดําเนินการประชมุได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุแสดงความคดิเห็นและซกัถามคําถามท่ีเก่ียวกบั

วาระนี ้ซึง่ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความเห็นและซกัถามคาํถาม และมีการตอบคําถามของผู้ ถือหุ้นเก่ียวกบัวาระนี ้โดยสรุป ดงันี ้

1.  คณุจิราภรณ์ อมรภทัรศิลป์ 

(อาสาสมคัรพิทกัษ์สทิธิผู้ ถือหุ้น) 

ขอให้ ชี แ้จงว่านอกจากค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ มีนโยบาย 

ให้ค่าตอบแทนในรูปแบบอ่ืน เช่น โบนัส หรือเบีย้ประชุมกรรมการด้วย
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หรือไม่ นอกจากนี ้สําหรับกรรมการท่ีดํารงตําแหน่งหลายตําแหน่งใน 

คราวเดียวกนั ทางบริษัทฯ มีรูปแบบในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ

ท่ีดํารงตําแหน่งหลายตําแหน่งอย่างไร และสําหรับคณะกรรมการสรรหา

และกําหนดค่าตอบแทน ทางบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับ

กรรมการดงักลา่วหรือไม ่

 นายปรีย์มน ป่ินสกลุ 

(ประธานกรรมการบริษัทฯ) 

บริษัทฯ ไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอ่ืน ยกเว้นค่าเบีย้ประชุมกรรมการ  

สว่นการจ่ายคา่ตอบแทนสาํหรับกรรมการท่ีดํารงตําแหนง่หลายตําแหนง่นัน้

ทางบริษัทฯ จะจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการโดยการนําค่าตอบแทน 

ในแต่ละตําแหน่งมารวมกันและจ่ายค่าตอบนัน้ให้แก่กรรมการ สําหรับ

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนนัน้ทางบริษัทฯ ยังไม่มี 

การกําหนดคา่ตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

ผู้ดําเนินการประชมุได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะทา่นใดต้องการแสดงความคิดเห็นหรือ

ซกัถามในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัวาระนีเ้พ่ิมเติมหรือไม ่ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะมีความคดิเห็นหรือข้อ

ซกัถามเพ่ิมเติม ผู้ดําเนินการประชมุจงึขอให้ท่ีประชมุลงมตใินวาระนี ้

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของ

บริษัทฯ ประจําปี 2560 โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย 528,577,428 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9997 

ไมเ่ห็นด้วย 300 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 

งดออกเสยีง 1,400 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0002 

หมายเหต ุ 

(1) การลงมติในวาระนี ้ไมม่ีบตัรเสยี 

(2) การลงมติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวน

เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

(3) ในวาระนีไ้ม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพ่ิม รวมมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ 

เข้าประชมุในวาระนีท้ัง้สิน้จํานวน 208 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 584,579,128 หุ้น 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2560 

ประธานฯ มอบหมายให้ นายพิเชษฐ ภีมโยธิน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ เสนอ

รายละเอียดตอ่ท่ีประชมุ 

นายพิเชษฐ ภีมโยธิน ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด  

ท่ีกําหนดให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ทกุปีนัน้ เห็นควร

เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั (“สํานักงาน อีวาย”) เป็นผู้สอบ

บญัชีของบริษัทฯ สําหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 โดยกําหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งดงัต่อไปนี ้ 
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(3) ในวาระนีไ้ม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพ่ิม รวมมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ 

เข้าประชมุในวาระนีท้ัง้สิน้จํานวน 208 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 584,579,128 หุ้น 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัตกิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2560 

ประธานฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน รายงานตอ่ท่ีประชมุเก่ียวกบั

การกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบ ประจําปี 2560 วา่ ตาม มาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัท

มหาชนจํากดั และข้อบงัคบัของบริษัทฯ กําหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวลั  

เบีย้ประชมุ บําเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนตามท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะอนมุตัิ ซึ่งอาจกําหนดเป็น

จํานวนแนน่อนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะกําหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปลีย่นแปลง

ก็ได้ และนอกจากนัน้ให้ได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการตา่ง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ 

โดยในการนี ้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของการกําหนด

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณากลัน่กรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม

ประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

ของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอตัราคา่ตอบแทนจากธุรกิจท่ีมีขนาดใกล้เคยีง

กบับริษัทฯ ในอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนัแล้ว เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนมุตัิกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบ ตามรายละเอียดดงันี ้

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ รายไตรมาส 

ตาํแหน่ง ประจาํปี 2560 ประจาํปี 2559 

ประธานกรรมการบริษัทฯ 20,000 บาท/คน/ไตรมาส 10,000 บาท/คน/ไตรมาส 

กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารของบริษัทฯ 10,000 บาท/คน/ไตรมาส 10,000 บาท/คน/ไตรมาส 

กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร ไมม่ ี ไมม่ี 

กรรมการอิสระ ไมม่ ี ไมม่ี 

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายไตรมาส 

ตาํแหน่ง ประจาํปี 2560 ประจาํปี 2559 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 35,000 บาท/คน/ไตรมาส 35,000 บาท/คน/ไตรมาส 

กรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท/คน/ไตรมาส 25,000 บาท/คน/ไตรมาส 

 

จากนัน้ ผู้ดําเนินการประชมุได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุแสดงความคดิเห็นและซกัถามคําถามท่ีเก่ียวกบั

วาระนี ้ซึง่ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความเห็นและซกัถามคาํถาม และมีการตอบคําถามของผู้ ถือหุ้นเก่ียวกบัวาระนี ้โดยสรุป ดงันี ้

1.  คณุจิราภรณ์ อมรภทัรศิลป์ 

(อาสาสมคัรพิทกัษ์สทิธิผู้ ถือหุ้น) 

ขอให้ ชี แ้จงว่านอกจากค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ มีนโยบาย 

ให้ค่าตอบแทนในรูปแบบอ่ืน เช่น โบนัส หรือเบีย้ประชุมกรรมการด้วย
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หรือไม่ นอกจากนี ้สําหรับกรรมการท่ีดํารงตําแหน่งหลายตําแหน่งใน 

คราวเดียวกนั ทางบริษัทฯ มีรูปแบบในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ

ท่ีดํารงตําแหน่งหลายตําแหน่งอย่างไร และสําหรับคณะกรรมการสรรหา

และกําหนดค่าตอบแทน ทางบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับ

กรรมการดงักลา่วหรือไม ่

 นายปรีย์มน ป่ินสกลุ 

(ประธานกรรมการบริษัทฯ) 

บริษัทฯ ไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอ่ืน ยกเว้นค่าเบีย้ประชุมกรรมการ  

สว่นการจ่ายคา่ตอบแทนสาํหรับกรรมการท่ีดาํรงตําแหนง่หลายตําแหนง่นัน้

ทางบริษัทฯ จะจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการโดยการนําค่าตอบแทน 

ในแต่ละตําแหน่งมารวมกันและจ่ายค่าตอบนัน้ให้แก่กรรมการ สําหรับ

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนนัน้ทางบริษัทฯ ยังไม่มี 

การกําหนดคา่ตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

ผู้ดําเนินการประชมุได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะทา่นใดต้องการแสดงความคิดเห็นหรือ

ซกัถามในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัวาระนีเ้พ่ิมเติมหรือไม ่ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะมีความคดิเห็นหรือข้อ

ซกัถามเพ่ิมเติม ผู้ดําเนินการประชมุจงึขอให้ท่ีประชมุลงมตใินวาระนี ้

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของ

บริษัทฯ ประจําปี 2560 โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย 528,577,428 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9997 

ไมเ่ห็นด้วย 300 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 

งดออกเสยีง 1,400 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0002 

หมายเหต ุ 

(1) การลงมติในวาระนี ้ไมม่ีบตัรเสยี 

(2) การลงมติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวน

เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

(3) ในวาระนีไ้ม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพ่ิม รวมมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ 

เข้าประชมุในวาระนีท้ัง้สิน้จํานวน 208 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 584,579,128 หุ้น 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2560 

ประธานฯ มอบหมายให้ นายพิเชษฐ ภีมโยธิน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ เสนอ

รายละเอียดตอ่ท่ีประชมุ 

นายพิเชษฐ ภีมโยธิน ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด  

ท่ีกําหนดให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ทกุปีนัน้ เห็นควร

เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั (“สํานักงาน อีวาย”) เป็นผู้สอบ

บญัชีของบริษัทฯ สําหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 โดยกําหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งดงัต่อไปนี ้ 
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เป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีท่ีผู้ สอบบัญชีท่ีมีรายนามข้างต้น 

ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้สํานกังาน อีวาย แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายอ่ืนของสํานกังาน อีวาย เข้าทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบ

บญัชีของบริษัทฯ แทนได้ 

1.นางสาวสมุาล ีรีวราบณัฑิต  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 3970 และ/หรือ 

2.นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 5313 และ/หรือ 

3.นางพนูนารถ เผา่เจริญ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 5238  

ทัง้นี ้การพิจารณาคดัเลอืกผู้สอบบญัชี ประจําปี 2560 ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึง

คณุสมบตัิ ประสบการณ์การทํางานและค่าสอบบญัชีโดยเห็นว่า บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั เป็นสํานกังานสอบบญัชี 

ท่ีมีความเป็นอิสระและมีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี โดยผู้สอบบญัชีทัง้ 3 ท่านดงักล่าว ไม่มีความสมัพนัธ์ หรือมี

สว่นได้เสยีกบับริษัทฯ บริษัทย่อยของบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องกับ

บคุคลดงักลา่ว รวมทัง้คา่สอบบญัชีท่ีเสนอก็มีความสมเหตสุมผลกบัภาระงานของผู้สอบบญัชี 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณากําหนดค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ ใน

จํานวน 1,580,000 บาท (รวมการตรวจสอบบริษัทออร่ัม แอนด์ ออร่ัม ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ) ทัง้นี ้คา่ตอบแทนใน

การสอบบญัชีข้างต้น ไมร่วมคา่บริการอ่ืน ๆ (Non-Audit Services) 

จากนัน้ ผู้ดําเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดต้องการแสดงความ

คิดเห็นหรือซักถามในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับวาระนีเ้พ่ิมเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะมีความ

คิดเห็นหรือข้อซกัถามเพ่ิมเติม ผู้ดําเนินการประชมุจึงขอให้ท่ีประชมุลงมติในวาระนี ้

มติที่ประชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจําปี 

2560 โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอตอ่ทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย 584,578,828 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9997 

ไมเ่ห็นด้วย 300 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 

งดออกเสยีง 1,300 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0002 

หมายเหต ุ 

(1) การลงมติในวาระนี ้ไมม่ีบตัรเสยี 

(2) การลงมติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และออกเสยีงลงคะแนน 

(3) ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพ่ิม 1 ราย โดยมีจํานวนหุ้นเพ่ิมขึน้ 

1,300 หุ้น รวมมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชุมในวาระนีท้ัง้สิน้จํานวน 209 ราย รวม

จํานวนหุ้นได้ 584,580,428 หุ้น  

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่ ม ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 9,062,500 บาท จาก 

ทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 72,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 81,562,500 บาท  
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โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 90,625,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 

หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัทฯ 

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดําเนินการประชมุเสนอรายละเอียดในวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

ผู้ดําเนินการประชุมแจ้งต่อท่ีประะชุมว่า เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุม

พิจารณาอนมุตัิการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 9,062,500 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจํานวน 72,500,000 

บาท เป็นทนุจดทะเบียนจํานวน 81,562,500 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ จํานวนไมเ่กิน 90,625,000 

หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 0.10 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ ส่งมาด้วย 3  

(แบบรายงานการเพ่ิมทนุ (F53-4)) ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 

จากนัน้ ผู้ดําเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดต้องการแสดงความ

คิดเห็นหรือซักถามในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับวาระนีเ้พ่ิมเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะมีความ

คิดเห็นหรือข้อซกัถามเพ่ิมเติม ผู้ดําเนินการประชมุจึงขอให้ท่ีประชมุลงมติในวาระนี ้

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 9,062,500 บาท จาก 

ทนุจดทะเบียนเดิมจํานวน 72,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 81,562,500 บาท โดยการ

ออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 90,625,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 0.10 บาท  

เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอต่อท่ีประชุมทกุประการ ด้วยคะแนนเสียง

ดงันี ้

เห็นด้วย 584,578,918 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9997 

ไมเ่ห็นด้วย 110 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 1,600 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0003 

หมายเหต ุ 

(1) การลงมติในวาระนี ้ไมม่ีบตัรเสยี 

(2) การลงมติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวน

เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(3) ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะมาลงทะเบียนเพ่ิม 1 ราย โดยมีจํานวนหุ้นเพ่ิมขึน้ 200 

หุ้น รวมมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุในวาระนีท้ัง้สิน้จํานวน 210 ราย รวมจํานวน

หุ้นได้ 584,580,628 หุ้น  

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน

จดทะเบียนของบริษัทฯ 

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดาํเนินการประชมุเสนอรายละเอียดในวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

ผู้ดําเนินการประชุมชีแ้จงตอ่ท่ีประชุมว่า เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึง

เห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เก่ียวกบัทนุของบริษัทฯ โดยให้ใช้

ข้อความดงัตอ่ไปนีแ้ทน  
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เป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีท่ีผู้ สอบบัญชีท่ีมีรายนามข้างต้น 

ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้สํานกังาน อีวาย แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายอ่ืนของสํานกังาน อีวาย เข้าทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบ

บญัชีของบริษัทฯ แทนได้ 

1.นางสาวสมุาล ีรีวราบณัฑิต  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 3970 และ/หรือ 

2.นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 5313 และ/หรือ 

3.นางพนูนารถ เผา่เจริญ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 5238  

ทัง้นี ้การพิจารณาคดัเลอืกผู้สอบบญัชี ประจําปี 2560 ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึง

คณุสมบตัิ ประสบการณ์การทํางานและค่าสอบบญัชีโดยเห็นว่า บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั เป็นสํานกังานสอบบญัชี 

ท่ีมีความเป็นอิสระและมีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี โดยผู้สอบบญัชีทัง้ 3 ท่านดงักล่าว ไม่มีความสมัพนัธ์ หรือมี

สว่นได้เสยีกบับริษัทฯ บริษัทย่อยของบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องกับ

บคุคลดงักลา่ว รวมทัง้คา่สอบบญัชีท่ีเสนอก็มีความสมเหตสุมผลกบัภาระงานของผู้สอบบญัชี 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณากําหนดค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ ใน

จํานวน 1,580,000 บาท (รวมการตรวจสอบบริษัทออร่ัม แอนด์ ออร่ัม ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ) ทัง้นี ้คา่ตอบแทนใน

การสอบบญัชีข้างต้น ไมร่วมคา่บริการอ่ืน ๆ (Non-Audit Services) 

จากนัน้ ผู้ดําเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดต้องการแสดงความ

คิดเห็นหรือซักถามในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับวาระนีเ้พ่ิมเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะมีความ

คิดเห็นหรือข้อซกัถามเพ่ิมเติม ผู้ดําเนินการประชมุจึงขอให้ท่ีประชมุลงมติในวาระนี ้

มติที่ประชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจําปี 

2560 โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอตอ่ทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย 584,578,828 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9997 

ไมเ่ห็นด้วย 300 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 

งดออกเสยีง 1,300 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0002 

หมายเหต ุ 

(1) การลงมติในวาระนี ้ไมม่ีบตัรเสยี 

(2) การลงมติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และออกเสยีงลงคะแนน 

(3) ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพ่ิม 1 ราย โดยมีจํานวนหุ้นเพ่ิมขึน้ 

1,300 หุ้น รวมมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชุมในวาระนีท้ัง้สิน้จํานวน 209 ราย รวม

จํานวนหุ้นได้ 584,580,428 หุ้น  

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่ ม ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 9,062,500 บาท จาก 

ทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 72,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 81,562,500 บาท  
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โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 90,625,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 

หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัทฯ 

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดําเนินการประชมุเสนอรายละเอียดในวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

ผู้ดําเนินการประชุมแจ้งต่อท่ีประะชุมว่า เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุม

พิจารณาอนมุตัิการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 9,062,500 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจํานวน 72,500,000 

บาท เป็นทนุจดทะเบียนจํานวน 81,562,500 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ จํานวนไมเ่กิน 90,625,000 

หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 0.10 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ ส่งมาด้วย 3  

(แบบรายงานการเพ่ิมทนุ (F53-4)) ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 

จากนัน้ ผู้ดําเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดต้องการแสดงความ

คิดเห็นหรือซักถามในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับวาระนีเ้พ่ิมเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะมีความ

คิดเห็นหรือข้อซกัถามเพ่ิมเติม ผู้ดําเนินการประชมุจึงขอให้ท่ีประชมุลงมติในวาระนี ้

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 9,062,500 บาท จาก 

ทนุจดทะเบียนเดิมจํานวน 72,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 81,562,500 บาท โดยการ

ออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 90,625,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 0.10 บาท  

เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอต่อท่ีประชุมทกุประการ ด้วยคะแนนเสียง

ดงันี ้

เห็นด้วย 584,578,918 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9997 

ไมเ่ห็นด้วย 110 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 1,600 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0003 

หมายเหต ุ 

(1) การลงมติในวาระนี ้ไมม่ีบตัรเสยี 

(2) การลงมติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวน

เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(3) ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะมาลงทะเบียนเพ่ิม 1 ราย โดยมีจํานวนหุ้นเพ่ิมขึน้ 200 

หุ้น รวมมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุในวาระนีท้ัง้สิน้จํานวน 210 ราย รวมจํานวน

หุ้นได้ 584,580,628 หุ้น  

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน

จดทะเบียนของบริษัทฯ 

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดําเนินการประชมุเสนอรายละเอียดในวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

ผู้ดําเนินการประชุมชีแ้จงตอ่ท่ีประชุมว่า เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึง

เห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เก่ียวกบัทนุของบริษัทฯ โดยให้ใช้

ข้อความดงัตอ่ไปนีแ้ทน  
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“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จํานวน   81,562,500 บาท (แปดสิบเอ็ดล้านห้าแสนหกหมื่น

สองพนัห้าร้อยบาทถ้วน) 

 แบง่ออกเป็น 815,625,000 หุ้น (แปดร้อยสิบห้า ล้านหกแสน 

สองหมื่นห้าพนัหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 0.10 บาท (สบิสตางค์) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุ้นสามญั 815,625,000 หุ้น (แปดร้อยสิบห้า ล้านหกแสน 

สองหมื่นห้าพนัหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ  -      หุ้น  ( - )” 

ทัง้นี ้มอบหมายให้บคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ดําเนินการจดทะเบียนแก้ไข

หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยคํา 

เพ่ือให้เป็นไปตามคําสัง่นายทะเบียน 

จากนัน้ ผู้ดําเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดต้องการแสดงความ

คิดเห็นหรือซักถามในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับวาระนีเ้พ่ิมเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะมีความ

คิดเห็นหรือข้อซกัถามเพ่ิมเติม ผู้ดําเนินการประชมุจึงขอให้ท่ีประชมุลงมติในวาระนี ้

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เก่ียวกับทุนของ

บริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอ 

ทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย 584,565,218 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9974 

ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสยีง 15,410 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0026 
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หมายเหต ุ 

(1) การลงมติในวาระนี ้ไมม่ีบตัรเสยี 

(2) การลงมติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวน

เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(3) ในวาระนีไ้มม่ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะมาลงทะเบียนเพ่ิม รวมมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ

เข้าประชมุในวาระนีท้ัง้สิน้จํานวน 210 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 584,580,628 หุ้น 

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดําเนินการประชมุเสนอรายละเอียดในวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

ผู้ดําเนินการประชุมชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ีบริษัทฯ จะดําเนินการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 

เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจํานวนไม่เกิน 

90,625,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมมพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการ

ผู้จดัการหรือบคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้จดัการมีอํานาจในการพิจารณากําหนด

รายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว เช่น (1) การกําหนดข้อกําหนดเง่ือนไขและ

รายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว (2) การเข้าเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสาร

และสัญญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว รวมทัง้ดําเนินการต่าง ๆ อันเก่ียวเน่ืองกับ 

การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว และ (3) ลงนามในเอกสารคําขออนญุาตตา่ง ๆ และหลกัฐานท่ีจําเป็นและเก่ียวข้อง

กบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว ซึ่งรวมถึงการติดตอ่ และการยื่นคําขออนญุาต เอกสารและหลกัฐานดงักลา่วต่อ

หนว่ยงานราชการหรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง และการนําหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

และมีอํานาจในการดําเนินการอ่ืนใดอนัจําเป็นและสมควรเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่วข้างต้นได้ตามท่ี

เห็นสมควร โดยปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป 

จากนัน้ ผู้ดําเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดต้องการแสดงความ

คิดเห็นหรือซักถามในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับวาระนีเ้พ่ิมเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะมีความ

คิดเห็นหรือข้อซกัถามเพ่ิมเติม ผู้ดําเนินการประชมุจึงขอให้ท่ีประชมุลงมติในวาระนี ้

มติที่ประชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุของบริษัทฯ เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดย

มีรายละเอียดตามท่ีเสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย 584,562,018 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9968 

ไมเ่ห็นด้วย 110 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 18,500 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0032 

หมายเหต ุ 

(1) การลงมติในวาระนี ้ไมม่ีบตัรเสยี 

  20 31( 30 )



 

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จํานวน   81,562,500 บาท (แปดสิบเอ็ดล้านห้าแสนหกหมื่น

สองพนัห้าร้อยบาทถ้วน) 

 แบง่ออกเป็น 815,625,000 หุ้น (แปดร้อยสิบห้า ล้านหกแสน 

สองหมื่นห้าพนัหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 0.10 บาท (สบิสตางค์) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุ้นสามญั 815,625,000 หุ้น (แปดร้อยสิบห้า ล้านหกแสน 

สองหมื่นห้าพนัหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ  -      หุ้น  ( - )” 

ทัง้นี ้มอบหมายให้บคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ดําเนินการจดทะเบียนแก้ไข

หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยคํา 

เพ่ือให้เป็นไปตามคําสัง่นายทะเบียน 

จากนัน้ ผู้ดําเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดต้องการแสดงความ

คิดเห็นหรือซักถามในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับวาระนีเ้พ่ิมเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะมีความ

คิดเห็นหรือข้อซกัถามเพ่ิมเติม ผู้ดําเนินการประชมุจึงขอให้ท่ีประชมุลงมติในวาระนี ้

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เก่ียวกับทุนของ

บริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอ 

ทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย 584,565,218 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9974 

ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสยีง 15,410 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0026 

  19 30

 

หมายเหต ุ 

(1) การลงมติในวาระนี ้ไมม่ีบตัรเสยี 

(2) การลงมติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวน

เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(3) ในวาระนีไ้มม่ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะมาลงทะเบียนเพ่ิม รวมมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ

เข้าประชมุในวาระนีท้ัง้สิน้จํานวน 210 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 584,580,628 หุ้น 

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดําเนินการประชมุเสนอรายละเอียดในวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

ผู้ดําเนินการประชุมชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ีบริษัทฯ จะดําเนินการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 

เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจํานวนไม่เกิน 

90,625,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมมพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการ

ผู้จดัการหรือบคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้จดัการมีอํานาจในการพิจารณากําหนด

รายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว เช่น (1) การกําหนดข้อกําหนดเง่ือนไขและ

รายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว (2) การเข้าเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสาร

และสัญญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว รวมทัง้ดําเนินการต่าง ๆ อันเก่ียวเน่ืองกับ 

การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว และ (3) ลงนามในเอกสารคําขออนญุาตตา่ง ๆ และหลกัฐานท่ีจําเป็นและเก่ียวข้อง

กบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว ซึ่งรวมถึงการติดตอ่ และการยื่นคําขออนญุาต เอกสารและหลกัฐานดงักลา่วต่อ

หนว่ยงานราชการหรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง และการนําหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

และมีอํานาจในการดําเนินการอ่ืนใดอนัจําเป็นและสมควรเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่วข้างต้นได้ตามท่ี

เห็นสมควร โดยปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป 

จากนัน้ ผู้ดําเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดต้องการแสดงความ

คิดเห็นหรือซักถามในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับวาระนีเ้พ่ิมเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะมีความ

คิดเห็นหรือข้อซกัถามเพ่ิมเติม ผู้ดําเนินการประชมุจึงขอให้ท่ีประชมุลงมติในวาระนี ้

มติที่ประชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุของบริษัทฯ เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดย

มีรายละเอียดตามท่ีเสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย 584,562,018 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9968 

ไมเ่ห็นด้วย 110 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 18,500 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0032 

หมายเหต ุ 

(1) การลงมติในวาระนี ้ไมม่ีบตัรเสยี 

  20 31 ( 31 )



 

(2) การลงมติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวน

เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(3) ในวาระนีไ้มม่ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะมาลงทะเบียนเพ่ิม รวมมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ

เข้าประชมุในวาระนีท้ัง้สิน้จํานวน 210 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 584,580,628 หุ้น 

วาระที่ 12 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (หากมี) 

ผู้ดําเนินการประชมุแจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ วาระการประชมุท่ีเสนอพิจารณาตามท่ีบริษัทฯ ได้กําหนด

ไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 ได้พิจารณาเสร็จสิน้แล้ว และได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดง 

ความคิดเห็นและซกัถามคําถาม โดยมีผู้ ถือหุ้นถามคําถามซึง่สามารถสรุปได้ ดงันี ้

1.  คณุทรรศณี แสนสขุโสภา 

(ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง) 

ขอให้ชีแ้จงกําลงัการผลิตของโรงงานของบริษัทฯ ในปัจจบุนั ว่ามีกําลงัการ

ผลิตเท่าไร และกําลงัการผลิตดงักลา่วจะสามารถรองรับการขยายสาขาได้

หรือไม่ และท่ีตัง้ของสถานท่ีท่ีใช้ผลิตสินค้าอยู่ใกล้เคียงกบัสาขาท่ีมีการส่ง

สนิค้าใช่หรือไม ่และแตล่ะสาขา ใช้ระยะเวลานานเทา่ไรจงึจะถึงจดุคุ้มทนุ 

 นายแมท่พั ต.สวุรรณ 

(กรรมการบริษัทฯ) 

ปัจจบุนัโรงงานของบริษัทฯ ซึง่ตัง้อยู่ท่ีจงัหวดัสมทุรสาครใช้พืน้ท่ีโรงงานชัน้ 

1 เพ่ือการผลิตเต็มท่ีทัง้หมด สว่นในปีนีท้างบริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะขยาย

การผลิตไปยงัพืน้ท่ีชัน้ 2 ของโรงงานเพ่ือรองรับการผลิตท่ีเพ่ิมมากขึน้ แต่

ยงัไงก็ตาม กําลงัการผลิตของโรงงานท่ีมียงัเพียงพอกบัการผลิต เน่ืองจาก

ศกัยภาพการผลิตของโรงงานดงักลา่วสามารถรองรับสาขา ได้ถึง 40 สาขา

ขึน้ไป นอกจากนีท้างบริษัทฯ ได้ซือ้ท่ีดินในบริเวณเดียวกนัเพ่ือเตรียมขยาย

โรงงานไว้หากมีการผลิตท่ีเพ่ิมขึน้ อย่างไรก็ตามการขนส่งสินค้าของทาง

บริษัทฯ ไม่จําเป็นต้องตัง้สาขาท่ีอยู่ใกล้กับโรงงานท่ีผลิตสินค้าเน่ืองจาก

วตัถดุิบท่ีผลิตสามารถขนสง่ไปท่ีไกล ๆ ได้ สว่นระยะเวลาท่ีจะถึงจุดคุ้มทนุ

ของแตล่ะสาขา จะอยูท่ี่ประมาณ 12-18 เดือน 

2.  คณุทรรศณี แสนสขุโสภา 

(ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง) 

ขอให้ชีแ้จงแผนการขยายกิจการของบริษัทฯ ในต่างประเทศ โดยการขาย 

แฟรนไชส์ 

 นายแมท่พั ต.สวุรรณ 

(กรรมการบริษัทฯ) 

บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการศึกษาการดําเนินงานและแผนการดําเนินงาน

ดงักลา่ว 

3.  คณุทรรศณี แสนสขุโสภา 

(ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง) 

ขอให้ชีแ้จงการขยายช่องทางการจําหนา่ยสนิค้าของบริษัทฯ  

 นายแมท่พั ต.สวุรรณ 

(กรรมการบริษัทฯ) 

ทางบริษัทฯ มีการขยายช่องทางท่ีจะขายสินค้าพวกคกุกี ้และสินค้าพร้อม

รับประทาน โดยอยู่ระหว่างการดําเนินการเพ่ือท่ีจะเอาสินค้าดงักล่าวไป

จําหนา่ยให้แก่ลกูค้าผา่นทางร้านสะดวกซือ้อีกช่องทางหนึง่ 

4.  คณุทรรศณี แสนสขุโสภา 

(ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง) 

ทางบริษัทฯ มีนโยบายให้สว่นลดกบัผู้ ถือหุ้นหรือไม ่
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 นายแมท่พั ต.สวุรรณ 

(กรรมการบริษัทฯ) 

ทางบริษัทฯ ไมม่ีนโยบายให้สว่นลดเพ่ือรักษามลูคา่ของแบรนด์ 

5.  คณุจารุวฒัน์ จงึทรัพย์ไพศาล 

(ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง) 

ในปี 2560 บริษัทฯ มีนโยบายการปรับขึน้ราคาของสินค้าหรือไม่ และ มี

นโยบายในการปรับขึน้ประมาณร้อยละเทา่ไร 

 นายแมท่พั ต.สวุรรณ 

(กรรมการบริษัทฯ) 

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะปรับราคาสินค้าเพ่ิมขึน้ในปื 2560 โดยจะปรับขึน้ไม่

เกินร้อยละ 5 จากราคาสนิค้าเดิม 

6.  คณุจารุวฒัน์ จึงทรัพย์ไพศาล 

(ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุด้วยตนเอง) 

เน่ืองจากบริษัทฯ ได้มีการขยายธุรกิจ เช่น อาฟเตอร์ ย ูและเมโกริ นอกจาก

ธุรกิจดงักลา่ว บริษัทฯ มีความคิดท่ีจะขยายธุรกิจเพ่ิมหรือไม ่

 นางสาวกลุพชัร์ กนกวฒันาวรรณ 

(กรรมการบริษัทฯ) 

บริษัทฯ มีความคิดท่ีจะทดลองสิง่ใหม ่ๆ อยูเ่สมอ โดยในปีนีท้างบริษัทฯ จะ

มีการเร่ิมดําเนินการจําหน่ายผลิตภณัฑ์ ภายใต้แบรนด์ใหม่คือ After You 

Durian ท่ีศนูย์การค้าสยามพารากอนเพ่ือตอบรับความต้องการของลกูค้า 

7.  คณุจารุวฒัน์ จึงทรัพย์ไพศาล 

(ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุด้วยตนเอง) 

ขอให้ชีแ้จงถึงผลตอบรับของชานมไข่มุกของบริษัทฯ เป็นอย่างไรและ 

สง่ผลตอ่กําไรของบริษัทฯ อยา่งไร 

 นายแมท่พั ต.สวุรรณ 

(กรรมการบริษัทฯ) 

ผลตอบรับของลกูค้ามีกระแสตอบรับท่ีดี โดยมีกําไรท่ีดี แต่ยอดขายยงัไมไ่ด้

ตามท่ีคาดหวงัมากเน่ืองจากราคาและมาตรฐานท่ีสงูกว่าชานมไข่มุกใน

ตลาดทัว่ไป 

8.  คณุจารุวฒัน์ จึงทรัพย์ไพศาล 

(ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุด้วยตนเอง) 

ทางบริษัทฯ มีแผนท่ีจะนําหุ้นสามญัของบริษัทฯ เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือไม ่อยา่งไร 

 นายแมท่พั ต.สวุรรณ 

(กรรมการบริษัทฯ) 

ทางบริษัทฯ ยงัไมไ่ด้มีแผนการดงักลา่ว 

9.  คณุประชา ดาํรงสทุธิพงศ์ 

(ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุด้วยตนเอง) 

บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างท่ีจะขายใน After You Durian และบริษัทฯ 

หาวตัถดุิบหามาได้อยา่งไร 

 นางสาวกลุพชัร์ กนกวฒันาวรรณ 

(กรรมการบริษัทฯ) 

ใน After You Durian จะมผีลติภณัฑ์ขึน้ช่ือของบริษัทฯ เช่น ฮนัน่ีโทสต์ หรือ 

นํา้แข็งใส ท่ีใช้ทเุรียนเป็นวตัถดุิบในการผลติ การท่ีบริษัทฯ ต้องแยกออกมา

เป็น After You Durian เน่ืองจากกลิ่นของทุเรียนอาจก่อให้เกิดการรบกวน 

ผู้ ท่ีไม่ได้ชอบทุเรียน นอกจากนี ้ในส่วนของทเุรียนท่ีเป็นวตัถุดิบหลกั บริษัทฯ  

มีแหล่งวตัถุดิบจากหลายจังหวัด โดยท่ีไม่ได้ใช้วัตถุดิบจากจังหวัดเดียว  

ทําให้มีความพร้อมในเร่ืองวัตถุดิบตลอดทัง้ปี นอกจากนี ้บริษัทฯ ยัง 

มีการแปรรูปทุเ รียนโดยการทําเป็นก้อน และแช่แข็งไว้ ทําให้บริษัทฯ  

จะมีวตัถดุิบท่ีใช้เป็นทเุรียนแปรรูปท่ีสามารถเก็บได้ทัง้ปี 
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(2) การลงมติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวน

เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(3) ในวาระนีไ้มม่ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะมาลงทะเบียนเพ่ิม รวมมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ

เข้าประชมุในวาระนีท้ัง้สิน้จํานวน 210 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 584,580,628 หุ้น 

วาระที่ 12 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (หากมี) 

ผู้ดําเนินการประชมุแจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ วาระการประชมุท่ีเสนอพิจารณาตามท่ีบริษัทฯ ได้กําหนด

ไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 ได้พิจารณาเสร็จสิน้แล้ว และได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดง 

ความคิดเห็นและซกัถามคําถาม โดยมีผู้ ถือหุ้นถามคําถามซึง่สามารถสรุปได้ ดงันี ้

1.  คณุทรรศณี แสนสขุโสภา 

(ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง) 

ขอให้ชีแ้จงกําลงัการผลิตของโรงงานของบริษัทฯ ในปัจจบุนั ว่ามีกําลงัการ

ผลิตเท่าไร และกําลงัการผลิตดงักลา่วจะสามารถรองรับการขยายสาขาได้

หรือไม่ และท่ีตัง้ของสถานท่ีท่ีใช้ผลิตสินค้าอยู่ใกล้เคียงกบัสาขาท่ีมีการส่ง

สนิค้าใช่หรือไม ่และแตล่ะสาขา ใช้ระยะเวลานานเทา่ไรจงึจะถึงจดุคุ้มทนุ 

 นายแมท่พั ต.สวุรรณ 

(กรรมการบริษัทฯ) 

ปัจจบุนัโรงงานของบริษัทฯ ซึง่ตัง้อยู่ท่ีจงัหวดัสมทุรสาครใช้พืน้ท่ีโรงงานชัน้ 

1 เพ่ือการผลิตเต็มท่ีทัง้หมด สว่นในปีนีท้างบริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะขยาย

การผลิตไปยงัพืน้ท่ีชัน้ 2 ของโรงงานเพ่ือรองรับการผลิตท่ีเพ่ิมมากขึน้ แต่

ยงัไงก็ตาม กําลงัการผลิตของโรงงานท่ีมียงัเพียงพอกบัการผลิต เน่ืองจาก

ศกัยภาพการผลิตของโรงงานดงักลา่วสามารถรองรับสาขา ได้ถึง 40 สาขา

ขึน้ไป นอกจากนีท้างบริษัทฯ ได้ซือ้ท่ีดินในบริเวณเดียวกนัเพ่ือเตรียมขยาย

โรงงานไว้หากมีการผลิตท่ีเพ่ิมขึน้ อย่างไรก็ตามการขนส่งสินค้าของทาง

บริษัทฯ ไม่จําเป็นต้องตัง้สาขาท่ีอยู่ใกล้กับโรงงานท่ีผลิตสินค้าเน่ืองจาก

วตัถดุิบท่ีผลิตสามารถขนสง่ไปท่ีไกล ๆ ได้ สว่นระยะเวลาท่ีจะถึงจุดคุ้มทนุ

ของแตล่ะสาขา จะอยูท่ี่ประมาณ 12-18 เดือน 

2.  คณุทรรศณี แสนสขุโสภา 

(ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง) 

ขอให้ชีแ้จงแผนการขยายกิจการของบริษัทฯ ในต่างประเทศ โดยการขาย 

แฟรนไชส์ 

 นายแมท่พั ต.สวุรรณ 

(กรรมการบริษัทฯ) 

บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการศึกษาการดําเนินงานและแผนการดําเนินงาน

ดงักลา่ว 

3.  คณุทรรศณี แสนสขุโสภา 

(ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง) 

ขอให้ชีแ้จงการขยายช่องทางการจําหนา่ยสนิค้าของบริษัทฯ  

 นายแมท่พั ต.สวุรรณ 

(กรรมการบริษัทฯ) 

ทางบริษัทฯ มีการขยายช่องทางท่ีจะขายสินค้าพวกคกุกี ้และสินค้าพร้อม

รับประทาน โดยอยู่ระหว่างการดําเนินการเพ่ือท่ีจะเอาสินค้าดงักล่าวไป

จําหนา่ยให้แก่ลกูค้าผา่นทางร้านสะดวกซือ้อีกช่องทางหนึง่ 

4.  คณุทรรศณี แสนสขุโสภา 

(ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง) 

ทางบริษัทฯ มีนโยบายให้สว่นลดกบัผู้ ถือหุ้นหรือไม ่
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 นายแมท่พั ต.สวุรรณ 

(กรรมการบริษัทฯ) 

ทางบริษัทฯ ไมม่ีนโยบายให้สว่นลดเพ่ือรักษามลูคา่ของแบรนด์ 

5.  คณุจารุวฒัน์ จงึทรัพย์ไพศาล 

(ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง) 

ในปี 2560 บริษัทฯ มีนโยบายการปรับขึน้ราคาของสินค้าหรือไม่ และ มี

นโยบายในการปรับขึน้ประมาณร้อยละเทา่ไร 

 นายแมท่พั ต.สวุรรณ 

(กรรมการบริษัทฯ) 

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะปรับราคาสินค้าเพ่ิมขึน้ในปื 2560 โดยจะปรับขึน้ไม่

เกินร้อยละ 5 จากราคาสนิค้าเดิม 

6.  คณุจารุวฒัน์ จึงทรัพย์ไพศาล 

(ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุด้วยตนเอง) 

เน่ืองจากบริษัทฯ ได้มีการขยายธุรกิจ เช่น อาฟเตอร์ ย ูและเมโกริ นอกจาก

ธุรกิจดงักลา่ว บริษัทฯ มีความคิดท่ีจะขยายธุรกิจเพ่ิมหรือไม ่

 นางสาวกลุพชัร์ กนกวฒันาวรรณ 

(กรรมการบริษัทฯ) 

บริษัทฯ มีความคิดท่ีจะทดลองสิง่ใหม ่ๆ อยูเ่สมอ โดยในปีนีท้างบริษัทฯ จะ

มีการเร่ิมดําเนินการจําหน่ายผลิตภณัฑ์ ภายใต้แบรนด์ใหม่คือ After You 

Durian ท่ีศนูย์การค้าสยามพารากอนเพ่ือตอบรับความต้องการของลกูค้า 

7.  คณุจารุวฒัน์ จึงทรัพย์ไพศาล 

(ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุด้วยตนเอง) 

ขอให้ชีแ้จงถึงผลตอบรับของชานมไข่มุกของบริษัทฯ เป็นอย่างไรและ 
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ใน After You Durian จะมผีลติภณัฑ์ขึน้ช่ือของบริษัทฯ เช่น ฮนัน่ีโทสต์ หรือ 

นํา้แข็งใส ท่ีใช้ทเุรียนเป็นวตัถดุิบในการผลติ การท่ีบริษัทฯ ต้องแยกออกมา

เป็น After You Durian เน่ืองจากกลิ่นของทุเรียนอาจก่อให้เกิดการรบกวน 

ผู้ ท่ีไม่ได้ชอบทุเรียน นอกจากนี ้ในส่วนของทเุรียนท่ีเป็นวตัถุดิบหลกั บริษัทฯ  

มีแหล่งวตัถุดิบจากหลายจังหวัด โดยท่ีไม่ได้ใช้วัตถุดิบจากจังหวัดเดียว  

ทําให้มีความพร้อมในเร่ืองวัตถุดิบตลอดทัง้ปี นอกจากนี ้บริษัทฯ ยัง 

มีการแปรรูปทุเ รียนโดยการทําเป็นก้อน และแช่แข็งไว้ ทําให้บริษัทฯ  

จะมีวตัถดุิบท่ีใช้เป็นทเุรียนแปรรูปท่ีสามารถเก็บได้ทัง้ปี 
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เมื่อไมม่ีคําถามใดเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุทา่นท่ีสละเวลาเข้าร่วมประชุมและ

ปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 และปิดประชมุเวลา 12.15 น. 

 

ลงช่ือ ____________________________ 

 (นายปรีย์มน ป่ินสกลุ) 

ประธานท่ีประชมุ 

ลงช่ือ ____________________________ 

           (นางสาวชไมพร ตัง้กิตตสิวุรรณ์) 

                     เลขานกุารบริษัท 

ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 
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รายนามและประวตัขิองผูท้ ีไ่ดร้บัการเสนอชือ่เพือ่เลอืกต ัง้เป็นกรรมการ  

แทนกรรมการทีอ่อกจากตาํแหนง่ตามวาระ 1/3 

ชือ่ – สกลุ นายพเิชษฐ ภมีะโยธนิ

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอ
แตง่ตัง้

กรรมการอสิระ 
และกรรมการตรวจสอบ

ตําแหน่งปัจจบุนั กรรมการอสิระ
และกรรมการตรวจสอบ

อายุ 59 ปี 

สญัชาติ ไทย

การศกึษา - ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - ประกาศนยีบตัรสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)

การถอืหุน้ในบรษัิท 562,500 หุน้ หรอื 0.07% ณ 10 มกราคม 2561

จํานวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 2 ปี 

ประสบการณ์การทาํงาน            

2557 - ปัจจบุนั ทีป่รกึษา บมจ. แพ็คฟู้ด (ธรุกจิอาหารทะเลและอาหารแชแ่ข็ง)

2536 – 2557 ผูจั้ดการโรงงาน บมจ. แพ็คฟู้ด (ธรุกจิอาหารทะเลและอาหารแชแ่ข็ง)

ความสมัพันธก์บัผูบ้รหิารหรอืผูถ้อื
หุน้

ไมม่ี

การดํารงตําแหน่งกรรมการ / 
ผูบ้รหิารในกจิการอืน่       

ทีป่รกึษา บมจ. แพ็คฟู้ด (ธรุกจิอาหารทะเลและอาหารแชแ่ข็ง)

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/
ผูบ้รหิาร ในกจิการอืน่ทีอ่าจทําให ้
มคีวามขดัแยง้ ทางผลประโยชน์
ตอ่บรษัิท  :

- ไมม่-ี

การเขา้ประชมุในปีทีผ่า่นมา 
(ครัง้)

กรรมการบรษัิท 7 / 7 , กรรมการตรวจสอบ 4 / 4, กรรมการสรรหาและ
กําหนดคา่ตอบแทน 3 / 3

หน้า 1 จาก 3 
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ขอ้บงัคบัของ บรษิทั อาฟเตอร ์ยู จาํกดั (มหาชน)

หมวดที่ 6 การประชุมผูถ้อืหุน้

ขอ้ 31. คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุสามญัประจําปีภายในสี่ (4) เดอืน
นับแตว่ันทีส่ ิน้สดุของรอบปีบญัชขีองบรษัิท

การประชมุผูถ้อืหุน้คราวอืน่นอกจากวรรคหนึง่ ใหเ้รยีกว่าการประชมุวสิามัญ โดยคณะกรรมการ
จะเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุวสิามญัเมือ่ใดก็ไดส้ดุแตจ่ะเห็นสมควร

ผูถ้อืหุน้ซึง่มหีุน้นับรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกว่าหนึง่ในหา้ (1/5) ของจํานวนหุน้ทีจํ่าหน่ายไดท้ัง้หมด
หรือผูถ้ือหุน้จํานวนไม่นอ้ยกว่ายีส่บิหา้ (25) คน ซึง่มหีุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสบิ
(1/10) ของจํานวนหุน้ที่จําหน่ายไดท้ัง้หมดจะเขา้ชือ่กันทําหนังสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีก
ประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุวสิามัญเมือ่ใดก็ได ้ แต่ตอ้งระบเุหตุผลในการทีข่อใหเ้รยีกประชมุ
ไวใ้หช้ดัเจนในหนังสอืดังกล่าวดว้ย ในกรณีเชน่นี้ คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้
ภายในหนึง่ (1) เดอืน นับแตว่ันทีไ่ดรั้บหนังสอืนัน้จากผูถ้อืหุน้ดังกลา่ว

ขอ้ 32. ในการเรียกประชุมผูถ้ือหุน้ ใหค้ณะกรรมการจัดทําเป็นหนังสอืนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน
เวลา ระเบยีบ วาระการประชมุ และเรือ่งทีจ่ะเสนอตอ่ทีป่ระชมุพรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร
โดยระบุใหช้ัดเจนว่าเป็นเรื่องทีจ่ะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพจิารณา แลว้แต่กรณี
รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรือ่งดังกลา่ว และจัดสง่ใหผู้ถ้อืหุน้และนายทะเบยีนทราบ
ไมน่อ้ยกวา่เจ็ด (7) วันกอ่นวันประชมุ ทัง้นี้ ใหล้งโฆษณาคําบอกกลา่วนัดประชมุในหนังสอืพมิพ์
กอ่นวันประชมุไมน่อ้ยกวา่สาม (3) วัน เป็นเวลาตดิตอ่กนัไมน่อ้ยกวา่สาม (3) วัน  

ทัง้นี้ สถานที่ที่จะใชเ้ป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตัง้สํานักงานใหญ่ของบรษัิท หรือ
จังหวัดใกลเ้คยีงทีค่ณะกรรมการจะกําหนดก็ได ้

ขอ้ 33. ในการประชมุผูถ้อืหุน้ ตอ้งมผีูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ (หากม)ี มาประชมุไมน่อ้ย
กว่ายีส่บิหา้ (25) คน หรอืไม่นอ้ยกว่ากึง่หนึง่ (1/2) ของจํานวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และตอ้งมหีุน้
นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึง่ในสาม (1/3) ของจํานวนหุน้ทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดจงึจะครบ
เป็นองคป์ระชมุ  

ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชมุผูถ้อืหุน้ครัง้ใด เมือ่ล่วงเวลานัดไปแลว้ถงึหนึง่ (1) ชัว่โมง จํานวน
ผูถ้ือหุน้ซ ึง่มาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กําหนดไวใ้นวรรคหนึ่ง หากว่าการ
ประชมุผูถ้อืหุน้ไดเ้รยีกนัดเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ ใหก้ารประชมุเป็นอนัระงับไป ถา้การประชมุผูถ้อื
หุน้นั้นมใิช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ือหุน้รอ้งขอ ใหนั้ดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ใหส้่ง
หนังสอืนัดประชมุไปยังผูถ้อืหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชมุ ในการประชมุครัง้หลังนี้
ไมบ่งัคับวา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ
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ขอ้ 34. ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไมอ่ยูใ่นทีป่ระชมุ
หรือไม่สามารถปฏบิัตหินา้ที่ได ้ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถา้ไม่มรีอง
ประธานกรรมการหรอืมแีต่ไมอ่ยูใ่นทีป่ระชมุหรอืไมส่ามารถปฏบิัตหินา้ทีไ่ด ้ ใหท้ีป่ระชมุเลอืกผู ้
ถอืหุน้ซึง่มาประชมุคนใดคนหนึง่มาเป็นประธานในทีป่ระชมุดังกลา่ว  

ขอ้ 35. ในการออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ใหถ้อืว่าหุน้หนึง่ (1) มเีสยีงหนึง่ (1) เสยีงและผู ้
ถอืหุน้คนใดมสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรือ่งใด ผูถ้อืหุน้คนนัน้ไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรือ่ง
นัน้ นอกจากการออกเสยีงเลอืกตัง้กรรมการ และมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะตอ้งประกอบดว้ย
คะแนนเสยีงดังตอ่ไปนี ้ 
(1) ในกรณีปกติ ใหถ้ือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซ ึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ถา้มคีะแนนเสยีงเทา่กนั ใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึง่
(1) เป็นเสยีงชีข้าด  

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ใหถ้ือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียง
ทัง้หมดของ ผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  

(ก) การขายหรอืโอนกจิการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นทีสํ่าคัญใหแ้กบ่คุคลอืน่  

(ข) การซือ้หรอืรับโอนกจิการของบรษัิทเอกชน หรอืบรษัิทมหาชนอืน่มาเป็นของ
บรษัิท  

(ค) การทํา แกไ้ข หรอืยกเลกิสัญญาเกีย่วกับการใหเ้ชา่กจิการของบรษัิททัง้หมด
หรอืบางสว่นทีสํ่าคัญ การมอบหมายใหบ้คุคลอืน่ใดเขา้จัดการธุรกจิของบรษัิท
หรือการควบรวมกจิการกับบุคคลอืน่โดยมวีัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกําไร
ขาดทนุกนั  

(ง) การแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธิ หรอืขอ้บงัคับของบรษัิท  

(จ) การเพิม่หรอืลดทนุจดทะเบยีนของบรษัิท  

(ฉ) การเลกิบรษัิท  

(ช) การออกหุน้กูข้องบรษัิท  

(ซ) การควบรวมกจิการบรษัิทกบับรษัิทอืน่  

ขอ้ 36. กจิการทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจําปีพงึเรยีกประชมุมดีังนี ้ 
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการทีแ่สดงถงึกจิการของบรษัิทในรอบปีทีผ่า่นมา  

(2) พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะทางการเงนิ และงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ  

(3) พจิารณาอนุมตัจัิดสรรเงนิกําไร และการจา่ยเงนิปันผล  

(4) พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการทีพ่น้จากตําแหน่งตามวาระ
(5) พจิารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ  
(6) พจิารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชแีละกําหนดจํานวนเงนิคา่สอบบญัชี และ
(7) กจิการอืน่ๆ
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ขอ้บงัคบัของ บรษิทั อาฟเตอร ์ยู จาํกดั (มหาชน)

หมวดที่ 6 การประชุมผูถ้อืหุน้

ขอ้ 31. คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุสามญัประจําปีภายในสี่ (4) เดอืน
นับแตว่ันทีส่ ิน้สดุของรอบปีบญัชขีองบรษัิท

การประชมุผูถ้อืหุน้คราวอืน่นอกจากวรรคหนึง่ ใหเ้รยีกว่าการประชมุวสิามัญ โดยคณะกรรมการ
จะเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุวสิามญัเมือ่ใดก็ไดส้ดุแตจ่ะเห็นสมควร

ผูถ้อืหุน้ซึง่มหีุน้นับรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกว่าหนึง่ในหา้ (1/5) ของจํานวนหุน้ทีจํ่าหน่ายไดท้ัง้หมด
หรือผูถ้ือหุน้จํานวนไม่นอ้ยกว่ายีส่บิหา้ (25) คน ซึง่มหีุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสบิ
(1/10) ของจํานวนหุน้ที่จําหน่ายไดท้ัง้หมดจะเขา้ชือ่กันทําหนังสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีก
ประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุวสิามัญเมือ่ใดก็ได ้ แต่ตอ้งระบเุหตุผลในการทีข่อใหเ้รยีกประชมุ
ไวใ้หช้ดัเจนในหนังสอืดังกล่าวดว้ย ในกรณีเชน่นี้ คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้
ภายในหนึง่ (1) เดอืน นับแตว่ันทีไ่ดรั้บหนังสอืนัน้จากผูถ้อืหุน้ดังกลา่ว

ขอ้ 32. ในการเรียกประชุมผูถ้ือหุน้ ใหค้ณะกรรมการจัดทําเป็นหนังสอืนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน
เวลา ระเบยีบ วาระการประชมุ และเรือ่งทีจ่ะเสนอตอ่ทีป่ระชมุพรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร
โดยระบุใหช้ัดเจนว่าเป็นเรื่องทีจ่ะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพจิารณา แลว้แต่กรณี
รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรือ่งดังกลา่ว และจัดสง่ใหผู้ถ้อืหุน้และนายทะเบยีนทราบ
ไมน่อ้ยกวา่เจ็ด (7) วันกอ่นวันประชมุ ทัง้นี้ ใหล้งโฆษณาคําบอกกลา่วนัดประชมุในหนังสอืพมิพ์
กอ่นวันประชมุไมน่อ้ยกวา่สาม (3) วัน เป็นเวลาตดิตอ่กนัไมน่อ้ยกวา่สาม (3) วัน  

ทัง้นี้ สถานที่ที่จะใชเ้ป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตัง้สํานักงานใหญ่ของบรษัิท หรือ
จังหวัดใกลเ้คยีงทีค่ณะกรรมการจะกําหนดก็ได ้

ขอ้ 33. ในการประชมุผูถ้อืหุน้ ตอ้งมผีูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ (หากม)ี มาประชมุไมน่อ้ย
กว่ายีส่บิหา้ (25) คน หรอืไม่นอ้ยกว่ากึง่หนึง่ (1/2) ของจํานวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และตอ้งมหีุน้
นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึง่ในสาม (1/3) ของจํานวนหุน้ทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดจงึจะครบ
เป็นองคป์ระชมุ  

ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชมุผูถ้อืหุน้ครัง้ใด เมือ่ล่วงเวลานัดไปแลว้ถงึหนึง่ (1) ชัว่โมง จํานวน
ผูถ้ือหุน้ซ ึง่มาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กําหนดไวใ้นวรรคหนึ่ง หากว่าการ
ประชมุผูถ้อืหุน้ไดเ้รยีกนัดเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ ใหก้ารประชมุเป็นอนัระงับไป ถา้การประชมุผูถ้อื
หุน้นั้นมใิช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ือหุน้รอ้งขอ ใหนั้ดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ใหส้่ง
หนังสอืนัดประชมุไปยังผูถ้อืหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชมุ ในการประชมุครัง้หลังนี้
ไมบ่งัคับวา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ
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ขอ้ 34. ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไมอ่ยูใ่นทีป่ระชมุ
หรือไม่สามารถปฏบิัตหินา้ที่ได ้ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถา้ไม่มรีอง
ประธานกรรมการหรอืมแีต่ไมอ่ยูใ่นทีป่ระชมุหรอืไมส่ามารถปฏบิัตหินา้ทีไ่ด ้ ใหท้ีป่ระชมุเลอืกผู ้
ถอืหุน้ซึง่มาประชมุคนใดคนหนึง่มาเป็นประธานในทีป่ระชมุดังกลา่ว  

ขอ้ 35. ในการออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ใหถ้อืว่าหุน้หนึง่ (1) มเีสยีงหนึง่ (1) เสยีงและผู ้
ถอืหุน้คนใดมสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรือ่งใด ผูถ้อืหุน้คนนัน้ไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรือ่ง
นัน้ นอกจากการออกเสยีงเลอืกตัง้กรรมการ และมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะตอ้งประกอบดว้ย
คะแนนเสยีงดังตอ่ไปนี ้ 
(1) ในกรณีปกติ ใหถ้ือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซ ึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ถา้มคีะแนนเสยีงเทา่กนั ใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึง่
(1) เป็นเสยีงชีข้าด  

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ใหถ้ือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียง
ทัง้หมดของ ผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  

(ก) การขายหรอืโอนกจิการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นทีสํ่าคัญใหแ้กบ่คุคลอืน่  

(ข) การซือ้หรอืรับโอนกจิการของบรษัิทเอกชน หรอืบรษัิทมหาชนอืน่มาเป็นของ
บรษัิท  

(ค) การทํา แกไ้ข หรอืยกเลกิสัญญาเกีย่วกับการใหเ้ชา่กจิการของบรษัิททัง้หมด
หรอืบางสว่นทีสํ่าคัญ การมอบหมายใหบ้คุคลอืน่ใดเขา้จัดการธุรกจิของบรษัิท
หรือการควบรวมกจิการกับบุคคลอืน่โดยมวีัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกําไร
ขาดทนุกนั  

(ง) การแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธิ หรอืขอ้บงัคับของบรษัิท  

(จ) การเพิม่หรอืลดทนุจดทะเบยีนของบรษัิท  

(ฉ) การเลกิบรษัิท  

(ช) การออกหุน้กูข้องบรษัิท  

(ซ) การควบรวมกจิการบรษัิทกบับรษัิทอืน่  

ขอ้ 36. กจิการทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจําปีพงึเรยีกประชมุมดีังนี ้ 
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการทีแ่สดงถงึกจิการของบรษัิทในรอบปีทีผ่า่นมา  

(2) พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะทางการเงนิ และงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ  

(3) พจิารณาอนุมตัจัิดสรรเงนิกําไร และการจา่ยเงนิปันผล  

(4) พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการทีพ่น้จากตําแหน่งตามวาระ
(5) พจิารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ  
(6) พจิารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชแีละกําหนดจํานวนเงนิคา่สอบบญัชี และ
(7) กจิการอืน่ๆ
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คาํชีแ้จงวธิกีารลงทะเบยีน การมอบฉนัทะ เอกสารและหลกัฐาน

ทีผู่เ้ขา้รว่มประชุมตอ้งนํามาแสดงในการเขา้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้

การลงทะเบยีน

บรษัิท อาฟเตอร ์ย ูจํากดั (มหาชน) (“บรษัิทฯ”) จะเปิดใหผู้ถ้อืหุน้และผูม้อบฉันทะลงทะเบยีน
เพือ่เขา้รว่มประชมุไดต้ัง้แตเ่วลา 08.00 น. ของวันที ่26 เมษายน 2561 ณ หอ้งศรนีครนิทร ์2 ชัน้ 9  
โรงแรมเดอะ แกรนด ์โฟรว์งิส ์คอนเวนชัน่  ตัง้อยูเ่ลขที ่333 ถนนศรนีครนิทร ์แขวงหัวหมาก เขตบาง
กะปิ กรงุเทพมหานคร 10240

การมอบฉนัทะ

กรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุไดด้ว้ยตนเอง ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้บับคุคล
อืน่เขา้ประชมุและออกเสยีงแทนตนได ้โดยบรษัิทฯ ไดจั้ดใหม้หีนังสอืมอบฉันทะ 3 แบบ ตามแบบทีก่รม
พัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิยไ์ดกํ้าหนดไว ้ซึง่บรษัิทฯ ไดจั้ดสง่หนังสอืมอบฉันทะแบบ ก. แบบ 
ข. และแบบ ค. มาพรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชมุนี ้ตาม สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 7 – 9 ตามลําดับ  นอกจากนี ้ผูถ้อื
หุน้สามารถดาวนโ์หลดหนังสอืมอบฉันทะ ทัง้ 3 แบบไดท้ีเ่ว็บไซตข์องบรษัิท
ฯ http://investor.afteryoudessertcafe.com/th/home โดยหนังสอืมอบฉันทะแตล่ะแบบ มลีักษณะ
ดังนี้

• แบบ ก. แบบทัว่ไปซึง่เป็นแบบทีง่า่ยไมซ่บัซอ้น

• แบบ ข. แบบทีกํ่าหนดรายการตา่งๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอยีดชดัเจนตายตัว

• แบบ ค. แบบทีใ่ชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้คัสโตเดยีน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดแูลหุน้

วธิกีารมอบฉนัทะสามารถดาํเนนิการได ้ดงันี้

1. ผูถ้อืหุน้ทั่วไป ใหเ้ลอืกใชห้นังสอืมอบฉันทะแบบ ก. หรอื แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่
เพยีงแบบเดยีวเทา่นัน้ โดยบรษัิทฯ แนะนําใหใ้ชห้นังสอืมอบฉันทะ แบบ ข. และระบกุารออกเสยีงในแต่
ละระเบยีบวาระ 

2. ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทนุตา่งประเทศ และแตง่ตัง้คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผูรั้บฝากและดแูลหุน้ ใหเ้ลอืกใชห้นังสอืมอบฉันทะแบบ ค.

3. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุ
และออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉันทะหลายคนเพือ่แยกการ
ลงคะแนนเสยีงได ้

4. ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉันทะใหบ้คุคลใดบคุคลหนึง่ตามความประสงค ์หรอืมอบฉันทะให ้
กรรมการอสิระของบรษัิทฯ ดังมรีายละเอยีดปรากฏตาม สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 10 หากผูถ้อืหุน้เลอืกมอบฉันทะ
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ใหก้รรมการอสิระของบรษัิทฯ แลว้ บรษัิทฯ ขอแนะนําใหใ้ชห้นังสอืมอบฉันทะแบบ ข. และระบกุารออก
เสยีงในแตล่ะระเบยีบวาระ และสง่หนังสอืมอบฉันทะพรอ้มเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายงับรษัิทฯ 
ฝ่ายนักลงทนุสมัพันธ ์เลขที ่1319 / 9  ซอยพัฒนาการ 25 ถนน พัฒนาการ  แขวงสวนหลวง เขตสวน
หลวง กรงุเทพมหานคร 10240 เบอรโ์ทรศัพท ์0-2318-4488 ตอ่ 206 และเพือ่ความสะดวกในการ
ตรวจสอบเอกสาร จงึขอความรว่มมอืโปรดสง่เอกสารใหบ้รษัิทฯ ภายในวันที ่20  เมษายน 2561

5. กรอกขอ้ความในหนังสอืมอบฉันทะใหถ้กูตอ้งและชดัเจน และใหผู้ม้อบฉันทะและผูรั้บ
มอบฉันทะลงลายมอืชือ่ในหนังสอืมอบฉันทะ และปิดอากรแสตมป์จํานวน 20 บาท พรอ้มทัง้ขดีฆา่ลง
วันทีท่ีทํ่าหนังสอืมอบฉันทะดังกลา่ว

6. ใหผู้รั้บมอบฉันทะแสดง หนังสอืมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่
ระบไุวใ้นสว่นของเอกสารทีต่อ้งนํามาแสดงในวันประชมุ ณ โต๊ะลงทะเบยีนสําหรับผูรั้บมอบฉันทะในวัน
ประชมุ

เอกสารทีต่อ้งนํามาแสดงในวนัประชุม

ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นบคุคลธรรมดา

1. กรณีผูถ้อืหุน้มารว่มประชมุดว้ยตนเอง: 

ใหแ้สดงบตัรประจําตวัประชาชน หรอืบตัรประจําตัวขา้ราชการ หรอืใบขบัขี ่หรอืหนังสอืเดนิทาง 
(กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ทีย่งัไมห่มดอาย ุและหากมกีารเปลีย่นชือ่ – นามสกลุ ใหย้ืน่หลักฐาน
ประกอบดว้ย

2. กรณีทีม่กีารมอบฉันทะ: ใหแ้สดง

1) หนังสอืมอบฉันทะทีก่รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น และลงลายมอืชือ่ของผูม้อบ
ฉันทะ ผูรั้บมอบฉันทะ และ ตดิอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้

2) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรอืบตัรประจําตวัขา้ราชการ หรอืใบขบัขี ่หรอื
หนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ทีย่งัไมห่มดอาย ุของผูม้อบฉันทะ ซึง่ผูม้อบฉันทะ
ไดล้งลายมอืชือ่รับรองสําเนาถกูตอ้ง

3) บตัรประจําตวัประชาชน หรอืบตัรประจําตัวขา้ราชการ หรอืใบขบัขี ่หรอืหนังสอื
เดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ทีย่งัไมห่มดอาย ุของผูรั้บมอบฉันทะ

ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นนติบิคุคล

1. กรณีผูม้อํีานาจลงนามแทนนติบิคุคลมารว่มประชมุดว้ยตนเอง: ใหแ้สดง

1) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรอืบตัรประจําตวัขา้ราชการ หรอืใบขบัขี ่หรอื
หนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ทีย่งัไมห่มดอาย ุของผูม้อํีานาจลงนามแทนนติิ
บคุคล ซึง่ไดล้งลายมอืชือ่รับรองสําเนาถกูตอ้ง
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คาํชีแ้จงวธิกีารลงทะเบยีน การมอบฉนัทะ เอกสารและหลกัฐาน

ทีผู่เ้ขา้รว่มประชุมตอ้งนํามาแสดงในการเขา้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้

การลงทะเบยีน

บรษัิท อาฟเตอร ์ย ูจํากดั (มหาชน) (“บรษัิทฯ”) จะเปิดใหผู้ถ้อืหุน้และผูม้อบฉันทะลงทะเบยีน
เพือ่เขา้รว่มประชมุไดต้ัง้แตเ่วลา 08.00 น. ของวันที ่26 เมษายน 2561 ณ หอ้งศรนีครนิทร ์2 ชัน้ 9  
โรงแรมเดอะ แกรนด ์โฟรว์งิส ์คอนเวนชัน่  ตัง้อยูเ่ลขที ่333 ถนนศรนีครนิทร ์แขวงหัวหมาก เขตบาง
กะปิ กรงุเทพมหานคร 10240

การมอบฉนัทะ

กรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุไดด้ว้ยตนเอง ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้บับคุคล
อืน่เขา้ประชมุและออกเสยีงแทนตนได ้โดยบรษัิทฯ ไดจั้ดใหม้หีนังสอืมอบฉันทะ 3 แบบ ตามแบบทีก่รม
พัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิยไ์ดกํ้าหนดไว ้ซึง่บรษัิทฯ ไดจั้ดสง่หนังสอืมอบฉันทะแบบ ก. แบบ 
ข. และแบบ ค. มาพรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชมุนี ้ตาม สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 7 – 9 ตามลําดับ  นอกจากนี ้ผูถ้อื
หุน้สามารถดาวนโ์หลดหนังสอืมอบฉันทะ ทัง้ 3 แบบไดท้ีเ่ว็บไซตข์องบรษัิท
ฯ http://investor.afteryoudessertcafe.com/th/home โดยหนังสอืมอบฉันทะแตล่ะแบบ มลีักษณะ
ดังนี้

• แบบ ก. แบบทัว่ไปซึง่เป็นแบบทีง่า่ยไมซ่บัซอ้น

• แบบ ข. แบบทีกํ่าหนดรายการตา่งๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอยีดชดัเจนตายตัว

• แบบ ค. แบบทีใ่ชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้คัสโตเดยีน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดแูลหุน้

วธิกีารมอบฉนัทะสามารถดาํเนนิการได ้ดงันี้

1. ผูถ้อืหุน้ทั่วไป ใหเ้ลอืกใชห้นังสอืมอบฉันทะแบบ ก. หรอื แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่
เพยีงแบบเดยีวเทา่นัน้ โดยบรษัิทฯ แนะนําใหใ้ชห้นังสอืมอบฉันทะ แบบ ข. และระบกุารออกเสยีงในแต่
ละระเบยีบวาระ 

2. ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทนุตา่งประเทศ และแตง่ตัง้คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผูรั้บฝากและดแูลหุน้ ใหเ้ลอืกใชห้นังสอืมอบฉันทะแบบ ค.

3. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุ
และออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉันทะหลายคนเพือ่แยกการ
ลงคะแนนเสยีงได ้

4. ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉันทะใหบ้คุคลใดบคุคลหนึง่ตามความประสงค ์หรอืมอบฉันทะให ้
กรรมการอสิระของบรษัิทฯ ดังมรีายละเอยีดปรากฏตาม สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 10 หากผูถ้อืหุน้เลอืกมอบฉันทะ
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ใหก้รรมการอสิระของบรษัิทฯ แลว้ บรษัิทฯ ขอแนะนําใหใ้ชห้นังสอืมอบฉันทะแบบ ข. และระบกุารออก
เสยีงในแตล่ะระเบยีบวาระ และสง่หนังสอืมอบฉันทะพรอ้มเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายงับรษัิทฯ 
ฝ่ายนักลงทนุสมัพันธ ์เลขที ่1319 / 9  ซอยพัฒนาการ 25 ถนน พัฒนาการ  แขวงสวนหลวง เขตสวน
หลวง กรงุเทพมหานคร 10240 เบอรโ์ทรศัพท ์0-2318-4488 ตอ่ 206 และเพือ่ความสะดวกในการ
ตรวจสอบเอกสาร จงึขอความรว่มมอืโปรดสง่เอกสารใหบ้รษัิทฯ ภายในวันที ่20  เมษายน 2561

5. กรอกขอ้ความในหนังสอืมอบฉันทะใหถ้กูตอ้งและชดัเจน และใหผู้ม้อบฉันทะและผูรั้บ
มอบฉันทะลงลายมอืชือ่ในหนังสอืมอบฉันทะ และปิดอากรแสตมป์จํานวน 20 บาท พรอ้มทัง้ขดีฆา่ลง
วันทีท่ีทํ่าหนังสอืมอบฉันทะดังกลา่ว

6. ใหผู้รั้บมอบฉันทะแสดง หนังสอืมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่
ระบไุวใ้นสว่นของเอกสารทีต่อ้งนํามาแสดงในวันประชมุ ณ โต๊ะลงทะเบยีนสําหรับผูรั้บมอบฉันทะในวัน
ประชมุ

เอกสารทีต่อ้งนํามาแสดงในวนัประชุม

ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นบคุคลธรรมดา

1. กรณีผูถ้อืหุน้มารว่มประชมุดว้ยตนเอง: 

ใหแ้สดงบตัรประจําตวัประชาชน หรอืบตัรประจําตัวขา้ราชการ หรอืใบขบัขี ่หรอืหนังสอืเดนิทาง 
(กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ทีย่งัไมห่มดอาย ุและหากมกีารเปลีย่นชือ่ – นามสกลุ ใหย้ืน่หลักฐาน
ประกอบดว้ย

2. กรณีทีม่กีารมอบฉันทะ: ใหแ้สดง

1) หนังสอืมอบฉันทะทีก่รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น และลงลายมอืชือ่ของผูม้อบ
ฉันทะ ผูรั้บมอบฉันทะ และ ตดิอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้

2) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรอืบตัรประจําตวัขา้ราชการ หรอืใบขบัขี ่หรอื
หนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ทีย่งัไมห่มดอาย ุของผูม้อบฉันทะ ซึง่ผูม้อบฉันทะ
ไดล้งลายมอืชือ่รับรองสําเนาถกูตอ้ง

3) บตัรประจําตวัประชาชน หรอืบตัรประจําตัวขา้ราชการ หรอืใบขบัขี ่หรอืหนังสอื
เดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ทีย่งัไมห่มดอาย ุของผูรั้บมอบฉันทะ

ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นนติบิคุคล

1. กรณีผูม้อํีานาจลงนามแทนนติบิคุคลมารว่มประชมุดว้ยตนเอง: ใหแ้สดง

1) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรอืบตัรประจําตวัขา้ราชการ หรอืใบขบัขี ่หรอื
หนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ทีย่งัไมห่มดอาย ุของผูม้อํีานาจลงนามแทนนติิ
บคุคล ซึง่ไดล้งลายมอืชือ่รับรองสําเนาถกูตอ้ง
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2) สําเนาหนังสอืรับรองของนติบิคุคลจากกระทรวงพาณชิยท์ีรั่บรองสําเนาถกูตอ้ง
โดยผูม้อํีานาจลงนามแทน นติบิคุคล และมขีอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนติบิคุคลซึง่ลงนามใน
หนังสอืมอบอํานาจมอํีานาจกระทําการแทนนติบิคุคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้

2. กรณีทีม่กีารมอบฉันทะ:ใหแ้สดง

1) หนังสอืมอบฉันทะซึง่ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น และลงลายมอืชือ่ของผู ้
มอบฉันทะและผูรั้บมอบฉันทะ และตดิอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้

2) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรอืบตัรประจําตวัขา้ราชการ หรอืใบขบัขี ่หรอื
หนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ทีย่งัไมห่มดอาย ุของผูม้อํีานาจลงนามแทนนติิ
บคุคล และผูรั้บมอบฉันทะซึง่ไดล้งลายมอืชือ่รับรองสําเนาถกูตอ้ง

3) บตัรประจําตวัประชาชน หรอืบตัรประจําตัวขา้ราชการ หรอืใบขบัขี ่หรอืหนังสอื
เดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ทีย่งัไมห่มดอาย ุของผูรั้บมอบฉันทะ

4) สําเนาหนังสอืรับรองของนติบิคุคลจากกระทรวงพาณชิยท์ีรั่บรองสําเนาถกูตอ้ง
โดยผูม้อํีานาจลงนามแทนนติบิคุคล และมขีอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนติบิคุคลซึง่ลงนามใน
หนังสอืมอบอํานาจมอํีานาจกระทําการแทนนติบิคุคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้

3. กรณีการมอบฉันทะของผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ใหค้ัสโตเดยีน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดแูลหุน้ ไดแ้ตง่ตัง้ผูรั้บมอบฉันทะตามหนังสอืมอบฉันทะ
แบบ ค. ใหแ้สดงเอกสารดังนี้

3.1 เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดยีน (Custodian)

1) หนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. ซึง่ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น และลง
ลายมอืชือ่ของผูม้อํีานาจกระทําการแทนของคสัโตเดยีน (Custodian) ซึง่เป็นผูม้อบ
ฉันทะ และผูรั้บมอบฉันทะ และตดิอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้

2) หนังสอืยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนังสอืมอบฉันทะแทน ไดรั้บอนุญาต
ประกอบธรุกจิคัสโตเดยีน (Custodian) 

3) สําเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคลของคัสโตเดยีน 
(Custodian) ซึง่รับรองสําเนาถกูตอ้งซึง่รับรองไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืนโดยผูม้อํีานาจกระทํา
การแทนของคสัโตเดยีน (Custodian) และมขีอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูม้อํีานาจกระทํา
การแทนของคสัโตเดยีน (Custodian) ซึง่ลงนามในฐานะผูม้อบฉันทะมอํีานาจกระทํา
การแทนคสัโตเดยีน (Custodian)
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4) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรอืบตัรประจําตวัขา้ราชการ หรอื
ใบขบัขี ่หรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ทีย่งัไมห่มดอาย ุของผูม้ี
อํานาจกระทําการแทนของคสัโตเดยีน (Custodian) และลงลายมอืชือ่รับรองสําเนา
ถกูตอ้ง

3.2 เอกสารหลักฐานจากผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทนุตา่งประเทศ

1) หนังสอืมอบอํานาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้ัสโตเดยีน (Custodian) เป็น
ผูดํ้าเนนิการลงนามในหนังสอืมอบฉันทะแทน

2) สําเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคลของผูถ้อืหุน้ซ ึง่รับรอง
สําเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนติบิคุคล ซึง่รับรองไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน และมขีอ้ความแสดงให ้
เห็นวา่ผูแ้ทนนติบิคุคลซึง่ลงนามในหนังสอืมอบอํานาจมอํีานาจกระทําการแทนนติิ
บคุคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้

3) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรอืบตัรประจําตวัขา้ราชการ หรอื
ใบขบัขี ่หรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ทีย่งัไมห่มดอาย ุของผูแ้ทน
นติบิคุคล และลงลายมอืชือ่รับรองสําเนาถกูตอ้ง

3.3 เอกสารหลักฐานจากผูรั้บมอบฉันทะ

ใหแ้สดงบตัรประจําตวัประชาชน หรอืบตัรประจําตัวขา้ราชการ หรอืใบขบัขี ่หรอืหนังสอื
เดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ทีย่งัไมห่มดอาย ุของผูรั้บมอบฉันทะ
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2) สําเนาหนังสอืรับรองของนติบิคุคลจากกระทรวงพาณชิยท์ีรั่บรองสําเนาถกูตอ้ง
โดยผูม้อํีานาจลงนามแทน นติบิคุคล และมขีอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนติบิคุคลซึง่ลงนามใน
หนังสอืมอบอํานาจมอํีานาจกระทําการแทนนติบิคุคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้

2. กรณีทีม่กีารมอบฉันทะ:ใหแ้สดง

1) หนังสอืมอบฉันทะซึง่ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น และลงลายมอืชือ่ของผู ้
มอบฉันทะและผูรั้บมอบฉันทะ และตดิอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้

2) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรอืบตัรประจําตวัขา้ราชการ หรอืใบขบัขี ่หรอื
หนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ทีย่งัไมห่มดอาย ุของผูม้อํีานาจลงนามแทนนติิ
บคุคล และผูรั้บมอบฉันทะซึง่ไดล้งลายมอืชือ่รับรองสําเนาถกูตอ้ง

3) บตัรประจําตวัประชาชน หรอืบตัรประจําตัวขา้ราชการ หรอืใบขบัขี ่หรอืหนังสอื
เดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ทีย่งัไมห่มดอาย ุของผูรั้บมอบฉันทะ

4) สําเนาหนังสอืรับรองของนติบิคุคลจากกระทรวงพาณชิยท์ีรั่บรองสําเนาถกูตอ้ง
โดยผูม้อํีานาจลงนามแทนนติบิคุคล และมขีอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนติบิคุคลซึง่ลงนามใน
หนังสอืมอบอํานาจมอํีานาจกระทําการแทนนติบิคุคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้

3. กรณีการมอบฉันทะของผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ใหค้ัสโตเดยีน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดแูลหุน้ ไดแ้ตง่ตัง้ผูรั้บมอบฉันทะตามหนังสอืมอบฉันทะ
แบบ ค. ใหแ้สดงเอกสารดังนี้

3.1 เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดยีน (Custodian)

1) หนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. ซึง่ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น และลง
ลายมอืชือ่ของผูม้อํีานาจกระทําการแทนของคสัโตเดยีน (Custodian) ซึง่เป็นผูม้อบ
ฉันทะ และผูรั้บมอบฉันทะ และตดิอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้

2) หนังสอืยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนังสอืมอบฉันทะแทน ไดรั้บอนุญาต
ประกอบธรุกจิคัสโตเดยีน (Custodian) 

3) สําเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคลของคัสโตเดยีน 
(Custodian) ซึง่รับรองสําเนาถกูตอ้งซึง่รับรองไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืนโดยผูม้อํีานาจกระทํา
การแทนของคสัโตเดยีน (Custodian) และมขีอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูม้อํีานาจกระทํา
การแทนของคสัโตเดยีน (Custodian) ซึง่ลงนามในฐานะผูม้อบฉันทะมอํีานาจกระทํา
การแทนคสัโตเดยีน (Custodian)
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4) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรอืบตัรประจําตวัขา้ราชการ หรอื
ใบขบัขี ่หรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ทีย่งัไมห่มดอาย ุของผูม้ี
อํานาจกระทําการแทนของคสัโตเดยีน (Custodian) และลงลายมอืชือ่รับรองสําเนา
ถกูตอ้ง

3.2 เอกสารหลักฐานจากผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทนุตา่งประเทศ

1) หนังสอืมอบอํานาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้ัสโตเดยีน (Custodian) เป็น
ผูดํ้าเนนิการลงนามในหนังสอืมอบฉันทะแทน

2) สําเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคลของผูถ้อืหุน้ซ ึง่รับรอง
สําเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนติบิคุคล ซึง่รับรองไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน และมขีอ้ความแสดงให ้
เห็นวา่ผูแ้ทนนติบิคุคลซึง่ลงนามในหนังสอืมอบอํานาจมอํีานาจกระทําการแทนนติิ
บคุคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้

3) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรอืบตัรประจําตวัขา้ราชการ หรอื
ใบขบัขี ่หรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ทีย่งัไมห่มดอาย ุของผูแ้ทน
นติบิคุคล และลงลายมอืชือ่รับรองสําเนาถกูตอ้ง

3.3 เอกสารหลักฐานจากผูรั้บมอบฉันทะ

ใหแ้สดงบตัรประจําตวัประชาชน หรอืบตัรประจําตัวขา้ราชการ หรอืใบขบัขี ่หรอืหนังสอื
เดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ทีย่งัไมห่มดอาย ุของผูรั้บมอบฉันทะ
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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

หน้า 1 จาก 1 
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เอกสารการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2561 บมจ. อาฟเตอร ์ย ู   สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 6 
 

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

หน้า 1 จาก 1 
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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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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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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B. 

(แบบที่กาํหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชดัเจนและตายตวั) 
(Form with fixed and specific details authorizing proxy) 

 
 

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) 

  

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). 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Please attach stamp duty of Baht 

) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 
Enclosure 8 

กรณีเลือกข้อ 2  .กรุณาทําเคร่ืองหมาย 
 ที่   2.  
If you make proxy by choosing No. 
2, please mark  at  2.  
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เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 ในวันที่ 26 เมษายน 2561 
เวลา 10.00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 ชัน้ 9  โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนช่ัน  ตัง้อยู่เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก 
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 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.  

 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire 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 consider and 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    ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง  
 Approve   Disapprove  Abstain  

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    ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง  
 Approve  Disapprove  Abstain  

วาระที่ 5 อนุมัติการจัดสรรผลกําไรจากการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบปีบัญชี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ
การจ่ายปันผล 

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    ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง  
 Approve  Disapprove  Abstain  
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เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 ในวันที่ 26 เมษายน 2561 
เวลา 10.00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 ชัน้ 9  โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนช่ัน  ตัง้อยู่เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก 
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 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.  

 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire 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 consider and 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    ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง  
 Approve   Disapprove  Abstain  

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    ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง  
 Approve  Disapprove  Abstain  

วาระที่ 5 อนุมัติการจัดสรรผลกําไรจากการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบปีบัญชี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ
การจ่ายปันผล 

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    ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง  
 Approve  Disapprove  Abstain  
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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   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

ข.  เลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
B. Election of each nominated directors 
1.  ช่ือกรรมการ นายพิเชษฐ ภีมะโยธิน 
 Director’s name Mr. Piched  Bhimayothin 
 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

2.  ช่ือกรรมการ นายวิวฒัน์  กนกวฒันาวรรณ  
 Director’s name Mr. Wiwat  Kanokwatanawan 
 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

3.  ช่ือกรรมการ นายแมท่พั ต  .สวุรรณ  
 Director’s name Mr. Maetup  T. Suwan 
 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

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   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

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   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

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:  
 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้อง
และไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ 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. 
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(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณา
หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 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 รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่า
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.  ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุ้น
ให้ผู้ 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. 

2.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจําตอ่แบบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 

In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy 
Form B. provided. 
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(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณา
หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 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 รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่า
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.  ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุ้น
ให้ผู้ 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. 

2.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจําตอ่แบบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 

In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy 
Form B. provided. 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B. 

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 ตัง้อยู่เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืน
ด้วย 
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 รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
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  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วาระที่   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
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  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 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  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 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  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
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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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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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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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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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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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2547 - ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บมจ. หลักทรัพย ์เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์
(ธรุกจิการเงนิ)

2547 - ปัจจบุนั กรรมการอสิระ กรรมการ
ตรวจสอบ และประธาน
กรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน

บมจ. ไทยยเูนีย่นกรุ๊ป (ธรุกจิอาหารทะเลและ
อาหารแชแ่ข็ง)

2544 - 2558 คณะอนุกรรมการบรหิารและ
คณะอนุกรรมการสํานักงานหัก
บญัชี

คณะกรรมการตลาดสนิคา้เกษตรลว่งหนา้แหง่
ประเทศไทย 

2540 - ปัจจบุนั กรรมการบรหิารใน
คณะกรรมการสายงาน
เศรษฐกจิ

สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย

2552 - 2558 กรรมการตรวจสอบ มหาวทิยาลัยกรงุเทพ
2548 - 2558 กรรมการอสิระและ

กรรมการตรวจสอบ
บมจ. พร็อพเพอรต์ี ้เพอรเ์ฟค (ธรุกจิ
อสงัหารมิทรัพย)์

นยิามกรรมการอสิระ

คณะกรรมการบรษัิท อาฟเตอร์ ยู (มหาชน) (“บรษัิทฯ”) ไดกํ้าหนดนยิามกรรมการอสิระไวเ้ทยีบเทา่
กับขอ้กําหนดขัน้ตํ่าของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลักทรัพย์
แหง่ ประเทศไทย โดยมรีายละเอยีด ดังนี้

1. ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 1 ของจํานวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษัิทฯ บรษัิทใหญ ่บรษัิท
ยอ่ย     บรษัิทร่วม หรอืนติบิคุคลทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้รายใหญห่รอืทีเ่ป็นผูม้อํีานาจควบคมุของบรษัิท
ฯ โดยใหนั้บรวมหุน้ทีถ่อืโดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดว้ย

2. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มบรหิารงาน พนักงาน ลกูจา้ง ทีป่รกึษาทีไ่ดรั้บเงนิเดอืน
ประจํา หรอืผูม้อํีานาจควบคมุของ บรษัิทฯ บรษัิทใหญ ่บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม บรษัิทยอ่ยลําดับ
เดียวกัน ผูถ้ือหุน้รายใหญ่หรือผูม้อํีานาจควบคุมของบรษัิทฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากลักษณะ
ดังกลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 

3. ไมม่คีวามสัมพันธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนในลักษณะทีเ่ป็นบดิามารดา คู่สมรส 
พีน่อ้ง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอืน่ ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้ ี
อํานาจควบคุม หรอืบคุคลทีจ่ะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้อํีานาจควบคุม
ของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย 

4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสัมพันธท์างธุรกจิกับบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ หรือ ผูม้ ีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช ้
วจิารณญาณอยา่งอสิระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นัีย หรอืผูม้อํีานาจควบคมุ
ของผูท้ี่มคีวามสัมพันธท์างธุรกจิกับบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้ือหุน้ราย
ใหญ่หรอืผูม้อํีานาจควบคุมของบรษัิทฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีักษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่
นอ้ยกวา่ 2 ปี 

ทัง้นี้ ความสัมพันธท์างธุรกจิตามวรรคหนึง่ รวมถงึการทํารายการทางการคา้ทีก่ระทําเป็นปกติ
เพือ่ประกอบกจิการ การเชา่หรอื ใหเ้ชา่อสังหารมิทรัพย ์รายการเกีย่วกับสนิทรัพยห์รอืบรกิาร 
หรอืการใหห้รอืรับความชว่ยเหลอืทางการเงนิดว้ยการรับหรอืใหกู้ย้มื ค้ําประกนั การใหส้นิทรัพย์
เป็นหลักประกนัหนีส้นิ รวมถงึพฤตกิรรมอืน่ทํานองเดยีวกนั ซึง่เป็นผลใหบ้รษัิทฯ หรอืคูส่ญัญามี
ภาระหนี้ทีต่อ้งชําระใหแ้กอ่กีฝ่ายหนึง่ ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสนิทรัพยท์ีม่ตีัวตนสทุธขิองบรษัิทฯ 
หรอืตัง้แต ่20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แตจํ่านวนใดจะตํา่กวา่ ทัง้นี้ ในการพจิารณาภาระหนีด้งักลา่ว 
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ใหนั้บรวมภาระหนีท้ี ่เกดิขึน้ในระหวา่ง 1 ปีกอ่นวันทีม่คีวามสัมพันธท์างธรุกจิกบับคุคลเดยีวกนั
ดว้ย

5. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ บรษัิทใหญ ่บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่
หรอืผูม้อํีานาจควบคุมของบรษัิทฯ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นัีย ผูม้อํีานาจควบคุม หรอืหุน้ส่วน
ของสํานักงานสอบบัญช ีซึง่มผีูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทร่วม ผูถ้อื
หุน้รายใหญ่ หรือผูม้อํีานาจควบคุมของบรษัิทฯ สังกัดอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีักษณะ
ดังกลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี

6. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใด ๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมาย 
หรอืทีป่รกึษาทางการเงนิ ซึง่ไดรั้บค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ 
บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถ้อืหุน้ราย ใหญ ่หรอืผูม้อํีานาจควบคมุของบรษัิทฯ และไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้
ทีม่นัีย ผูม้อํีานาจควบคุม หรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จาก
ลักษณะดังกลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดรั้บการแต่งตัง้ขึน้เพือ่เป็นตัวแทนของกรรมการของบรษัิทฯ ผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ ่หรอืผูถ้อืหุน้ซ ึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ ่

8. ไมป่ระกอบกจิการทีม่สีภาพอยา่งเดยีวกนั และเป็นการแขง่ขนัทีม่นัียกบักจิการของบรษัิทฯ หรอื
บรษัิทย่อย หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนทีม่นัียในหา้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน 
ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ดรั้บเงนิเดอืนประจํา หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจํานวนหุน้ทีม่ ี
สทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษัิทอืน่ ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกัน และเป็นการ
แขง่ขนัทีม่นัียกบักจิการของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย 

9. ไม่มลีักษณะอืน่ใดทีทํ่าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอสิระเกีย่วกับการดําเนนิงานของ
บรษัิทฯ 

ทัง้นี้ ภายหลังไดรั้บการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอสิระของบรษัิทฯ แลว้ กรรมการอสิระอาจไดรั้บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทฯ ใหต้ัดสนิใจในการดําเนนิกจิการของบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย 
บรษัิทร่วม บรษัิทยอ่ยลําดับ เดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผูม้อํีานาจควบคมุของบรษัิทฯ โดยมกีารตัดสนิใจ
ในรปูแบบขององคค์ณะ (collective decision)
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2547 - ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บมจ. หลักทรัพย ์เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์
(ธรุกจิการเงนิ)

2547 - ปัจจบุนั กรรมการอสิระ กรรมการ
ตรวจสอบ และประธาน
กรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน

บมจ. ไทยยเูนีย่นกรุ๊ป (ธรุกจิอาหารทะเลและ
อาหารแชแ่ข็ง)

2544 - 2558 คณะอนุกรรมการบรหิารและ
คณะอนุกรรมการสํานักงานหัก
บญัชี

คณะกรรมการตลาดสนิคา้เกษตรลว่งหนา้แหง่
ประเทศไทย 

2540 - ปัจจบุนั กรรมการบรหิารใน
คณะกรรมการสายงาน
เศรษฐกจิ

สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย

2552 - 2558 กรรมการตรวจสอบ มหาวทิยาลัยกรงุเทพ
2548 - 2558 กรรมการอสิระและ

กรรมการตรวจสอบ
บมจ. พร็อพเพอรต์ี ้เพอรเ์ฟค (ธรุกจิ
อสงัหารมิทรัพย)์

นยิามกรรมการอสิระ

คณะกรรมการบรษัิท อาฟเตอร์ ยู (มหาชน) (“บรษัิทฯ”) ไดกํ้าหนดนยิามกรรมการอสิระไวเ้ทยีบเทา่
กับขอ้กําหนดขัน้ตํ่าของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลักทรัพย์
แหง่ ประเทศไทย โดยมรีายละเอยีด ดังนี้

1. ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 1 ของจํานวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษัิทฯ บรษัิทใหญ ่บรษัิท
ยอ่ย     บรษัิทร่วม หรอืนติบิคุคลทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้รายใหญห่รอืทีเ่ป็นผูม้อํีานาจควบคมุของบรษัิท
ฯ โดยใหนั้บรวมหุน้ทีถ่อืโดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดว้ย

2. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มบรหิารงาน พนักงาน ลกูจา้ง ทีป่รกึษาทีไ่ดรั้บเงนิเดอืน
ประจํา หรอืผูม้อํีานาจควบคมุของ บรษัิทฯ บรษัิทใหญ ่บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม บรษัิทยอ่ยลําดับ
เดียวกัน ผูถ้ือหุน้รายใหญ่หรือผูม้อํีานาจควบคุมของบรษัิทฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากลักษณะ
ดังกลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 

3. ไมม่คีวามสัมพันธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนในลักษณะทีเ่ป็นบดิามารดา คู่สมรส 
พีน่อ้ง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอืน่ ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้ ี
อํานาจควบคุม หรอืบคุคลทีจ่ะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้อํีานาจควบคุม
ของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย 

4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสัมพันธท์างธุรกจิกับบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ หรือ ผูม้ ีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช ้
วจิารณญาณอยา่งอสิระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นัีย หรอืผูม้อํีานาจควบคมุ
ของผูท้ี่มคีวามสัมพันธท์างธุรกจิกับบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้ือหุน้ราย
ใหญ่หรอืผูม้อํีานาจควบคุมของบรษัิทฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีักษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่
นอ้ยกวา่ 2 ปี 

ทัง้นี้ ความสัมพันธท์างธุรกจิตามวรรคหนึง่ รวมถงึการทํารายการทางการคา้ทีก่ระทําเป็นปกติ
เพือ่ประกอบกจิการ การเชา่หรอื ใหเ้ชา่อสังหารมิทรัพย ์รายการเกีย่วกับสนิทรัพยห์รอืบรกิาร 
หรอืการใหห้รอืรับความชว่ยเหลอืทางการเงนิดว้ยการรับหรอืใหกู้ย้มื ค้ําประกนั การใหส้นิทรัพย์
เป็นหลักประกนัหนีส้นิ รวมถงึพฤตกิรรมอืน่ทํานองเดยีวกนั ซึง่เป็นผลใหบ้รษัิทฯ หรอืคูส่ญัญามี
ภาระหนี้ทีต่อ้งชําระใหแ้กอ่กีฝ่ายหนึง่ ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสนิทรัพยท์ีม่ตีัวตนสทุธขิองบรษัิทฯ 
หรอืตัง้แต ่20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แตจํ่านวนใดจะตํา่กวา่ ทัง้นี้ ในการพจิารณาภาระหนีด้งักลา่ว 
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ใหนั้บรวมภาระหนีท้ี ่เกดิขึน้ในระหวา่ง 1 ปีกอ่นวันทีม่คีวามสัมพันธท์างธรุกจิกบับคุคลเดยีวกนั
ดว้ย

5. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ บรษัิทใหญ ่บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่
หรอืผูม้อํีานาจควบคุมของบรษัิทฯ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นัีย ผูม้อํีานาจควบคุม หรอืหุน้ส่วน
ของสํานักงานสอบบัญช ีซึง่มผีูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทร่วม ผูถ้อื
หุน้รายใหญ่ หรือผูม้อํีานาจควบคุมของบรษัิทฯ สังกัดอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีักษณะ
ดังกลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี

6. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใด ๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมาย 
หรอืทีป่รกึษาทางการเงนิ ซึง่ไดรั้บค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ 
บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถ้อืหุน้ราย ใหญ ่หรอืผูม้อํีานาจควบคมุของบรษัิทฯ และไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้
ทีม่นัีย ผูม้อํีานาจควบคุม หรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จาก
ลักษณะดังกลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดรั้บการแต่งตัง้ขึน้เพือ่เป็นตัวแทนของกรรมการของบรษัิทฯ ผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ ่หรอืผูถ้อืหุน้ซ ึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ ่

8. ไมป่ระกอบกจิการทีม่สีภาพอยา่งเดยีวกนั และเป็นการแขง่ขนัทีม่นัียกบักจิการของบรษัิทฯ หรอื
บรษัิทย่อย หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนทีม่นัียในหา้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน 
ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ดรั้บเงนิเดอืนประจํา หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจํานวนหุน้ทีม่ ี
สทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษัิทอืน่ ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกัน และเป็นการ
แขง่ขนัทีม่นัียกบักจิการของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย 

9. ไม่มลีักษณะอืน่ใดทีทํ่าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอสิระเกีย่วกับการดําเนนิงานของ
บรษัิทฯ 

ทัง้นี้ ภายหลังไดรั้บการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอสิระของบรษัิทฯ แลว้ กรรมการอสิระอาจไดรั้บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทฯ ใหต้ัดสนิใจในการดําเนนิกจิการของบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย 
บรษัิทร่วม บรษัิทยอ่ยลําดับ เดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผูม้อํีานาจควบคมุของบรษัิทฯ โดยมกีารตัดสนิใจ
ในรปูแบบขององคค์ณะ (collective decision)
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