สิ่งที่ส่งมำด้ วย 8

Enclosure 8

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B.

สิ่งที่ส่งมำด้ วย 8
Enclosure 8

(แบบที่กำหนดรำยกำรต่ ำงๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนและตำยตัว)
(Form with fixed and specific details authorizing proxy)

(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht
20)
เขียนที่
Written at

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

Shareholder registration number

วันที่

Date
(1)

(2)

(3)

ข้ าพเจ้ า
I/We
ถนน
Road
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

ตาบล/แขวง
Tambol/Kwaeng

สัญชาติ
nationality

อยู่เลขที่
residing/located at no.
อาเภอ/เขต
Amphur/Khet

เดือน

Month
Soi
จังหวัด
Province

พ.ศ.

Year

ซอย

เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท อำฟเตอร์ ยู จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”)
Being a shareholder of After You Public Company Limited (“Company”)
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม
หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
Holding the total number of
shares and have the rights to vote equal to
 หุ้นสามัญ
หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
ordinary share
shares and have the rights to vote equal to
 หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
preference share
shares and have the rights to vote equal to

เสียง ดังนี ้
votes as follows
เสียง
votes
เสียง
votes

ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้ อใดข้ อหนึง่ )
Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณีเลือกข้ อ 1. กรุณาทาเครื่ องหมาย
 ที่  1. ระบุชื่อผู้รับมอบอานาจ

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

 1. ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province
หรือ/Or
ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที่
age
years residing/located at no.
ตาบล/แขวง
อาเภอ
Tambol/Kwaeng
Amphur/Khet
รหัสไปรษณีย์
Postal Code
อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที่
age
years residing/located at no.
ตาบล/แขวง
อาเภอ
Tambol/Kwaeng
Amphur/Khet
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons
กรณีเลือกข้ อ 2 กรุณาทาเครื่ องหมาย .
 ที่  2.
If you make proxy by choosing No.
2, please mark  at  2.

 2. มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัท คือ นาย พิเชษฐ ภีมะโยธิน

Appoint Mr. Piched Bhimayothin, Member of the Independent Directors of the
Company

(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 10 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562) (Details of members of the Independent Directors of the

Company are specified in Enclosure 10 of the Notice of the 2019 Annual General
Meeting of Shareholders)

เป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันที่ 29 เมษำยน 2562
เวลำ 10.00 น. ณ ห้ องศรีนครินทร์ 2 ชัน้ 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์ วิงส์ คอนเวนชั่น ตัง้ อยู่เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมำก
เขตบำงกะปิ กรุ งเทพมหำนคร 10240 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on April 29, 2019
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)

ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows:
วำระที่ 1
เรื่องที่ประธำนแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทรำบ
Agenda Item No. 1 Message from the Chairman to the Meeting
(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี ้ / No casting of votes in this agenda)
วำระที่ 2
Agenda Item No. 2

รับรองรำยงำนกำรประชุม สำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
To consider and adopt the Minutes of the 2018 General Meeting of Shareholders
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems
appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วำระที่ 3
Agenda Item No. 3

รับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ประจำปี 2561
To acknowledge the result of the Company’s business operation report for the fiscal year 2018
(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี ้ / No casting of votes in this agenda)

วำระที่ 4
Agenda Item No. 4

วำระที่ 5

อนุมัตงิ บกำรเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปี บัญชี สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวำคม 2561
To approve the financial statement of the Company for the fiscal year ended December 31, 2018
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems
appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

อนุมัติกำรจัดสรรผลกำไรจำกกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ สำหรั บรอบปี บัญชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ
กำรจ่ ำยปั นผล
Agenda Item No. 5 To approve the allocation of the profits from the Company’s business operation for the fiscal year ended December
31, 2018 and the dividend payment
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems
appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วำระที่ 6
Agenda Item No. 6

อนุมัตกิ ำรเลือกตัง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องออกจำกตำแหน่ งตำมวำระ
To approve the election of the directors to replace those who must retire by rotation
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems
appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
ก.  เลือกตัง้ กรรมกำรทัง้ ชุด
A. Election of entire nominated directors
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ข.  เลือกตัง้ กรรมกำรเป็ นรำยบุคคล
B. Election of each nominated directors
1. ชื่อกรรมการ นายปรี ย์มน ปิ่ นสกุล
Director’s name Mr. Premon Pinskul
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
2. ชื่อกรรมการ นางสาว กุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ
Director’s name Ms. Gulapat Kanokwatanawan
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
3. ชื่อกรรมการ นาย มิลล์ กนกวัฒนาวรรณ
Director’s name Mr. Mill Kanokwatanawan
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วำระที่ 7
Agenda Item No. 7

อนุมัตกิ ำรกำหนดค่ ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทฯ
To approve the determination of the remuneration of the directors
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems
appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วำระที่ 8
Agenda Item No. 8

อนุมัตกิ ำรแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกำหนดค่ ำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562
To approve the appointment of the auditors and the determination of the auditors for the fiscal year 2019
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems
appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วำระที่ 9
Agenda Item No. 9

พิจำรณำเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ำมี)
Other matters (if any)
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems
appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

(5)

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ อง
และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
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)

ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจนหรื อในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา
หรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
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.

กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่า
ข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
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.
ลงชื่อ/Signed …………………………………………...ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
หมำยเหตุ/Remarks
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้ น
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบ
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.

ใบประจำต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Attachment to Proxy Form B.
กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท อำฟเตอร์ ยู จำกัด (มหำชน)

A proxy is granted by a shareholder of After You Public Company Limited
ในประชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี 2562 ในวัน ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ห้ อ งศรี น คริ น ทร์ 2 ชัน้ 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์ วิง ส์
คอนเวนชัน่ ตังอยู
้ ่เลขที่ 333 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น
ด้ วย
At the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on April 29, 2019 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.
---------------------------------------------------------------------- วำระที่
เรื่อง
Agenda item no.
Re :
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
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