
 

 

สารบญัเอกสารหนังสอืเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 
 เอกสาร หนา้ 

หนังสอืเชญิประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 1 

วาระที ่1  เรือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบ 
วาระที ่2  พจิารณารับรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561 
วาระที ่3  รับทราบรายงานผลการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ประจ าปี 2561 
วาระที ่4  อนุมัตงิบการเงนิของบรษัิทฯ ส าหรับรอบปีบญัช ีสิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 
วาระที ่5  อนุมัตกิารจัดสรรผลก าไรจากการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ส าหรับรอบปีบญัช ี 
             สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2561 และการจา่ยเงนิปันผล 
วาระที ่6  อนุมัตกิารเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ 
วาระที ่7  อนุมัตกิารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบรษัิทฯ  
วาระที ่8  อนุมัตกิารแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชแีละการก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัช ีประจ าปี 2562 
วาระที ่9  พจิารณาเรือ่งอืน่ ๆ (ถา้ม)ี 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1 ส าเนารายงานการประชมุ สามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561    11 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2 รายงานคณะกรรมการเกีย่วกบัผลการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ประจ าปี 2561 

(รายงานประจ าปี 2561 ของบรษัิทฯ และงบการเงนิของบรษัิทฯ ส าหรับรอบ

ปีบญัชสีิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2561 ในรปูแบบอเิล็กทรอนกิส ์หรอื QR 

Code) 

ใสใ่นซอง 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3 รายนามและประวัตขิองผูท้ีไ่ดรั้บการเสนอชือ่เพือ่เลอืกตัง้เป็นกรรมการ 28 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 4 ส ิ ขอ้บงัคับของบรษัิทในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชมุผูถ้อืหุน้  32 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 5   ค าชีแ้จงวธิกีารลงทะเบยีน การมอบฉันทะ เอกสารและหลกัฐานทีผู่เ้ขา้รว่ม

ประชมุตอ้งน ามาแสดงในการเขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้ 

34 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 6 ขัน้ตอนการเขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้  38 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 7 หนังสอืมอบฉันทะแบบ ก. (แบบท่ัวไป)  39 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 8 หนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. (แบบก าหนดรายการครา่วๆ ทีจ่ะมอบฉันทะที่

ละเอยีดชดัเจน)  

41 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 9 หนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผูล้งทนุตา่งประเทศทีแ่ตง่ตัง้ให ้

Custodian ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดแูลหุน้)  หรอื ผูถ้อืหุน้สามารถ

ดาวนโ์หลด แบบฟอรม์มอบอ านาจทกุแบบ ไดจ้ากเว็บไซตข์องบรษัิทที ่

http://investor.afteryoudessertcafe.com/th/download/shareholders-

meeting 

46 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 10 ขอ้มลูกรรมการอสิระประกอบการมอบฉันทะของผูถ้อืหุน้ และนยิามกรรมการ

อสิระ  

51 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 11 แผนทีส่ถานที ่ทีจั่ดประชมุ หอ้งศรนีครนิทร ์2 ชัน้ 9  โรงแรมเดอะ แกรนด ์

โฟรว์งิส ์คอนเวนชัน่  ตัง้อยูเ่ลขที ่333 ถนนศรนีครนิทร ์แขวงหวัหมาก เขต

บางกะปิ กรงุเทพ 10240 

54 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 12 แบบฟอรม์ลงทะเบยีน (มบีารโ์คด๊ โปรดน ามาแสดงในวันประชมุ) ใสใ่นซอง 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 13 ขัน้ตอนการใช ้QR Code 55 
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Aไทย
MASTER#1_After You  วนัที ่20 มนีาคม 2562 

เรือ่ง ขอเชญิเขา้รว่มการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2562 

เรยีน ทา่นผูถ้อืหุน้ของบรษัิท อาฟเตอร ์ย ูจํากดั (มหาชน)  

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1.  สําเนารายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2561 

2.  รายงานคณะกรรมการเกีย่วกับผลการดําเนนิงานของบรษัิทฯ ประจําปี 2561 (รายงาน
ประจําปี 2561 ของบรษัิทฯ และงบการเงนิของบรษัิทฯ สําหรับรอบปีบญัชสี ิน้สดุวนัที ่31 
ธันวาคม 2561 ในรปูแบบอเิล็กทรอนกิส ์หรอื QR Code) 

3. รายนามและประวัตขิองผูท้ีไ่ดร้ับการเสนอชือ่เพือ่เลอืกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่
ออกจากตําแหน่งตามวาระ 

4. ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ 

5. คําชีแ้จงวธิกีารลงทะเบยีน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐาน ทีผู่เ้ขา้ร่วมประชมุตอ้ง
นํามาแสดงในการเขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้ 

6. ขัน้ตอนการเขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้ 

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

10. ขอ้มลูกรรมการอสิระประกอบการมอบฉันทะของผูถ้อืหุน้ และนยิามกรรมการอสิระ 

11. แผนทีข่องสถานทีจั่ดประชมุ   

12. แบบฟอรม์ลงทะเบยีน (มบีารโ์คด๊ โปรดนํามาแสดงในวนัประชมุ) บรรจใุนซอง 

13. คูม่อืการใช ้QR code 

ดว้ย ที่ประชุมคณะกรรมการ ครัง้ที่ 1/ 2562 ของบริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากัด (มหาชน) 
(“บรษิทัฯ”) ซึง่ประชมุเมือ่วันที ่26 กมุภาพันธ ์2562  ไดม้มีตใิหจั้ดประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2562 ใน
วันจันทร์ที ่ 29 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. (เริม่ลงทะเบยีนเวลา 8.00 น) ณ หอ้งศรีนครนิทร์ 2 ชัน้ 9 
โรงแรมเดอะ แกรนด ์โฟรว์งิส ์คอนเวนชั่น  ตัง้อยู่เลขที ่333 ถนนศรนีครนิทร ์แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรงุเทพมหานคร 10240 เพือ่พจิารณาระเบยีบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที ่1 เร ือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ ีป่ระชุมเพือ่ทราบ 

หมายเหต ุ  วาระนีเ้ป็นวาระเพือ่ทราบจงึไมม่กีารลงคะแนนเสยีง 

วาระที ่2 รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2561 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล บรษัิทฯ ไดจั้ดทํารายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2561 ประชมุเมือ่วันที ่
26 เมษายน 2561 เสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ โดยมรีายละเอยีดปรากฏตาม สิง่ท ีส่ง่มาดว้ย 
1 ทีไ่ดจั้ดสง่ใหก้บัผูถ้อืหุน้ทกุทา่นพรอ้มหนังสอืเชญิประชมุ 
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลว้ เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ 
ประจําปี 2561 ประชมุเมือ่วันที ่26 เมษายน 2561 ไดม้กีารบันทกึไวอ้ย่างถูกตอ้ง
ครบถว้นแลว้ จงึเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ประจําปี 2562 รับรอง
รายงานการประชมุ โดยมรีายละเอยีดปรากฏตาม สิง่ท ีส่ง่มาดว้ย 1 

หมายเหต ุ  มตวิาระนี้จะตอ้งไดร้ับการรับรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ
และออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที ่3 รบัทราบรายงานผลการดาํเนนิงานของบรษิทัฯ ประจาํปี 2561 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล บรษัิทฯ ไดส้รุปผลการดําเนินงานและการเปลีย่นแปลงทีสํ่าคัญทีเ่กดิขึน้ในรอบปี 
2561 ไวใ้นรายงานประจําปี 2561 แลว้ รายละเอยีดปรากฏตาม ส ิง่ท ีส่ง่มาดว้ย 2  
(QR Code) ทีไ่ดจั้ดสง่ใหแ้ก ่ผูถ้อืหุน้ทกุทา่นพรอ้มหนังสอืเชญิประชมุ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลว้ เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ 
ประจําปี 2562 รับทราบผลการดําเนนิงานและการเปลีย่นแปลงทีสํ่าคัญทีเ่กดิขึน้ใน
รอบปี 2561 โดยมรีายละเอยีดปรากฏตาม ส ิง่ท ีส่ง่มาดว้ย 2  (QR Code) 

หมายเหต ุ  วาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพือ่ทราบจงึไมม่กีารลงคะแนนเสยีง 

วาระที ่4 อนุมตังิบการเงนิของบรษิทัฯ สําหรบัรอบปีบญัช ีสิน้สุด วนัที ่31 ธนัวาคม 
2561 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล บรษัิทฯ ไดจั้ดทํางบการเงนิของบรษัิทฯ สําหรับรอบปีบญัชสี ิน้สดุ วันที ่31 ธันวาคม 
2561 และไดจั้ดใหผู้ส้อบบัญชรีับอนุญาตไดทํ้าการตรวจสอบ รวมถงึไดร้ับการสอบ
ทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมัตจิากคณะกรรมการบรษัิทฯ เรยีบรอ้ย
แลว้  

ทัง้นี ้เพือ่ใหเ้ป็นไปตามมาตรา 112 แหง่พระราชบญัญัตบิรษัิทมหาชนจํากดั พ.ศ. 
2535 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) (“พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจาํกดั”) และ
ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ  ขอ้ 39  ซึง่กําหนดใหบ้รษัิทฯ จะตอ้งจัดทํางบดลุและบญัชี

กําไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชเีพือ่เสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณา
อนุมตัใินการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ทกุปี  

อนึง่ สรุปสาระสําคัญของงบการเงนิของบรษัิทฯ สําหรับรอบปีบัญช ีสิน้สดุ วันที ่31 
ธันวาคม 2561 มรีายละเอยีดดงันี ้
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รายการสิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2561  (บาท) งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบรษิทั 

สนิทรัพยร์วม 1,097,421,035 1,097,738,993

หนีส้นิรวม 140,320,873 140,842,187

สว่นของผูถ้อืหุน้ 957,100,162 956,896,806

รายไดจ้ากการขาย 871,088,755 871,088,755

รวมรายได ้ 880,729,949 884,564,861

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 147,146,008 147,413,810

กําไรตอ่หุน้  0.18 0.18
 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบรษัิทฯ เห็นควรเสนอใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2562 อนุมตัิ
งบการเงนิของบรษัิทฯ สําหรับรอบปีบัญช ีสิน้สดุ วันที ่31 ธันวาคม 2561 ซึง่ผ่าน
การตรวจสอบจากผูส้อบบญัช ีรวมถงึไดร้ับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และการอนุมัตจิากคณะกรรมการบรษัิทฯ เรยีบรอ้ยแลว้ โดยมรีายละเอยีดปรากฏ
ตาม สิง่ท ีส่ง่มาดว้ย 2  (QR Code) 

หมายเหต ุ  มตใินวาระนี้จะตอ้งไดร้ับอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและ
ออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที ่5 อนุมตักิารจดัสรรผลกําไรจากการดาํเนนิงานของบรษิทัฯ สําหรบัรอบปีบญัช ี
สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และการจา่ยปนัผล 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 1) ตามมาตรา 115 แหง่ พ.ร.บ. บรษัิทมหาชนจํากดั กําหนดใหบ้รษัิทฯ ไมส่ามารถ
จา่ยเงนิปันผลได ้หากบรษัิทฯ ยังมผีลขาดทนุสะสมอยู ่แมว้า่บรษัิทฯ จะมกํีาไรสทุธิ
สําหรับปีนัน้ ๆ ก็ตาม และบรษัิทฯ ตอ้งสํารองเงนิตามกฎหมายในจํานวนไมน่อ้ยกวา่
รอ้ยละ 5 ของกําไรสทุธปิระจําปีหักดว้ยยอดขาดทนุสะสมยกมา (หากม)ี จนกวา่ทนุ
สํารองตามกฎหมายจะมจํีานวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีน  เนือ่งดว้ย
เงนิทุนสํารองตามกฎหมายของบรษัิท ฯ ณ ปัจจุบันมอีัตรารอ้ยละ 10 ของทุนจด
ทะเบยีนปัจจบุนั  จงึไมต่อ้งกนัสํารองเพิม่ 

 2) บรษัิทฯ มนีโยบายจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอัตราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 
ของกําไรสุทธิจากภายหลังหักภาษีเงินไดน้ิตบิุคคล และเงินสํารองต่าง ๆ ทุก
ประเภทตามทีกํ่าหนดไวใ้นกฎหมายและขอ้บังคับของบรษัิทฯ โดยการจ่ายเงนิปัน
ผลดงักลา่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยูก่บัความจําเป็น และความเหมาะสมอืน่ ๆ 
ตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทฯ เห็นสมควร 

เพือ่เป็นการใหผ้ลตอบแทนแกผู่ถ้อืหุน้ บรษัิทฯ จงึเห็นควรเสนอใหท้ีป่ระชมุสามัญ 
ประจําปี 2562 อนุมัตกิารประกาศจ่ายเงนิปันผลจากกําไรสุทธเิบ็ดเสร็จจากงบ
การเงินเฉพาะกิจการ ปี 2561 จํานวน 147,413,810 บาท และกําไรสะสม 
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7,554,667  บาท ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ เป็นจํานวนเงนิปันผลทัง้สิน้ไม่เกนิ  
154,968,477  บาท (ในอัตราหุน้ละ 0.19 บาท)  คดิเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 104.92  
ของกําไรสทุธหิลังจากหักภาษีเงนิไดต้ามงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษัิทฯ ซึง่
เป็นไปตามนโยบายการจา่ยเงนิปันผลของบรษัิทฯ  

ทัง้นี ้เงนิปันผลดงักลา่ว จะถกูหกัภาษี  ณ ทีจ่า่ยตามอตัราทีก่ฎหมายกําหนด   

ในการนี้ บรษัิทฯ กําหนดใหว้ันที ่10 พฤษภาคม 2562  เป็นวันกําหนดรายชือ่ผูถ้อื
หุน้ที่มีส ิทธิ ไดร้ับปันผล (Record Date)  และกําหนดจ่ายปันผลในวันที่ 28  
พฤษภาคม 2562 

ทัง้นี ้ขอ้มลูเปรยีบเทยีบอตัราการจา่ยเงนิปันผลของบรษัิทฯ มรีายละเอยีดดงันี ้

รายละเอยีดการจา่ยปนัผล รอบปีบญัช ีสิน้สดุ 31 
ธนัวาคม 2561 

รอบปีบญัช ีสิน้สดุ 31 
ธนัวาคม 2560 

1. กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากงบการเงิน
เฉพาะกจิการ  147,693,618 บาท 129,179,191 บาท 

2.  จํานวนหุน้ทีอ่อกและเสนอขายแลว้
ทัง้หมดของบรษัิทฯ  815,623,561 หุน้ 815,623,561 หุน้ 

3.  รวมเป็นเงนิปันผลทัง้สิน้   154,968,477 บาท 122,343,534 บาท 

4.  อตัราการจา่ยปันผลเทยีบกบักําไรสทุธ ิ 104.92% 94.70% 

ความเห็นคณะกรรมการ เนื่องจากบรษัิทฯ มกํีาไรจากการดําเนนิงานหลังจากหักภาษีเงนิไดต้ามงบการเงนิ
เฉพาะกจิการของบรษัิทฯ 147,693,618 บาทสําหรับรอบปีบัญช ีสิน้สุดวันที ่31 
ธันวาคม 2561  คณะกรรมการบรษัิทฯ พจิารณาแลว้ เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุม
สามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2562 อนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลจากผลการดําเนนิงานของ
บรษัิทฯ สําหรับรอบปีบัญช ีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และกําไรสะสม เป็น
จํานวนทัง้ส ิน้ไมเ่กนิ 154,968,477 บาท (หรอืคดิเป็นอตัราหุน้ละ 0.19 บาท) 

หมายเหต ุ มตใินวาระนี้จะตอ้งไดร้ับการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ
และออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที ่6 อนุมตักิารเลอืกต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งออกจากตาํแหนง่ตามวาระ 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บรษัิทมหาชนจํากัด และขอ้บังคับของบรษัิทฯ ขอ้ 17 
กําหนดไวว้่า ในการประชุมสามัญประจําปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากตําแหน่ง
จํานวนหนึง่ในสาม  

ถา้จํานวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจํานวนใกล ้
ทีส่ดุกับสว่นหนึง่ในสาม กรรมการทีอ่อกจากตําแหน่งตามวาระนัน้ อาจไดร้ับเลอืก
ใหก้ลบัเขา้มาดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการใหมก็่ได ้
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ทัง้นี้ กรรมการบรษัิทฯ ทีจ่ะตอ้งออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลังการ
จดทะเบยีนบรษัิทฯ นัน้ ถา้ขอ้บงัคับมไิดกํ้าหนดไวเ้ป็นอยา่งอืน่ ก็ใหจั้บสลาก สว่นปี
หลัง ๆ ต่อไปใหก้รรมการบรษัิทฯ คนทีอ่ยู่ในตําแหน่งนานทีสุ่ดนัน้เป็นผูอ้อกจาก
ตําแหน่ง 

ดงันัน้ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามบทบญัญัตขิองกฎหมาย และขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ บรษัิทฯ 
จงึไดดํ้าเนนิการจับฉลาก และปรากฏวา่มกีรรมการบรษัิทฯ ทีต่อ้งออกจากตําแหน่ง
ตามวาระ จํานวน 3 ทา่น ดงันี ้

กรรมการทีอ่อกตามวาระ 

 

 ประชมุ
คณะกรรมการ 

ปี 2561 

 ประชมุ
คณะกรรมการ 

ชดุยอ่ย ปี 2561 
(ตรวจสอบ/สรรหา

และกําหนด
คา่ตอบแทน) 

จํานวนปีที่
ดํารงตําแหน่ง

กรรมการ 

นาย ปรยีม์น   ป่ินสกลุ ประธานกรรมการ/
กรรมการอสิระ /
กรรมการตรวจสอบ / 
ประธานกรรมการสรร
หาและกําหนด
คา่ตอบแทน 

6/6 5/5 3 

นางสาว กลุพัชร ์ กนกวฒันาวรรณ กรรมการ  และ รอง
กรรมการผูจั้ดการ 

4/6  - 3 

นาย มลิล ์ กนกวฒันาวรรณ กรรมการ  และ ผูช้ว่ย
กรรมการผูจั้ดการ 

6/6  - 3 

ทัง้นี้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาคุณสมบัติของ
กรรมการที่ตอ้งออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ประจําปี 
2562 แลว้ เห็นวา่ กรรมการผูท้ีจ่ะตอ้งออกจากตําแหน่งจํานวน 3 ทา่น ไดแ้ก ่นาย 
ปรยีม์น   ป่ินสกลุ , นางสาว กลุพัชร ์ กนกวัฒนาวรรณ และ นาย มลิล ์ กนกวัฒนา
วรรณ เป็นผูท้ี่มีความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชีย่วชาญอันเป็น
ประโยชน์ตอ่การดําเนนิงานของบรษัิทฯ ดังนัน้ จงึเห็นควรเสนอใหแ้ตง่ตัง้กรรมการ
ทัง้ 3 ทา่นดงักลา่วกลบัเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการบรษัิทฯ อกีวาระหนึง่  

ทัง้นี ้บคุคลทัง้ 3 ทา่นทีไ่ดร้ับการเสนอชือ่เป็นกรรมการขา้งตน้ คณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทนไดพ้จิารณาตามหลักเกณฑแ์ละกระบวนการสรรหา โดย
พจิารณาว่าบุคคลทัง้ 3 ท่านมีคุณสมบัตแิละไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตาม พ.ร.บ. 
บริษัทมหาชนจํากัด และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจน
ประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง และสําหรับผูท้ีจ่ะดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอสิระก็เป็นผูท้ีม่ ี
คุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึง่มี
รายละเอยีดเท่ากับขอ้กําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย ์(“สํานกังาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) ตามทีป่รากฏใน สิง่ท ีส่ง่มาดว้ย 3 ทีไ่ดจั้ดสง่ใหก้ับผูถ้อื
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หุน้ทุกท่านพรอ้มหนังสอืเชญิประชุม รวมถงึมคีุณสมบัตคิวามเป็นกรรมการอสิระ
ครบถว้นตามขอ้กําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ์ ซึง่มคีวาม
เหมาะสมทีจ่ะดํารงตําแหน่งกรรมการบรษัิทฯ 

ทัง้นี้ ขอ้มูลของบุคคลผูไ้ดร้ับการเสนอชือ่เพือ่เลอืกตัง้เป็นกรรมการทัง้ 3 ท่าน มี
รายละเอยีดปรากฏตาม สิง่ท ีส่ง่มาดว้ย 3  ทีไ่ดจั้ดสง่ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ทุกท่านพรอ้ม
หนังสอืเชญิประชมุ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบรษัิทฯ เห็นควรเสนอใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2562 อนุมตัิ
การเลอืกตัง้บคุคลดงัตอ่ไปนี ้กลบัเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการบรษัิทฯ อกีวาระหนึง่ 

1. นาย ปรยีม์น   ป่ินสกลุ - ประธานกรรมการ/กรรมการอสิระ /กรรมการตรวจสอบ 
/ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

2. นางสาว กลุพัชร ์ กนกวฒันาวรรณ - กรรมการ  และ รองกรรมการผูจั้ดการ 

3. นาย มลิล ์ กนกวฒันาวรรณ- กรรมการ  และ ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการ 

หมายเหต ุ มตใินวาระนีจ้ะตอ้งไดร้ับอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน (ในการพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อก
จากตําแหน่งตามวาระ บรษัิทฯ จะพจิารณาอนุมตัเิป็นรายบคุคล) 

 

วาระที ่ 7 อนุมตักิารกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการบรษิทัฯ   

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บรษัิทมหาชนจํากัด และขอ้บังคับของบรษัิทฯ ขอ้ 22 
กําหนดว่า กรรมการมสีทิธไิดร้ับค่าตอบแทนจากบรษัิทในรูปของเงนิรางวัล เบีย้
ประชมุ บําเหน็จ โบนัส หรอืผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอืน่ ตามทีท่ีป่ระชมุผู ้
ถอืหุน้จะพจิารณา โดยอาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอนหรอืวางหลักเกณฑ ์และจะ
กําหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะใหม้ีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผูถ้ือหุน้จะมีมติ
เปลีย่นแปลงเป็นอยา่งอืน่ก็ได ้ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนไดพ้จิารณาความเหมาะสมของ
การกําหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษัิทฯ โดยพจิารณากลัน่กรองอยา่งละเอยีด
ถงึความเหมาะสมประการตา่ง ๆ กลา่วคอื ผลการดําเนนิงานของบรษัิทฯ และขนาด
ธรุกจิของบรษัิทฯ ภาระหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คา่ตอบแทน จงึเห็นควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ อนุมตักิารกําหนดคา่ตอบแทน
กรรมการบรษัิท ประจําปี 2562 เป็นจํานวนไมเ่กนิ 580,000 บาท โดยใหจ้า่ยในรปู
คา่ตอบแทนรายไตรมาส  
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ตําแหน่ง รวมคา่ตอบแทนกรรมการ ปี 
2561 ทีเ่กดิขึน้จรงิ 

เสนอ สําหรับ ปี 2562 
รายไตรมาส , คดิเป็นตอ่ปี 

ประธานกรรมการบรษัิทฯ และ
กรรมการอสิระ 

190,000 55,000 บาท ตอ่ไตรมาส หรอื 
220,000 บาท ตอ่ปี 

ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอสิระ 

150,000 45,000 บาท ตอ่ไตรมาส หรอื 
180,000 บาท ตอ่ปี 

กรรมการอสิระ 110,000 35,000 บาท ตอ่ไตรมาส หรอื 
140,000 บาท ตอ่ปี 

กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิารของบรษัิทฯ 40,000 10,000 บาท ตอ่ไตรมาส หรอื 
40,000 บาท ตอ่ปี 

กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารของบรษัิทฯ ไมม่ ี ไมม่ ี

รวม 490,000 บาท ใน ปี 2561 580,000 บาท ใน ปี 2562 

 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลว้ เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ 
ประจําปี 2562 อนุมัตกิารกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษัิทฯ เป็นจํานวนไม่เกนิ 
580,000 บาท ตามเสนอ 

หมายเหต ุ มตใินวาระนี้ตอ้งไดร้ับการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจํานวน
เสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ 

วาระที ่8 อนุมตักิารแต่งต ัง้ผู ้สอบบญัชีและการกําหนดค่าตอบแทนผู ้สอบบญัชี 
ประจาํปี 2562 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล ตามมาตรา 120 แหง่ พ.ร.บ. บรษัิทมหาชนจํากดั และขอ้บงัคับของบรษัิทฯ ขอ้ 36 
กําหนดใหท้ีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้แตง่ตัง้ผูส้อบบัญชแีละกําหนดคา่ตอบแทนผูส้อบ
บญัชขีองบรษัิทฯ ทกุรอบปีบญัช ี

 จงึเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้ อนุมัตกิารแต่งตัง้ผูส้อบบัญชรีับอนุญาตของบรษัิท 
สํานักงาน อวีาย จํากัด ใหทํ้าหนา้ที่ผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ สําหรับรอบปีบัญชี

สิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2562 โดยกําหนดใหผู้ส้อบบัญชคีนใดคนหนึง่ดังต่อไปนี้ 
เป็นผูทํ้าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงนิของบรษัิทฯ 

(1)  นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑติ (Ms. Sumalee Reewarabandith)- ผูส้อบบัญชรีับอนุญาตทะเบยีน
เลขที ่ 3970  และ/ หรอื 

(2) นางพูนนารถ เผ่าเจรญิ (Mrs. Poonnard Paocharoen) -  ผูส้อบบัญชรีับอนุญาตทะเบยีนเลขที่ 
5238 และ / หรอื 

(3) นางสาวมณี รัตนบรรณกจิ (Ms. Manee  Rattanabunnakit) - ผูส้อบบัญชรีับอนุญาตทะเบยีนเลขที ่
5313 

ทัง้นี้ การพิจารณาคัดเลือกผูส้อบบัญชี ประจําปี 2562 ขา้งตน้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบของบรษัิทฯ ไดพ้จิารณาคัดเลอืกจากผูส้อบบญัชซี ึง่ไดเ้สนอราคาค่าสอบ
บัญชแีละขอบเขตการดําเนินงานมายังบรษัิทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได ้
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พจิารณาถงึคณุสมบัตแิละประสบการณ์การทํางานของผูส้อบบัญช ีซึง่ภายหลังจาก
การพจิารณาเห็นวา่ บรษัิท สํานักงาน อวีาย จํากดั เป็นสํานักงานสอบบญัชทีีม่คีวาม
เป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความ
เหมาะสม ทัง้นี้ ผูส้อบบัญชทีัง้ 3 ทา่นดังกลา่ว ไมม่คีวามสมัพันธ ์หรอืมสีว่นไดเ้สยี
กับบรษัิทฯ บรษัิทย่อยของบรษัิทฯ กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื
บคุคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบับคุคลดงักลา่ว 

อนึง่ ในกรณีทีผู่ส้อบบัญชทีีม่รีายนามขา้งตน้ ไม่สามารถปฏบิัตหินา้ทีไ่ด ้ใหบ้รษัิท 
สํานักงาน อวีาย จํากดั แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชรีายอืน่ของบรษัิท สํานักงาน อวีาย จํากดั 
เขา้ทําหนา้ทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ แทนได ้

นอกจากนี้ เสนอใหท้ี่ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ประจําปี 2562 อนุมัติการกําหนด
ค่าตอบแทนผูส้อบบัญชขีองบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2562  เป็นจํานวนเงนิไมเ่กนิ 1.82 ลา้นบาท (ไมร่วมบรษัิทยอ่ย)   ไมร่วม
ค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit services) และค่าใชจ้่ายเบ็ดเตล็ด (Out of pocket 
expenses) ซึง่เพิม่ขึน้จากคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชใีนปี 2561 เป็นจํานวน  120,000 
บาท เนือ่งจากขอบเขตของการตรวจสอบบญัชทีีเ่พิม่มากขึน้ 

ทัง้นี ้คา่ตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ ประจําปี 2562 เปรยีบเทยีบกบัปี 2561 มี
รายละเอยีดดงันี ้

คา่ตอบแทนผูส้อบบญัช ี
(Audit fee) 

สําหรับรอบปีบญัช ีสิน้สดุ  31 
ธันวาคม 2562   

สําหรับรอบปีบญัช ีสิน้สดุ  31 
ธันวาคม 2561   

คา่สอบบญัชขีองบรษัิทฯ  จํานวนไมเ่กนิ 1,820,000 บาท จํานวนไมเ่กนิ 1,700,000 บาท 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลว้ เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ 
ประจําปี 2562  อนุมตักิารแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษัิท สํานักงาน อวีาย จํากดั เป็น
ผูส้อบบัญช ีของบรษัิทฯ สําหรับรอบปีบัญชสีิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2562 และการ
กําหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ เป็นจํานวนเงนิไมเ่กนิ 1,820,000 บาท 
โดยมรีายละเอยีดตามทีเ่สนอขา้งตน้ 

หมายเหต ุ มตใินวาระนีต้อ้งไดร้ับการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและ
ออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ ๆ (ถา้ม)ี 

 

อนึง่ บรษัิทฯ ไดเ้ผยแพรห่นังสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ พรอ้มเอกสารประกอบการประชมุไวบ้นเว็บไซต์

ของบรษัิทฯ ที ่http://investor.afteryoudessertcafe.com/th/download/shareholders-meeting ดว้ยแลว้ จงึขอ

เรยีนเชญิทา่นผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ  เขา้รว่มประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2562  ในวนัที ่29 เมษายน 2562 
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เวลา 10.00 น. ณ  หอ้งศรนีครนิทร ์2 ชัน้ 9  โรงแรมเดอะ แกรนด ์โฟรว์งิส ์คอนเวนชัน่  ตัง้อยูเ่ลขที ่333 
ถนนศรนีครนิทร ์แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรงุเทพมหานคร 10240  แผนทีส่ถานทีจั่ดประชมุ ปรากฏตาม 
ส ิง่ท ีส่ง่มาดว้ย 11   

ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุไดด้ว้ยตนเอง และมคีวามประสงคจ์ะมอบฉันทะใหผู้อ้ ืน่เขา้
ประชมุและออกเสยีงแทนตน โปรดกรอกรายละเอยีด และลงนามในหนังสอืมอบฉันทะแบบ ก. หรอืแบบ ข. 
แบบใดแบบหนึง่ สว่นผูถ้อืหุน้ตา่งชาตทิีแ่ตง่ตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูร้ับฝากและดแูลหุน้ โปรดใช ้

หนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. ตาม สิง่ท ีส่ง่มาดว้ย 7 – 9 ตามลําดบั 

ทัง้นี้ เพือ่เป็นการรักษาสทิธแิละผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไมส่ามารถเขา้ร่วมประชมุ
ไดด้ว้ยตนเอง และมคีวามประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระของบรษัิทฯ เขา้ประชมุและออกเสยีงแทนตน 
ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉันทะใหแ้กก่รรมการอสิระของบรษัิทฯ ดังมรีายนามและประวัตปิรากฏตาม สิง่ท ีส่ง่มา
ดว้ย 10  โดยใชห้นังสอืมอบฉันทะแบบ ข. ตาม สิง่ท ีส่ง่มาดว้ย 8 มอบฉันทะใหก้รรมการอสิระของบรษัิทฯ 
เพือ่เขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนผูถ้อืหุน้ได ้และสง่หนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. พรอ้มเอกสาร
ประกอบตามรายละเอยีดทีป่รากฏตาม สิง่ท ีส่ง่มาดว้ย 5  มายัง บรษัิท อาฟเตอร ์ย ูจํากดั (มหาชน) ฝ่ายนัก
ลงทุนสัมพันธ์ เลขที่ 1319 / 9 ซอยพัฒนาการ 25 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรงุเทพมหานคร 10250 เบอรโ์ทรศพัท ์02-318-4488 ตอ่ 206 และเพือ่ความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร 
จงึขอความรว่มมอืโปรดสง่เอกสารใหถ้งึบรษัิทฯ ภายในวนัที ่23 เมษายน 2562 

ทัง้นี้ ขอใหผู้ถ้อืหุน้ศกึษาคําชีแ้จงวธิกีารลงทะเบยีน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานทีผู่เ้ขา้รว่ม
ประชมุตอ้งนํามาแสดงในวันประชมุ ตาม สิง่ท ีส่ง่มาดว้ย 5  รวมทัง้ขัน้ตอนการเขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ ดังมี
รายละเอยีดปรากฏตาม สิง่ท ีส่ง่มาดว้ย 6  โดยบรษัิทฯ จะดําเนนิการประชมุตามขอ้บงัคับของบรษัิทฯ หมวด
ที ่6 เรือ่ง การประชมุผูถ้อืหุน้   โดยมรีายละเอยีดตาม สิง่ท ีส่ง่มาดว้ย 4  

เพือ่ใหก้ารลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2562 เป็นไปดว้ยความสะดวก รวดเร็ว
และเรยีบรอ้ย บรษัิทฯ จะเปิดใหท้่านผูถ้อืหุน้และผูร้ับมอบฉันทะลงทะเบยีนไดต้ัง้แต่เวลา 08.00 น. ของวัน
ประชุม ณ หอ้งศรนีครนิทร ์2 ชัน้ 9  โรงแรมเดอะ แกรนด ์โฟรว์งิส ์คอนเวนชั่น  ตัง้อยู่เลขที ่333 ถนนศรี
นครนิทร ์แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรงุเทพมหานคร 10240  และเนือ่งจากบรษัิทฯ จะใชร้ะบบ บารโ์คต๊ ใน
การลงทะเบยีนและนับคะแนนเสยีงในการประชมุครัง้นี้ ดังนัน้ จงึขอใหผู้ถ้อืหุน้และผูร้ับมอบฉันทะ โปรดนํา
แบบฟอรม์การลงทะเบยีนตาม (ใบบารโ์คต๊) มาแสดงในวนัประชมุพรอ้มเอกสารประกอบอืน่ ๆ ตามรายละเอยีด
ทีป่รากฏตาม สิง่ท ีส่ง่มาดว้ย 5 

บรษัิทฯ ได ้กําหนดวนักําหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธใินการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 
2562 (Record Date) ในวนัที ่18 มนีาคม 2562   

                          ขอแสดงความนับถอื 

  

(นายปรยีม์น ป่ินสกลุ) 
ประธานคณะกรรมการบรษัิทฯ 
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รายนามและประวตัขิองผูท้ ีไ่ดร้บัการเสนอชือ่เพือ่เลอืกต ัง้เป็นกรรมการ  

แทนกรรมการทีอ่อกจากตาํแหนง่ตามวาระ 1/3  

 

 

 

 

ชือ่ – สกลุ  นาย ปรยีม์น   ป่ินสกลุ 

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอ
แตง่ตัง้ 

ประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ/ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ
สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

ตําแหน่งปัจจบุนั ประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ/ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ
สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

อาย ุ   63 ปี 

สญัชาต ิ ไทย 

การศกึษา - ปรญิญาโท  ศลิปศาสตร ์สาขาวชิาเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัดทีรอยซ ์
ประเทศสหรัฐอเมรกิา 
- ปรญิญาโท  บรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัดทีรอยซ ์ประเทศสหรัฐอเมรกิา 
- ปรญิญาตร ีบญัชมีหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - ประกาศนยีบตัรสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) หลกัสตูร
Directors Certification Program (DCP) 
Audit Committee Program (ACP) 
Monitoring Fraud Management (MFM) 
Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR) 
Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 
Monitoring the System of Internal Control & Risk Management (MIR) 

การถอืหุน้ในบรษัิท 562,500 หุน้ หรอื 0.07% ณ 31 ธันวาคม 2561

จํานวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 3 (วนัทีไ่ดร้ับแตง่ตัง้เป็นกรรมการลา่สดุ  27 เมษายน 2560) 

ประสบการณ์การทาํงาน  

2558  - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บมจ. อาฟเตอร ์ย ู  

2558 - 2560 ประธานเจา้หนา้ทีก่ารเงนิ  บจ. อมิแพค อเิลคตรอนส ์สยาม (ธรุกจิพลงังาน)

2554 - 2558 ประธานเจา้หนา้ทีก่ารเงนิ บมจ. จเีอ็มเอ็ม แกรมมี ่(ธรุกจิสือ่) 

2555 – 2558 กรรมการ GMM One TV Company Limited
GMM Media Public Company Limited 
GMM Z Company Limited 
GMM CJ O Shopping Company Limited 
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2553 - 2554 ประธานกรรมการ Clearing House for Number Portability Company 
Limited 

2551 - 2554 กรรมการ PaySbuy Company Limited

2539 - 2554  รองประธานเจา้หนา้ทีก่ารเงนิ Total Access Communication Public 
Company Limited 

2537 - 2539 VP Finances & Accounting & Corporate Affair – Fonepoint (Thailand) 
Co.,Ltd. 

ความสมัพันธก์บัผูบ้รหิาร 
กรรมการ หรอืผูถ้อืหุน้ 

ไมม่ ี

การดํารงตําแหน่งกรรมการ / 
ผูบ้รหิารในกจิการอืน่         

2557 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ JAS Asset Public Company 
Limited 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิาร ในกจิการอืน่ทีอ่าจทําใหม้คีวามขดัแยง้ ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท  :
ไมม่ ี

การเขา้ประชมุในปีทีผ่า่นมา 
(ครัง้) 

กรรมการบรษัิท 6 / 6 , กรรมการตรวจสอบ 4 / 4, กรรมการสรรหาและ
กําหนดคา่ตอบแทน  1 / 1 
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รายนามและประวตัขิองผูท้ ีไ่ดร้บัการเสนอชือ่เพือ่เลอืกต ัง้เป็นกรรมการ 

แทนกรรมการทีอ่อกจากตาํแหนง่ตามวาระ 2/3 

  

 

 

 

 

ชือ่ – สกลุ  นางสาวกลุพัชร ์ กนกวฒันาวรรณ

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแตง่ตัง้ กรรมการและรองกรรมการผูจั้ดการ

ตําแหน่งปัจจบุนั กรรมการและรองกรรมการผูจั้ดการ

 อาย ุ   37 ปี 

สญัชาต ิ ไทย

การศกึษา ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิหลกัสตูรนานาชาต ิเอกการตลาด
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ ประกาศนยีบตัรสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
หลกัสตูร  Director Accreditation Program (DAP) 

การถอืหุน้ในบรษัิท 259,669,759 หุน้ หรอื 32%  ณ 31 ธันวาคม 2561 

จํานวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 3 ปี  (วนัทีไ่ดร้ับแตง่ตัง้เป็นกรรมการลา่สดุ 28 มนีาคม 2559)

ประสบการณ์การทํางาน  

2553 – ปัจจบุนั กรรมการและรองกรรมการผูจั้ดการ บมจ. อาฟเตอร ์ย ู

2561 - ปัจจบุนั กรรมการ After You Hong Kong Limited 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ออรั่ม แอนด ์ออร่ัม 

2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เอ็มแอนดเ์อ็ม 2007 

ความสมัพันธก์บัผูบ้รหิาร กรรมการ 
หรอืผูถ้อืหุน้ 

ญาต ิผูถ้ือหุน้ใหญ่ และ ผูบ้รหิาร (นายแม่ทัพ ต. สุวรรณ), บุตรีของ
กรรมการ (นายววิัฒน์ กนกวัฒนาวรรณ) ,  พี่สาวกรรมการ (นายมลิล์ 
กนกวฒันาวรรณ) 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ / 
ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ 

ปัจจบุนั - กรรมการ บจ. ลกูหลานเจรญิ (ธรุกจิอาหาร) 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิาร ในกจิการอืน่ทีอ่าจทําใหม้คีวามขดัแยง้ ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท :
- ไมม่-ี  

การเขา้ประชมุในปีทีผ่า่นมา (ครัง้) กรรมการบรษัิท 4 / 6
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รายนามและประวตัขิองผูท้ ีไ่ดร้บัการเสนอชือ่เพือ่เลอืกต ัง้เป็นกรรมการ 

แทนกรรมการทีอ่อกจากตาํแหนง่ตามวาระ 3/3 

 

 

 

 

ชือ่ – สกลุ  นายมลิล ์กนกวฒันาวรรณ

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแตง่ตัง้ กรรมการและผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการ

ตําแหน่งปัจจบุนั กรรมการและผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการ

 อาย ุ  32 ปี

สญัชาต ิ ไทย

การศกึษา ปรญิญาตร ีศลิปศาสตร ์สาขาวชิาเศรษฐศาสตรห์ลักสตูรนานาชาต ิ
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ ประกาศนยีบตัรสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
หลกัสตูร  Director Accreditation Program (DAP) 

การถอืหุน้ในบรษัิท 14,982,187 หุน้ หรอื 1.8% ณ 31 ธันวาคม 2561 

จํานวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  3 ปี    (วนัทีไ่ดร้ับแตง่ตัง้เป็นกรรมการลา่สดุ  27 เมษายน 2560)

ประสบการณ์การทํางาน

2561 - ปัจจบุนั  กรรมการ After You Hong Kong Limited 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการ และ ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการ  บมจ. อาฟเตอร ์ยู

2558 กรรมการ บมจ. อาฟเตอร ์ยู

2555 - 2559 ผูจั้ดการธรุกจิสมัพันธ ์ ธนาคารไทยพาณชิย ์(ธรุกจิการเงนิ)

ความสมัพันธก์บัผูบ้รหิาร กรรมการ หรอื
ผูถ้อืหุน้ 

ญาต ิผูถ้อืหุน้ใหญ ่และ ผูบ้รหิาร (นายแมท่พั ต. สวุรรณ), บตุรของ
กรรมการ (นายววิฒัน ์กนกวฒันาวรรณ) ,  นอ้งของผูถ้อืหุน้ใหญ ่และ 
ผูบ้รหิาร (นางสาวกลุพัชร ์ กนกวฒันาวรรณ) 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ / ผูบ้รหิาร
ในกจิการอืน่         

ไมม่ี

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิาร ใน
กจิการอืน่ทีอ่าจทําใหม้คีวามขดัแยง้ 
ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท   
 

ไมม่ี  

การเขา้ประชมุในปีทีผ่า่นมา (ครัง้)  กรรมการบรษัิท 6/6
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 4 

ขอ้บงัคบัของ บรษิทั อาฟเตอร ์ย ูจํากดั (มหาชน)  หมวดที ่6  การประชุมผูถ้อืหุน้ 

ขอ้ 31.  คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุสามัญประจําปีภายในสี ่(4) เดอืน 
นับแตว่ันทีส่ ิน้สดุของรอบปีบญัชขีองบรษัิท 

การประชมุผูถ้อืหุน้คราวอืน่นอกจากวรรคหนึง่ ใหเ้รยีกว่าการประชมุวสิามัญ โดยคณะกรรมการ
จะเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุวสิามัญเมือ่ใดก็ไดส้ดุแตจ่ะเห็นสมควร 

ผูถ้อืหุน้ซึง่มหีุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึง่ในหา้ (1/5) ของจํานวนหุน้ทีจํ่าหน่ายไดท้ัง้หมด 
หรือผูถ้ือหุน้จํานวนไม่นอ้ยกว่ายี่สบิหา้ (25) คน ซึง่มีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสบิ 
(1/10) ของจํานวนหุน้ที่จําหน่ายไดท้ัง้หมดจะเขา้ชือ่กันทําหนังสอืขอใหค้ณะกรรมการเรียก
ประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุวสิามัญเมือ่ใดก็ได ้แต่ตอ้งระบเุหตผุลในการทีข่อใหเ้รยีกประชมุ
ไวใ้หช้ดัเจนในหนังสอืดังกลา่วดว้ย ในกรณีเชน่นี้ คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้
ภายในหนึง่ (1) เดอืน นับแตว่ันทีไ่ดรั้บหนังสอืนัน้จากผูถ้อืหุน้ดังกลา่ว 

ขอ้ 32.  ในการเรียกประชุมผูถ้ือหุน้ ใหค้ณะกรรมการจัดทําเป็นหนังสอืนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน 
เวลา ระเบยีบ วาระการประชมุ และเรือ่งทีจ่ะเสนอตอ่ทีป่ระชมุพรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร 
โดยระบุใหช้ัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัต ิหรือเพื่อพจิารณา แลว้แต่กรณี 
รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรือ่งดังกลา่ว และจัดสง่ใหผู้ถ้อืหุน้และนายทะเบยีนทราบ
ไมน่อ้ยกวา่เจ็ด (7) วันกอ่นวันประชมุ ทัง้นี ้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  

ในกรณีทีป่รากฏวา่การประชมุผูถ้อืหุน้ครัง้ใด เมือ่ลว่งเวลานัดไปแลว้ถงึหนึง่ (1) ชัว่โมง จํานวน
ผูถ้ือหุน้ซึง่มาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กําหนดไวใ้นวรรคหนึ่ง หากว่าการ
ประชมุผูถ้อืหุน้ไดเ้รยีกนัดเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ ใหก้ารประชมุเป็นอันระงับไป ถา้การประชมุผูถ้อื
หุน้นั้นมใิช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ือหุน้รอ้งขอ ใหนั้ดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ใหส้่ง
หนังสอืนัดประชมุไปยังผูถ้อืหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วัน กอ่นวันประชมุ ในการประชมุครัง้หลังนี้
ไมบ่งัคับวา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 
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ขอ้ 34.  ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ระชมุ
หรือไม่สามารถปฏบิัตหินา้ที่ได ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถา้ไมม่ีรอง
ประธานกรรมการหรอืมแีต่ไม่อยู่ในทีป่ระชมุหรอืไมส่ามารถปฏบิัตหินา้ทีไ่ด ้ใหท้ีป่ระชมุเลอืกผู ้
ถอืหุน้ซึง่มาประชมุคนใดคนหนึง่มาเป็นประธานในทีป่ระชมุดังกลา่ว  

ขอ้ 35.  ในการออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ใหถ้อืวา่หุน้หนึง่ (1) มเีสยีงหนึง่ (1) เสยีงและผู ้
ถอืหุน้คนใดมสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรือ่งใด ผูถ้อืหุน้คนนัน้ไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรือ่ง
นัน้ นอกจากการออกเสยีงเลอืกตัง้กรรมการ และมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะตอ้งประกอบดว้ย
คะแนนเสยีงดังตอ่ไปนี ้ 
(1) ในกรณีปกติ ใหถ้ือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ถา้มคีะแนนเสยีงเทา่กนั ใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึง่ 
(1) เป็นเสยีงชีข้าด  

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ใหถ้ือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียง
ทัง้หมดของ ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  
(ก) การขายหรอืโอนกจิการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นทีสํ่าคัญใหแ้กบ่คุคลอืน่  
(ข) การซือ้หรอืรับโอนกจิการของบรษัิทเอกชน หรอืบรษัิทมหาชนอืน่มาเป็นของ

บรษัิท  
(ค) การทํา แกไ้ข หรอืยกเลกิสัญญาเกีย่วกับการใหเ้ชา่กจิการของบรษัิททัง้หมด

หรอืบางสว่นทีสํ่าคัญ การมอบหมายใหบ้คุคลอืน่ใดเขา้จัดการธรุกจิของบรษัิท 
หรือการควบรวมกจิการกับบุคคลอืน่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกําไร
ขาดทนุกนั  

(ง)  การแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธ ิหรอืขอ้บงัคับของบรษัิท  
(จ)  การเพิม่หรอืลดทนุจดทะเบยีนของบรษัิท  
(ฉ) การเลกิบรษัิท  
(ช)  การออกหุน้กูข้องบรษัิท  
(ซ)  การควบรวมกจิการบรษัิทกบับรษัิทอืน่  

ขอ้ 36. กจิการทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้สามัญประจําปีพงึเรยีกประชมุมดีังนี ้ 
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการทีแ่สดงถงึกจิการของบรษัิทในรอบปีทีผ่า่นมา  
(2) พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะทางการเงนิ และงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ  
(3) พจิารณาอนุมัตจัิดสรรเงนิกําไร และการจา่ยเงนิปันผล  
(4) พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการทีพ่น้จากตําแหน่งตามวาระ 
(5) พจิารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ  
(6) พจิารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชแีละกําหนดจํานวนเงนิคา่สอบบญัช ีและ 
(7)  กจิการอืน่ๆ 
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     ส ิง่ท ีส่ง่มาดว้ย 5 
 
 คาํชีแ้จงวธิกีารลงทะเบยีน การมอบฉนัทะ เอกสารและหลกัฐาน  

ทีผู่เ้ขา้รว่มประชุมตอ้งนํามาแสดงในการเขา้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้ 

การลงทะเบยีน 

บรษัิท อาฟเตอร ์ย ูจํากดั (มหาชน) (“บรษัิทฯ”) จะเปิดใหผู้ถ้อืหุน้และผูม้อบฉันทะลงทะเบยีนเพือ่
เขา้รว่มประชมุไดต้ัง้แตเ่วลา 08.00 น. ของวนัที ่29 เมษายน 2562 ณ หอ้งศรนีครนิทร ์2 ชัน้ 9  โรงแรม
เดอะ แกรนด ์โฟรว์งิส ์คอนเวนชัน่  ตัง้อยูเ่ลขที ่333 ถนนศรนีครนิทร ์แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ 

กรงุเทพมหานคร 10240 

การมอบฉนัทะ 

กรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุไดด้ว้ยตนเอง ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้บับคุคลอืน่เขา้
ประชมุและออกเสยีงแทนตนได ้โดยบรษัิทฯ ไดจั้ดใหม้หีนังสอืมอบฉันทะ 3 แบบ ตามแบบทีก่รมพัฒนา
ธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิยไ์ดกํ้าหนดไว ้ซึง่บรษัิทฯ ไดจั้ดสง่หนังสอืมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ 
ค. มาพรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชมุนี ้ตาม สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 7 – 9 ตามลําดบั  นอกจากนี ้ผูถ้อืหุน้สามารถดาวน์
โหลดหนังสอืมอบฉันทะ ทัง้ 3 แบบไดท้ีเ่ว็บไซตข์องบรษัิทฯ 

http://investor.afteryoudessertcafe.com/th/download/shareholders-meeting โดยหนังสอืมอบฉันทะแตล่ะ

แบบ มลีกัษณะดงันี ้

• แบบ ก. แบบทัว่ไปซึง่เป็นแบบทีง่า่ยไมซ่บัซอ้น 

• แบบ ข. แบบทีกํ่าหนดรายการตา่งๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอยีดชดัเจนตายตวั 

• แบบ ค. แบบทีใ่ชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้คสัโตเดยีน (Custodian) 

ในประเทศไทยเป็นผูร้ับฝากและดแูลหุน้ 

วธิกีารมอบฉนัทะสามารถดาํเนนิการได ้ดงันี ้

1. ผูถ้อืหุน้ทัว่ไป ใหเ้ลอืกใชห้นังสอืมอบฉันทะแบบ ก. หรอื แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่เพยีง
แบบเดยีวเทา่นัน้ โดยบรษัิทฯ แนะนําใหใ้ชห้นังสอืมอบฉันทะ แบบ ข. และระบกุารออกเสยีงในแตล่ะระเบยีบ

วาระ  

2. ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทนุตา่งประเทศ และแตง่ตัง้คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น

ผูร้ับฝากและดแูลหุน้ ใหเ้ลอืกใชห้นังสอืมอบฉันทะแบบ ค. 

3. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและ

ออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุน้ใหผู้ร้ับมอบฉันทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้

4. ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉันทะใหบ้คุคลใดบคุคลหนึง่ตามความประสงค ์หรอืมอบฉันทะให ้
กรรมการอสิระของบรษัิทฯ  ดงัมรีายละเอยีดปรากฏตาม สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 10 หากผูถ้อืหุน้เลอืกมอบฉันทะให ้
กรรมการอสิระของบรษัิทฯ แลว้ บรษัิทฯ ขอแนะนําใหใ้ชห้นังสอืมอบฉันทะแบบ ข. และระบกุารออกเสยีงใน
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แตล่ะระเบยีบวาระ และสง่หนังสอืมอบฉันทะพรอ้มเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายงับรษัิทฯ ฝ่ายนักลงทนุ
สมัพันธ ์เลขที ่1319 / 9  ซอยพัฒนาการ 25 ถนน พัฒนาการ  แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรงุเทพมหานคร 10240  เบอรโ์ทรศพัท ์0-2318-4488  ตอ่ 206 และเพือ่ความสะดวกในการตรวจสอบ

เอกสาร จงึขอความรว่มมอืโปรดสง่เอกสารใหบ้รษัิทฯ ภายในวนัที ่23 เมษายน 2562 

5. กรอกขอ้ความในหนังสอืมอบฉันทะใหถ้กูตอ้งและชดัเจน และใหผู้ม้อบฉันทะและผูร้ับมอบ
ฉันทะลงลายมอืชือ่ในหนังสอืมอบฉันทะ และปิดอากรแสตมป์จํานวน 20 บาท พรอ้มทัง้ขดีฆา่ลงวนัทีท่ีทํ่า
หนังสอืมอบฉันทะดงักลา่ว 

6. ใหผู้ร้ับมอบฉันทะแสดง หนังสอืมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามทีร่ะบไุว ้
ในสว่นของเอกสารทีต่อ้งนํามาแสดงในวนัประชมุ ณ โตะ๊ลงทะเบยีนสําหรับผูร้ับมอบฉันทะในวนัประชมุ 

เอกสารทีต่อ้งนํามาแสดงในวนัประชุม 

ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นบคุคลธรรมดา 

1. กรณีผูถ้อืหุน้มารว่มประชมุดว้ยตนเอง:  

ใหแ้สดงบตัรประจําตวัประชาชน หรอืบตัรประจําตวัขา้ราชการ หรอืใบขบัขี ่หรอืหนังสอืเดนิทาง 
(กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ทีย่งัไมห่มดอาย ุและหากมกีารเปลีย่นชือ่ – นามสกลุ ใหย้ืน่หลกัฐาน

ประกอบดว้ย 

2. กรณีทีม่กีารมอบฉันทะ: ใหแ้สดง 

1) หนังสอืมอบฉันทะทีก่รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น และลงลายมอืชือ่ของผูม้อบ

ฉันทะ ผูร้ับมอบฉันทะ และ ตดิอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้ 

2) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรอืบตัรประจําตวัขา้ราชการ หรอืใบขบัขี ่หรอื
หนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ทีย่งัไมห่มดอาย ุของผูม้อบฉันทะ ซึง่ผูม้อบฉันทะไดล้ง

ลายมอืชือ่รับรองสําเนาถกูตอ้ง 

3) บตัรประจําตวัประชาชน หรอืบตัรประจําตัวขา้ราชการ หรอืใบขบัขี ่หรอืหนังสอื

เดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ทีย่งัไมห่มดอาย ุของผูร้ับมอบฉันทะ 

ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นนติบิคุคล 

1. กรณีผูม้อํีานาจลงนามแทนนติบิคุคลมารว่มประชมุดว้ยตนเอง: ใหแ้สดง 

1) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรอืบตัรประจําตวัขา้ราชการ หรอืใบขบัขี ่หรอื
หนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ทีย่งัไมห่มดอาย ุของผูม้อํีานาจลงนามแทนนติบิคุคล 

ซึง่ไดล้งลายมอืชือ่รับรองสําเนาถกูตอ้ง 

2) สําเนาหนังสอืรับรองของนติบิคุคลจากกระทรวงพาณชิยท์ีร่ับรองสําเนาถกูตอ้งโดย
ผูม้อํีานาจลงนามแทน นติบิคุคล และมขีอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนติบิคุคลซึง่ลงนามในหนังสอื

มอบอํานาจมอํีานาจกระทําการแทนนติบิคุคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ 
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2. กรณีทีม่กีารมอบฉันทะ:ใหแ้สดง 

1) หนังสอืมอบฉันทะซึง่ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น และลงลายมอืชือ่ของผูม้อบ

ฉันทะและผูร้ับมอบฉันทะ และตดิอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้ 

2) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรอืบตัรประจําตวัขา้ราชการ หรอืใบขบัขี ่หรอื
หนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ทีย่งัไมห่มดอาย ุของผูม้อํีานาจลงนามแทนนติบิคุคล 

และผูร้ับมอบฉันทะซึง่ไดล้งลายมอืชือ่รับรองสําเนาถกูตอ้ง 

3) บตัรประจําตวัประชาชน หรอืบตัรประจําตัวขา้ราชการ หรอืใบขบัขี ่หรอืหนังสอื

เดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ทีย่งัไมห่มดอาย ุของผูร้ับมอบฉันทะ 

4) สําเนาหนังสอืรับรองของนติบิคุคลจากกระทรวงพาณชิยท์ีร่ับรองสําเนาถกูตอ้งโดย
ผูม้อํีานาจลงนามแทนนติบิคุคล และมขีอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนติบิคุคลซึง่ลงนามในหนังสอื

มอบอํานาจมอํีานาจกระทําการแทนนติบิคุคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ 

3. กรณีการมอบฉันทะของผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ใหค้สัโตเดยีน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้ับฝากและดแูลหุน้ ไดแ้ตง่ตัง้ผูร้ับมอบฉันทะตามหนังสอืมอบฉันทะแบบ 

ค. ใหแ้สดงเอกสารดงันี ้

3.1 เอกสารหลกัฐานจากคสัโตเดยีน (Custodian) 

1) หนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. ซึง่ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น และลง
ลายมอืชือ่ของผูม้อํีานาจกระทําการแทนของคสัโตเดยีน (Custodian) ซึง่เป็นผูม้อบฉันทะ 

และผูร้ับมอบฉันทะ และตดิอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้ 

2) หนังสอืยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนังสอืมอบฉันทะแทน ไดร้ับอนุญาตประกอบ

ธรุกจิคสัโตเดยีน (Custodian) 

3) สําเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคลของคสัโตเดยีน 
(Custodian) ซึง่รับรองสําเนาถกูตอ้งซึง่รับรองไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืนโดยผูม้อํีานาจกระทําการ
แทนของคสัโตเดยีน (Custodian) และมขีอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูม้อํีานาจกระทําการแทน
ของคสัโตเดยีน (Custodian) ซึง่ลงนามในฐานะผูม้อบฉันทะมอํีานาจกระทําการแทนคสั
โตเดยีน (Custodian) 

4) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรอืบตัรประจําตวัขา้ราชการ หรอืใบขบัขี ่
หรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ทีย่งัไมห่มดอาย ุของผูม้อํีานาจกระทําการ
แทนของคสัโตเดยีน (Custodian) และลงลายมอืชือ่รับรองสําเนาถกูตอ้ง 

3.2 เอกสารหลกัฐานจากผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทนุตา่งประเทศ 
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1) หนังสอืมอบอํานาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็น

ผูดํ้าเนนิการลงนามในหนังสอืมอบฉันทะแทน 

2) สําเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคลของผูถ้อืหุน้ซึง่รับรองสําเนา
ถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนติบิคุคล ซึง่รับรองไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน และมขีอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่
ผูแ้ทนนติบิคุคลซึง่ลงนามในหนังสอืมอบอํานาจมอํีานาจกระทําการแทนนติบิคุคลซึง่เป็นผู ้

ถอืหุน้ 

3) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรอืบตัรประจําตวัขา้ราชการ หรอืใบขบัขี ่
หรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ทีย่งัไมห่มดอาย ุของผูแ้ทนนติบิคุคล และ
ลงลายมอืชือ่รับรองสําเนาถกูตอ้ง 

3.3 เอกสารหลกัฐานจากผูร้ับมอบฉันทะ 

ใหแ้สดงบตัรประจําตวัประชาชน หรอืบตัรประจําตวัขา้ราชการ หรอืใบขบัขี ่หรอืหนังสอื

เดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ทีย่งัไมห่มดอาย ุของผูร้ับมอบฉันทะ 
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 6 
ขัน้ตอนการเขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้ 

บรษัิท อาฟเตอร ์ย ูจํากดั (มหาชน)  
วันที ่29 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ ถือหุ้น 
บริษัท อาฟเตอร์ ย ูจํากดั (มหาชน) 

(”บริษัทฯ”) 

มาด้วยตนเอง ผู้ ได้รับมอบฉนัทะ 

โต๊ะลงทะเบียนมาด้วยตนเอง 
(เร่ิม 08.00 น.) 

ตรวจเอกสารผู้ รับมอบฉนัทะ 

โต๊ะลงทะเบียนผู้ รับมอบฉนัทะ 
(เร่ิม 08.00 น.) 

แสดงบตัรประจําตวัพร้อมแบบฟอร์ม 
การลงทะเบียน 

แสดงหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมบตัรประจําตวัผู้มอบและ
ผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมทัง้แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

ลงนามในใบลงทะเบียน 

รับบตัรลงคะแนน 

ประธานเปิดประชมุ 
(เวลา 10.00 น.) 

เข้าห้องประชม 

ประธานเสนอวาระการประชมุตามลําดบั 

กรณีท่ีมีผู้ ต้องการคดัค้านหรืองดออกเสียงในวาระใดๆ ให้ยกมือ
และกรอกบตัรลงคะแนน(สําหรับผู้คดัค้านหรืองดออกเสียง) 

เจ้าหน้าท่ีเก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะผู้
คดัค้านหรืองดออกเสียง และสรุปผล

ประธานกลา่วสรุปผลคะแนนตอ่ท่ีประชมุ 

บริษัทฯ จัดให้มี Inspector ซึ่งเป็นท่ีปรึกษา
ทางกฎหมายภายนอกเพ่ือทําหน้าท่ีดูแลและ
ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม 
ผู้ ถือหุ้ น  เ พ่ือให้การประชุม  เ ป็นไปตาม
กฎหมายและตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ลงทะเบียนการประชมุ
ผู้ ถือหุ้นด้วยระบบ Barcode 

กรณุาสง่บตัร
ลงคะแนนทกุวาระคนื
ตอ่เจา้หนา้ทีบ่รษัิท

เมือ่เสร็จสิน้การ
ประชมุ 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
Proxy Form A. 

 (แบบทั่วไปซ ึ่งเป็นแบบที่ง่ายและไม่ซ ับซ้อน) 
(General and Simple Form) 

 
 
 
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น                                                         เขียนท่ี                                  
Shareholder registration number Written at               
 วนัท่ี เดือน    พ.ศ.   
 Date            Month                 Year 
 
(1) ข้าพเจ้า    สญัชาติ                  อยู่เลขท่ี                           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         และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั    เสียง ดงันี ้
Holding the total number of                             shares    and have the rights to vote equal to            votes as follows 
  หุ้นสามญั                หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั    เสียง 

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

 
(3) ขอมอบฉนัทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึง่) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 

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

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

 2. มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ นาย พิเชษฐ ภีมะโยธิน 
Appoint Mr.. Piched  Bhimayothin, Member of the Independent Directors of the 
Company 
 (รายละเอียดประวติักรรมการอิสระปรากฏตามส่ิงท่ีสง่มาด้วย 10 ของหนงัสอืเชิญประชมุสามญั 
ผู้ ถือหุ้น ประจําปี 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) 

  

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

(Please attach stamp duty of Baht 

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

สิ่งท ี่ส่งมาด้วย 7 
Enclosure 7 

 

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทําเคร่ืองหมาย 
 ท่ี   2.  
If you make proxy by choosing No. 
2, please mark  at  2.  

สิ่งท ี่ส่งมาด้วย 7 
Enclosure 7 
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สิ่งท ี่ส่งมาด้วย 7 
Enclosure 7 
 
เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ ื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุมสามัญผู้ถ ือห ุ้น  ประจาํปี 2562 ในวันท ี่ 29 เมษายน  
2562 เวลา 10.00 น . ห้องศรีนครินทร์  2 ชัน้  9  โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น  ตัง้อยู่ เลขท ี่ 333 ถนนศรีนครินทร์  แขวงหวัหมาก  
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  10240 หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
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 333 Srinakarin Road, Huaykwang Sub-
district, Bangkapi District, Bangkok 10240, or such other date, time and place as the meeting may be held.  

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนงัสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่า
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 …………………………………………...ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

 
หมายเหตุ/Remarks 
ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับ
มอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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  ที่จะมอบฉันทะที่ละเอ ียดชัดเจนและตายตัว) 
(Form with fixed and specific details authorizing proxy) 

 
 
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น                                                         เขียนท่ี                                  
Shareholder registration number Written at               
 วนัท่ี เดือน    พ.ศ.   
 Date            Month                 Year 
 
(1) ข้าพเจ้า    สญัชาติ                  อยู่เลขท่ี                           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         และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั    เสียง ดงันี ้

Holding the total number of                                     shares    and have the rights to vote equal to                    votes as follows 
  หุ้นสามญั                หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั    เสียง 

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

 
(3) ขอมอบฉนัทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึง่) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 

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

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

 2. มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ นาย  พิเชษฐ ภีมะโยธิน 
Appoint Mr. Piched  Bhimayothin, Member of the Independent Directors of the 
Company 
 (รายละเอียดประวติักรรมการอิสระปรากฏตามส่ิงท่ีสง่มาด้วย 10 ของหนงัสอืเชิญประชมุสามญั 
ผู้ ถือหุ้น ประจําปี 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) 

  

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทําเคร่ืองหมาย 
 ท่ี   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 

สิ่งท ี่ส่งมาด้วย 8 
Enclosure 8 

 

กรณีเลือกข้อ 2  .กรุณาทําเคร่ืองหมาย 
 ท่ี   2.  
If you make proxy by choosing No. 
2, please mark  at  2.  
 

สิ่งท ี่ส่งมาด้วย 8 
Enclosure 8 
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เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุมสามัญผู้ถ ือห ุ้น  ประจําปี 2562 ในวันท ี่ 29 เมษายน  2562 
เวลา 10.00 น . ณ ห้องศรีนครินทร์  2 ชัน้  9  โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น   ตัง้อยู่ เลขท ี่ 333 ถนนศรีนครินทร์  แขวงหวัหมาก 
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  10240 หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
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) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows: 

วาระท ี่ 1 เรื่ องท ี่ประธานแจ้งให้ท ี่ประชุมทราบ 
Agenda Item No. 1 Message from the Chairman to the Meeting 

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี ้/ No casting of votes in this agenda) 

วาระท ี่ 2 รับรองรายงานการประชุม สามัญผู้ถ ือห ุ้น  ประจาํปี 2561 
Agenda Item No. 2 To consider and adopt the Minutes of the 2018 General Meeting of Shareholders  

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

 appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง  
 Approve   Disapprove  Abstain  

วาระท ี่ 3 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ  ประจาํปี 2561 
Agenda Item No. 3 To acknowledge the result of the Company’s business operation report for the fiscal year 2018 

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี ้/ No casting of votes in this agenda) 

วาระท ี่ 4 อนุมัตงิบการเงนิของบริษัทฯ  สาํหรับรอบปีบญัชี สิน้สุด วันท ี่ 31 ธันวาคม 2561 
Agenda Item No. 4 To approve the financial statement of the Company for the fiscal year ended December 31, 2018 

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

 appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง  
 Approve  Disapprove  Abstain  

วาระท ี่ 5 อนุมัต ิการจัดสรรผลกําไรจากการดําเนินงานของบริษัทฯ  สําหรับรอบปีบัญชี สิน้สุดวันท ี่ 31 ธันวาคม 2561 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, 2018 and the dividend payment 

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

 appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง  
 Approve  Disapprove  Abstain  
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วาระท ี่ 6 อนุมัตกิารเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท ี่ต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
Agenda Item No. 6 To approve the election of the directors to replace those who must retire by rotation 

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

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

ก.  เลือกตัง้กรรมการท ัง้ช ุด 
A. Election of entire nominated directors 
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

ข .  เลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
B. Election of each nominated directors 
1.  ช่ือกรรมการ นายปรีย์มน   ป่ินสกลุ 
 Director’s name Mr.  Premon  Pinskul 
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

2.  ช่ือกรรมการ นางสาว กลุพชัร์  กนกวฒันาวรรณ 
 Director’s name Ms. Gulapat    Kanokwatanawan 
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

3.  ช่ือกรรมการ นาย มิลล์  กนกวฒันาวรรณ 
 Director’s name Mr. Mill    Kanokwatanawan 
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

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

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

 appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระท ี่ 8 อนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจาํปี 2562 
Agenda Item No. 8 To  approve the appointment of the auditors and the determination of the auditors for the fiscal year 2019 

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

 appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระท ี่ 9  พจิารณาเรื่องอ ื่น  ๆ  (ถ้ามี) 
Agenda Item No. 9 Other matters (if any) 

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

 appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้อง
และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ 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) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณา
หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบ
ฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 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. 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือนว่า
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 …………………………………………...ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

 
หมายเหตุ/Remarks 
1.  ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้น

ให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนงัสือมอบ
ฉนัทะแบบ 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. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถ ือห ุ้นของบริษัท อาฟเตอร์  ยู จาํกัด (มหาชน) 
A proxy is granted by a shareholder of After You Public Company Limited  

 
ในประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจําปี 2562 ในวันท่ี 29 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ห้องศรีนครินทร์ 2 ชัน้ 9  โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์  
คอนเวนชัน่ ตัง้อยู่เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืน
ด้วย 
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. 
 

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

 วาระท ี่   เรื่ อง   
Agenda item no. Re : 

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

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

 วาระท ี่   เรื่ อง   
Agenda item no. Re : 

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

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

 วาระท ี่   เรื่ อง   
Agenda item no. Re : 

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

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

 วาระท ี่   เรื่ อง   
Agenda item no. Re : 

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

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
Proxy Form C. 

(ใช้เฉพาะกรณีท ี่ผู้ถ ือห ุ้นท ี่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน  (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                                                         เขียนท่ี                                  
Shareholder registration number Written at               
 วนัท่ี เดือน    พ.ศ.   
 Date            Month                 Year 
 
(1) ข้าพเจ้า    สญัชาติ                  อยู่เลขท่ี                           ซอย    
 I/We     nationality               residing/located at no.                         Soi 
 ถนน   ตําบล/แขวง           อําเภอ/เขต                   จงัหวดั       
 Road  Tambol/Kwaeng           Amphur/Khet                   Province 
 รหสัไปรษณีย์    
 Postal Code 

ในฐานะผู้ประกอบธรุกิจเป็นผู้ 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         และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั    เสียง ดงันี ้
Holding the total number of                                     shares    and have the rights to vote equal to                 votes as follows 
  หุ้นสามญั                หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั    เสียง 

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

  
(2) ขอมอบฉนัทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึง่) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 
 

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

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

 2.มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ นาย พิเชษฐ ภีมะโยธิน 
Appoint Mr. Piched  Bhimayothin, Member of the Independent Directors of the 
Company 
 (รายละเอียดประวติักรรมการอิสระปรากฏตามส่ิงท่ีสง่มาด้วย 10 ของหนงัสอืเชิญประชมุสามญั 
ผู้ ถือหุ้น ประจําปี 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) 

 
  

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

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

 สิ่งท ี่ส่งมาด้วย 9 
Enclosure 9 

 

กรณีเลือกข้อ 2  .กรุณาทําเคร่ืองหมาย 
 ท่ี   2.  
If you make proxy by choosing No. 
2, please mark  at  2.  
 

 สิ่งท ี่ส่งมาด้วย 9 
Enclosure 9 

 

45/54



หนา้ 2 จาก 5 
 

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุมสามัญผู้ถ ือห ุ้น  ประจาํปี 2562 ในวันท ี่ 29 เมษายน  2562 เวลา 
10.00 น . ณ ห้องศรีนครินทร์  2 ชัน้  9  โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น   ตัง้อยู่ เลขท ี่ 333 ถนนศรีนครินทร์  แขวงหวัหมาก เขตบาง
กะปิ กรุงเทพมหานคร  10240 หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
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.  

 (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
I/We grant my/our proxy to attend this Meeting and cast votes as follows: 
 มอบฉนัทะตามจํานวนหุ้นทัง้หมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
 Grant all of my/our proxy in accordance with the amount of shares with voting right I/we hold 
 มอบฉนัทะบางสว่น 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) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นีด้งันี ้

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

วาระท ี่ 1 เรื่ องท ี่ประธานแจ้งให้ท ี่ประชุมทราบ 
Agenda Item No. 1 Message from the Chairman to the Meeting 

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี ้/ No casting of votes in this agenda) 

วาระท ี่ 2 รับรองรายงานการประชุม สามัญผู้ถ ือห ุ้น  ประจาํปี 2561 
Agenda Item No. 2 To adopt the Minutes of the 2018 General Meeting  of Shareholders  

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

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

วาระท ี่ 3 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ  ประจาํปี 2561 
Agenda Item No. 3 To acknowledge the result of the Company’s business operation report for the fiscal year 2018  

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี ้/ No casting of votes in this agenda) 

วาระท ี่ 4 อนุมัตงิบการเงนิของบริษัทฯ  สาํหรับรอบปีบญัชี สิน้สุด วันท ี่ 31 ธันวาคม 2561 
Agenda Item No. 4 To approve the financial statement of the Company for the fiscal year ended December 31, 2018 

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

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

วาระท ี่ 5 อนุมัต ิการจัดสรรผลกําไรจากการดาํเนินงานของบริษัทฯ  สําหรับรอบปีบัญชี สิน้สุดวันท ี่ 31 ธันวาคม 2561 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, 2018 and the dividend payment 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย ___________ เสียง  ไม่เห็นด้วย___________ เสียง  งดออกเสียง___________ เสียง 
 Approve___________ Votes Disapprove__________ Votes Abstain______________ Votes 
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วาระท ี่ 6  อนุมัตกิารเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท ี่ต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
Agenda Item No. 6 To approve the election of the directors to replace those who must retire by rotation 

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

ก.  เลือกตัง้กรรมการท ัง้ช ุด 
A. Election of entire nominated directors 
 เห็นด้วย ___________ เสียง  ไม่เห็นด้วย___________ เสียง      งดออกเสียง___________ เสียง 
 Approve___________ Votes  Disapprove_________  Votes          Abstain___________ Votes 

ข .  เลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
B. Election of each nominated directors 
1.  ช่ือกรรมการ นายปรีย์มน   ป่ินสกลุ 
 Director’s name Mr.  Premon  Pinskul 
 เห็นด้วย ___________ เสียง  ไม่เห็นด้วย___________ เสียง      งดออกเสียง___________ เสียง 

 Approve___________ Votes  Disapprove_________  Votes          Abstain___________ Votes 
2.  ช่ือกรรมการ นางสาว กลุพชัร์  กนกวฒันาวรรณ 
 Director’s name Ms. Gulapat    Kanokwatanawan 
 เห็นด้วย ___________ เสียง  ไม่เห็นด้วย___________ เสียง      งดออกเสียง___________ เสียง 
 Approve___________ Votes  Disapprove_________  Votes          Abstain___________ Votes 

3.  ช่ือกรรมการ นาย มิลล์  กนกวฒันาวรรณ 
 Director’s name Mr. Mill    Kanokwatanawan 
 เห็นด้วย ___________ เสียง  ไม่เห็นด้วย___________ เสียง      งดออกเสียง___________ เสียง 
 Approve___________ Votes  Disapprove_________  Votes          Abstain___________ Votes 

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

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

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

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

วาระท ี่ 8 อนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจาํปี 2562 
Agenda Item No. 8 To approve the appointment of the auditors and the determination of the auditors for the fiscal year 2019 

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

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

วาระท ี่ 9  พจิารณาเรื่องอ ื่น  ๆ  (ถ้ามี) 
Agenda Item No. 9 Other matters (if any) 

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

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

  

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้องและ
ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ 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) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมี
สิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
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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. 

 
กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนงัสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่า
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 …………………………………………...ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 

(...…………………...…………………….) 
ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 
ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 
ลงช่ือ Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 
หมายเหตุ/Remarks 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี  ้ใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหุ้ นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian)  

ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เท่านัน้ 
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. หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
The documents needed to be attached to this Proxy form are: 
(1) หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ ดําเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

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

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

ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะ
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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หนา้ 5 จาก 5 
 

 
ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

Attachment to Proxy Form C. 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถ ือห ุ้นของบริษัท อาฟเตอร์  ยู จาํกัด (มหาชน) 

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

ในประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจําปี 2562 ในวันท่ี 29 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ห้องศรีนครินทร์ 2 ชัน้ 9  โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์  
คอนเวนชัน่ ตัง้อยู่เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
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. 

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

 วาระท ี่   เรื่ อง   
Agenda item no. Re : 

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

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

 วาระท ี่   เรื่ อง   
Agenda item no. Re : 

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

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

 วาระท ี่   เรื่ อง   
Agenda item no. Re : 

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

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

 วาระท ี่   เรื่ อง   
Agenda item no. Re : 

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

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 
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สิง่ท ีส่ง่มาดว้ย 10 
 

ขอ้มลูกรรมการอสิระ ประกอบการมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ และ นยิามกรรมการอสิระ 
   

 
        
  ชือ่ – สกลุ  นายพเิชษฐ ภมีะโยธนิ

ทอียู ่ 56 ซอยเมฆสวัสดิ ์แขวงชอ่งนนทร ี
เขตยานนาวา กท. 10120 

ตําแหน่งปัจจบุนั  ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ 
ตอบแทน 

อาย ุ   60 ปี 

สว่นไดเ้สยีในวาระการประชมุ ไมม่สีว่นไดเ้สยีในทกุวาระ  

สญัชาต ิ ไทย

การศกึษา - ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์

การอบรมหลักสตูรกรรมการ -  ประกาศนยีบตัรสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) 

การถอืหุน้ในบรษัิท 562,500 หุน้ หรอื 0.07% ณ 31 ธันวาคม 2561 

จํานวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 3 ปี 

ประสบการณก์ารทาํงาน            

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 6 / 6 , กรรมการตรวจสอบ 4 / 4, กรรมการสรรหาและ
กําหนดคา่ตอบแทน  1 / 1 
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นยิามกรรมการอสิระ 

คณะกรรมการบรษัิท อาฟเตอร ์ยู (มหาชน) (“บรษัิทฯ”) ไดกํ้าหนดนยิามกรรมการอสิระไวเ้ทยีบเท่ากับ
ขอ้กําหนดขัน้ตํ่าของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง  
ประเทศไทย โดยมรีายละเอยีด ดงันี ้

1.  ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 1 ของจํานวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษัิทฯ บรษัิทใหญ ่บรษัิทยอ่ย     
บรษัิทรว่ม หรอืนติบิคุคลทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืทีเ่ป็นผูม้อํีานาจควบคมุของบรษัิทฯ โดยใหนั้บ
รวมหุน้ทีถ่อืโดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 

2.  ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน พนักงาน ลูกจา้ง ทีป่รกึษาทีไ่ดร้ับเงนิเดือน
ประจํา หรอืผูม้อํีานาจควบคุมของ บรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม บรษัิทย่อยลําดับ
เดยีวกัน ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อํีานาจควบคุมของบรษัิทฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากลักษณะดังกล่าว
มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี  

3.  ไม่มคีวามสัมพันธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนในลักษณะทีเ่ป็นบดิามารดา คู่สมรส พี่
นอ้ง และบตุร รวมทัง้ คู่สมรสของบตุร ของกรรมการรายอืน่ ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อํีานาจ
ควบคมุ หรอืบคุคลทีจ่ะไดร้ับการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้อํีานาจควบคมุของบรษัิทฯ 
หรอืบรษัิทยอ่ย  

4.  ไม่มหีรอืเคยมคีวามสัมพันธท์างธุรกจิกับบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ ่หรอื ผูม้อํีานาจควบคมุของบรษัิทฯ ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่ง
อสิระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นัีย หรอืผูม้อํีานาจควบคมุของผูท้ีม่คีวามสมัพันธ์
ทางธรุกจิกบับรษัิทฯ บรษัิทใหญ ่บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญห่รอืผูม้อํีานาจควบคมุของ
บรษัิทฯ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี  

ทัง้นี้ ความสัมพันธท์างธุรกจิตามวรรคหนึง่ รวมถงึการทํารายการทางการคา้ทีก่ระทําเป็นปกตเิพือ่
ประกอบกจิการ การเชา่หรอื ใหเ้ชา่อสังหารมิทรัพย ์รายการเกีย่วกับสนิทรัพยห์รอืบรกิาร หรอืการ
ใหห้รือรับความช่วยเหลือทางการเงินดว้ยการรับหรือใหกู้ย้ ืม ค้ําประกัน การใหส้นิทรัพย์เป็น
หลกัประกนัหนีส้นิ รวมถงึพฤตกิรรมอืน่ทํานองเดยีวกนั ซึง่เป็นผลใหบ้รษัิทฯ หรอืคูส่ญัญามภีาระหนี้
ทีต่อ้งชําระใหแ้กอ่กีฝ่ายหนึง่ ตัง้แตร่อ้ยละ 3 ของสนิทรัพยท์ีม่ตีวัตนสทุธขิองบรษัิทฯ หรอืตัง้แต ่20 
ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แตจํ่านวนใดจะตํา่กวา่ ทัง้นี ้ในการพจิารณาภาระหนีด้งักลา่ว ใหนั้บรวมภาระหนี้
ที ่เกดิขึน้ในระหวา่ง 1 ปีกอ่นวนัทีม่คีวามสมัพันธท์างธรุกจิกบับคุคลเดยีวกนัดว้ย 

5.  ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
หรอืผูม้อํีานาจควบคุมของบรษัิทฯ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นัีย ผูม้อํีานาจควบคุม หรอืหุน้สว่นของ
สํานักงานสอบบัญช ีซึง่มผีูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ ่หรอืผูม้อํีานาจควบคมุของบรษัิทฯ สงักดัอยู ่เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้
ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 

6.  ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใด ๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมาย หรอืที่
ปรกึษาทางการเงนิ ซึง่ไดร้ับคา่บรกิารเกนิกวา่ 2 ลา้นบาทตอ่ปีจากบรษัิทฯ บรษัิทใหญ ่บรษัิทยอ่ย 
บรษัิทร่วม ผูถ้ือหุน้ราย ใหญ่ หรือผูม้ีอํานาจควบคุมของบรษัิทฯ และไม่เป็นผูถ้ือหุน้ที่มีนัย ผูม้ี
อํานาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากลักษณะดังกลา่ว
มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี  

7.  ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้ับการแต่งตัง้ขึน้เพือ่เป็นตัวแทนของกรรมการของบรษัิทฯ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ ่ 

8.  ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกัน และเป็นการแข่งขันทีม่นัียกับกจิการของบรษัิทฯ หรอื
บรษัิทยอ่ย หรอืไมเ่ป็นหุน้สว่นทีม่นัียในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง 
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พนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ดร้ับเงนิเดอืนประจํา หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจํานวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีง
ทัง้หมดของบรษัิทอืน่ ซึง่ประกอบกจิการทีม่ีสภาพอย่างเดยีวกัน และเป็นการแข่งขันทีม่ีนัยกับ
กจิการของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย  

9.  ไมม่ลีกัษณะอืน่ใดทีทํ่าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอสิระเกีย่วกบัการดําเนนิงานของบรษัิทฯ  

ทัง้นี ้ภายหลังไดร้ับการแตง่ตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอสิระของบรษัิทฯ แลว้ กรรมการอสิระอาจไดร้ับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบรษัิทฯ ใหต้ัดสนิใจในการดําเนนิกจิการของบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทร่วม บรษัิท
ยอ่ยลําดบั เดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผูม้อํีานาจควบคมุของบรษัิทฯ โดยมกีารตดัสนิใจในรปูแบบขององคค์ณะ 
(collective decision) 
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หน้า 1 จาก 1 

 

  
ส ิง่ท ีส่ง่มาดว้ย 11 
 

แผนทีข่องสถานทีจั่ดการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2562 
บรษัิท อาฟเตอร ์ย ูจํากดั (มหาชน) 

ณ  หอ้งศรนีครนิทร ์2 ชัน้ 9  โรงแรมเดอะ แกรนด ์โฟรว์งิส ์คอนเวนชัน่  
เลขที ่333 ถนนศรนีครนิทร ์แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรงุเทพมหานคร 10240 

โทร. +66 (0) 2 378 8000 โทรสาร +66 (0) 2 378 8084 
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สิง่ท ีส่ง่มาดว้ย 13 

ข ัน้ตอน การใช ้QR Code   

ตามทีต่ลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย โดยบรษัิทศนูยร์ับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากดั ในฐานะนาย 

ทะเบยีน หลกัทรัพยไ์ดพ้ัฒนาระบบเพอืใหบ้รษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ สง่เอกสารรายงานประจําปี
ในรปูแบบ 

อเิล็กทรอนกิสผ์า่นรหสัควิอาร ์(QR Code) เพอืใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเรยีกดขูอ้มลูไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว ผู ้
ถอืหุน้สามารถ 

ดาวนโ์หลดขอ้มลูผา่น QR Code ตามขัน้ตอน ดงันี ้

ระบบปฏบิตักิาร IOS 

1. เปิดกลอ้งในโทรศพัทเ์คลือ่นที ่

2. สแกน (หนักลอ้งถา่ยรปูบนโทรศพัทเ์คลือ่นทีส่อ่งไป) ที ่QR Code 

3. หนา้จอจะมขีอ้ความแจง้เตอืน (Notification) ดา้นบน ใหก้ดเพือ่ดขูอ้มลูรายงานประจําปี 

 

หมายเหต:ุ หากไมม่กีารแจง้เตอืน (Notification) บนโทรศพัท ์สามารถสแกน QR Code จากแอปพลเิคชัน่ 
อืน่ ๆ เชน่ 

QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นตน้ 

ระบบปฏบิตักิาร Android 

ดาวนโ์หลด แอปพลเิคชัน่ อืน่ ๆ เชน่ CODE READER, Facebook หรอื Line 

 

ขัน้ตอนการสแกน QR Code ผา่น Line 

1. เขา้ไปใน Line แลว้เลอืก add friend (เพิม่เพือ่น) เลอืก QR Code สแกน QR Code 

2. สแกน QR Code เพอืดขูอ้มลูรายงานประจําปี 
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