
   
 

1 

 

เอกสารการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2563  

Sensitivity: Internal 

        

วนัท ี11 มถิุนายน 2563 

 

เรอืง ขอเชญิเขา้ร่วมการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2563 

เรยีน ท่านผูถ้อืหุน้บรษิทั อาฟเตอร ์ย ูจาํกดั (มหาชน) 

สงิทส่ีงมาดว้ย 1.   สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2562   

2.   รายงานคณะกรรมการเกยีวกบัผลการดาํเนินงานของบรษิทัประจาํปี 2562 (รายงานประจาํปี  

2562 ของบรษิัทและงบการเงนิของบรษิัทสําหรบัรอบปีบญัชสีนิสุด 31 ธนัวาคม 2562 ใน

รปูแบบอเิลก็ทรอนิกส ์หรอื QR Code) 

  3.   รายนามและประวตัขิองผูท้ไีดร้บัการเสนอชอืเพอืเลอืกตงัเป็นกรรมการ 

  4.   ขอ้บงัคบัของบรษิทัในส่วนทเีกยีวขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 

5.   คาํชแีจงวธิกีารลงทะเบยีน การมอบฉนัทะ เอกสารและหลกัฐานทผีูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งนํามา

แสดงในการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ 

6.   ขนัตอนการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ 

7.   หนังสอืมอบฉนัทะแบบ ก. (แบบทวัไป) 

8.   หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกําหนดรายการต่างๆ ทีจะมอบฉันทะทลีะเอียดชดัเจน

ตายตวั) 

9.   หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศทีแต่งตังให้ Custodian ใน

ประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้) 

10.  ขอ้มลูกรรมการอสิระประกอบการมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ และนิยามกรรมการอสิระ 

11.  แผนทีสถานทีจัดประชุม ทีทําการของบริษัทเลขที 1319/9 ซอยพัฒนาการ 25 ถนน

พฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

12.  แบบฟอรม์ลงทะเบยีน (มบีารโ์คด้ โปรดนํามาแสดงในวนัประชุม) 

13.  ขนัตอนการใช ้QR Code 

14.  แนวปฏิบตัิเพือป้องกันการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรสัสายพนัธุ์ใหม่ (COVID-19) ในที

ประชุมผูถ้อืหุน้ 

 

ดว้ยทปีระชุมคณะกรรมการบรษิทั อาฟเตอร ์ยู จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ครงัท ี4/2563 เมอืวนัจนัทร์ท ี

25 พฤษภาคม 2563 ไดม้มีตใิหจ้ดัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2563 ในวนัศุกรท์ ี19 มถิุนายน 2563 เวลา 10.00 

น. ณ หอ้งประชุม ชนั 4 สํานักงานใหญ่ของบรษิัทฯ เลขท ี1319/9 ซอยพฒันาการ 25 ถนนพฒันาการ แขวงสวน

หลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250  
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เอกสารการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2563  

Sensitivity: Internal 

เนืองดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชอืไวรสัโคโรน่าสายพนัธุ์ใหม่ (“COVID-19”) ณ ขณะน ีบรษิทัฯ 

มคีวามห่วงใยต่อสุขภาพอนามยัของผูถ้ือหุน้ทุกท่านจงึจะจดัสถานทปีระชุมให้มรีะยะห่างตามแนวปฏบิตัขิองศูนย์

บรหิารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชอืไวรสัโคโรน่า (ศบค.) และมาตรการอนืตามทีราชการกําหนด

เกยีวกบัการจดัประชุมภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างเคร่งครดั ในการนีจะส่งผลใหจ้าํนวน

ทนีงั ณ สถานทปีระชุมมจีาํนวนจาํกดั ดงันัน บรษิทัฯ จงึขอแนะนําใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณามอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระ

ซงึเป็นผูท้ไีม่มส่ีวนไดเ้สยีใด ๆ กบัทุกวาระการประชุมในครงันีเขา้ประชุมและออกเสยีงแทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ย

ตนเอง โดยขอ้มูลของกรรมการอสิระทเีป็นผูร้บัมอบฉนัทะ รายละเอยีดปรากฏตาม สงิทส่ีงมาดว้ย 10 หรอืในกรณีที

ท่านหรอืผู้รบัมอบฉันทะของท่านประสงค์เขา้ร่วมประชุม ขอใหท้่านหรอืผูร้บัมอบฉันทะของท่านศกึษาและปฏบิตัิ

ตามแนวปฏิบตัเิพอืป้องกนัการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรสัสายพนัธุ์ใหม่ (COVID-19) ในทปีระชุมผูถ้อืหุน้ อย่าง

เคร่งครดั รายละเอยีดปรากฏตามสิงทีส่งมาด้วย 14  เพอืใหเ้ป็นไปตามหนังสอืเวยีนสาํนักงานคณะกรรมการกํากบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ท ีกลต. จท-1. (ว) 9/2563 เรอืง การจดัประชุมสามญัประจาํปีผูถ้อืหุน้ของบรษิทัจด

ทะเบียน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชอืไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) ลงวนัท ี6 มีนาคม 

2563 

ในการนี บรษิัทฯ ขอเรยีนเชญิผูถ้อืหุ้นส่งหนังสอืมอบฉันทะกลบัมายงับรษิัทฯ ภายในวนัท ี18 มถิุนายน  

2563 หรอืเขา้ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2563 ตามวนั เวลา และสถานทดีงักล่าว เพอืพจิารณาเรอืงต่าง ๆ ตาม

ระเบยีบวาระการประชุม ดงัต่อไปนี 

วาระที 1 เรืองทีประธานแจ้งให้ทีประชุมทราบ  

หมายเหตุ  วาระนเีป็นวาระเพอืทราบจงึไม่มกีารลงคะแนนเสยีง 

 

วาระที 2 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2562 เมือวนัที 29 เมษายน 

2562 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล บรษิัทฯ ไดจ้ดัทํารายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจําปี 2562 ซงึประชุมเมอืวนัท ี

29 เมษายน 2562 เสรจ็เรยีบรอ้ยแล้ว โดยมรีายละเอยีดปรากฏตามสิงทีส่งมาด้วย 1 

ทไีดจ้ดัส่งใหก้บัผูถ้อืหุน้ทุกท่านพรอ้มหนังสอืเชญิประชุม 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาแล้วเหน็ว่ารายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจําปี 

2562 ประชุมเมอืวนัท ี29 เมษายน 2562 ไดม้กีารบนัทกึไวอ้ย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว 

จงึเห็นควรเสนอให้ทปีระชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 รบัรองรายงานการประชุม 

โดยมรีายละเอยีดปรากฏตามสิงทีส่งมาด้วย 1  

หมายเหตุ มตวิาระนจีะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชุมและออกเสยีง 

 ลงคะแนน 
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Sensitivity: Internal 

วาระที 3 รบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ประจาํปี 2562 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล บรษิทัฯ ไดส้รุปผลการดําเนินงานและการเปลยีนแปลงทสีาํคญัทเีกดิขนึในรอบปี 2562 

ไวใ้นรายงานประจําปี 2562 แล้ว โดยมรีายละเอยีดปรากฏตามสิงทีส่งมาด้วย 2 (QR 

Code) ทไีดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทุกท่านพรอ้มหนังสอืเชญิประชุม 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมสามญัผู้ถือหุ้นรบัทราบผลการ

ดําเนินงานและการเปลยีนแปลงทสีําคัญทีเกิดขนึในรอบปี 2562 โดยมีรายละเอียด

ปรากฏตามสิงทีส่งมาด้วย 2 (QR Code) 

หมายเหต ุ วาระนเีป็นวาระแจง้เพอืทราบจงึไม่มกีารลงคะแนนเสยีง 

วาระที 4 พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัฯ สาํหรบัรอบปีบญัชีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล บรษิทัฯ ไดจ้ดัทาํงบการเงนิของบรษิทัฯ สาํหรบัรอบปีบญัชสีนิสุด ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 

2562 และไดจ้ดัใหผู้ส้อบบญัชรีบัอนุญาตไดท้าํการตรวจสอบ รวมถงึไดร้บัการสอบทาน

จากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมตัิจากคณะกรรมการบรษิัทฯ เรยีบรอ้ยแล้ว

ทงันี เพือให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 

2535 (รวมทงัทไีด้มกีารแก้ไขเพมิเติม) (“พ.ร.บ. บรษิัทมหาชนจํากดั”) และขอ้บงัคบั

ของบรษิทัฯ ขอ้ 39 ซงึกําหนดใหบ้รษิทัฯ จะต้องจดัทํางบดุลและบญัชกีําไรขาดทุน ณ 

วนัสนิสุดของรอบปีบญัชเีพอืเสนอให้ทปีระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิในการประชุม

สามญัผูถ้อืหุน้ทุกปี 

อนึง สรุปสาระสําคัญของงบการเงินของบริษัทฯ สําหรบัรอบปีบัญชีสนิสุดวันที 31 

ธนัวาคม 2562 มรีายละเอยีดดงันี 

 

รายการสินสุด 31 ธนัวาคม 2562 (บาท) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทัฯ 

สนิทรพัยร์วม 1,200,226,663 1,194,218,009 

หนสีนิรวม 161,634,528 155,382,284 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ 1,038,592,135 1,038,835,725 

รายไดจ้ากสญัญาททีาํกบัลูกคา้ 1,194,315,228 1,193,470,701 

รวมรายได ้ 1,205,251,388 1,208,727,374 

กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 236,460,162 236,906,058 

กําไรต่อหุน้ 0.29 0.29 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาแลว้ เหน็ควรเสนอใหท้ปีระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 

2563 อนุมตังิบการเงนิของบรษิทัฯ สําหรบัรอบปีบญัชสีนิสุด วนัท ี31 ธนัวาคม 2562 

ซึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รวมถึงได้รบัการสอบทานจากคณะกรรมการ
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Sensitivity: Internal 

ตรวจสอบและการอนุมตัิจากคณะกรรมการบรษิัทฯ เรยีบรอ้ยแล้ว โดยมรีายละเอียด

ปรากฏตามสิงทีส่งมาด้วย 2 (QR Code) 

หมายเหตุ มตวิาระนจีะตอ้งไดร้บัอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชุมและออกเสยีง 

 ลงคะแนน 

วาระที 5 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรผลกาํไรจากการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรบัรอบปีบญัชี

สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 และรบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ 

0.29 บาท และการงดจ่ายเงินปันผลเพิมเติม 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล 1) ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บรษิัทมหาชนจํากัด กําหนดว่าบรษิัทฯ ต้องจดัสรร

กําไรสุทธปิระจําปีส่วนหนึงไวเ้ป็นทุนสํารองตามกฎหมายในจํานวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 

5 ของกําไรสุทธปิระจําปีหกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (หากม)ี จนกว่าทุนสาํรองตาม

กฎหมายจะมจีํานวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน ทงันี เนืองดว้ยปัจจุบนั

บริษัทฯ ได้จดัสรรเงินทุนสํารองครบตามทีกฎหมายกําหนดแล้วบริษัทฯ จึงไม่ต้อง

จดัสรรกําไรสุทธปิระจาํปีไวเ้ป็นทุนสาํรองเพมิเตมิอกี 

2) ตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจาํกดั และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ท ี44

กําหนดว่าคณะกรรมการอาจจ่ายปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดเ้ป็นครงัคราว เมอื

เหน็ว่าบรษิทัฯ มกีําไรเพยีงพอทจีะทําเช่นนัน และเมอืไดจ้่ายเงนิปันผลแลว้ใหร้ายงาน

ใหท้ปีระชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป  

ทงันี ทปีระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครงัท ี2/2563 เมอืวนัท ี26 มนีาคม 2563 ไดม้มีติ

อนุมตัิการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากกําไรสุทธจิากผลการดําเนินงานของบรษิัทฯ 

สําหรบัรอบปีบัญชีสนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.29 

บาท รวมเป็นเงนิทงัสนิ 236,530,832.69 บาท โดยบรษิัทฯ ได้จ่ายเงนิปันผลระหว่าง

กาลตามรายละเอยีดดงักล่าวขา้งตน้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทมีชีอืปรากฏตามรายชอืผูถ้อืหุน้ทมีี

สทิธริบัเงนิปันผล (Record Date) ณ วนัท ี10 เมษายน 2563 ครบถว้นแลว้เมอืวนัท ี24 

เมษายน 2563 

3) บรษิัทฯ มนีโยบายจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถ้ือหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ

กําไรสุทธภิายหลงัจากหกัภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลและเงนิสํารองต่างๆ ทุกประเภทตามที

กําหนดไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ   

ดงันัน ทปีระชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ ครงัท ี1/2563 เมอืวนัท ี24 กุมภาพนัธ์ 2563 

พจิารณาแลว้เหน็ควรจดัสรรผลกําไรจากการดาํเนินงานของบรษิทัฯ สาํหรบัรอบปีบญัชี

สนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2562 เพอืจ่ายเงนิปันผลประจําปีใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ใน
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อัตราหุ้นละ 0.29 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมทังสิน 236,530,832.69 บาท ซึง

สอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัฯ 

ทงันี ขอ้มลูเปรยีบเทยีบอตัราการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัฯ มรีายละเอยีดดงันี 

รายละเอียดการจา่ยปันผล รอบปีบญัชีสินสุด 

31 ธนัวาคม 2562 

รอบปีบญัชีสินสุด 

31 ธนัวาคม 2561 

1. กําไร (ขาดทุน) สุทธจิากงบการเงนิเฉพาะกจิการ 237,475,901 147,693,618 

2. จาํนวนหุน้ทอีอกและเสนอขายแลว้ทงัหมดของ

บรษิทัฯ 

815,623,561 815,623,561 

3. รวมเป็นเงนิปันผลทงัสนิ 236,530,832 154,968,477 

4. อตัราการจ่ายปันผลเทยีบกบักําไรสุทธ ิ 99.60% 104.92% 

 อนึง การจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากผลการดาํเนินงานสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2562 

ใหแ้ก่ผู้ถอืหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.29 บาท จํานวนทงัสนิ 236,530,832.69 บาท ตามรายละเอยีดขา้งต้นนัน เป็นการ

จ่ายปันผลเตม็จาํนวนครบถว้นแลว้ จงึไม่มกีารจ่ายเงนิปันผลเพมิเตมิ 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563  

(1) พจิารณาอนุมตังิดการจดัสรรผลกําไรจากผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ สาํหรบัรอบ

ปีบญัชสีนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2562 เขา้ทุนสาํรองของบรษิทัฯ เนืองจากบรษิทัฯ มทีุน

สาํรองครบตามทกีฎหมายกําหนดแลว้  

  (2) รบัทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากผลกําไรจากการดําเนินงานของบรษิทัฯ 

สาํหรบัรอบปีบญัชสีนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.29 บาท คดิเป็นเงนิ

ปันผลรวมทงัสนิ 236,530,832.69 บาท ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 

และ  

  (3) พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรผลกําไรจากการดําเนินงานของบรษิัทฯ สําหรบัรอบปี

บญัชสีนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2562 เพอืจ่ายเงนิปันผลประจําปี 2562 ในอตัราหุ้นละ 

0.29 บาท หรอืรอ้ยละ 99.60 ของกําไรสุทธติามงบการเงนิเฉพาะกจิการ แต่เนืองจาก

บรษิทัฯ ไดจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากกําไรสุทธจิากผลการดําเนินงานของบรษิทัฯ 

สําหรบัรอบปีบัญชีสนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2562 ในอตัราหุ้นละ 0.29 บาท ซึงเป็น

จาํนวนครบถว้นแลว้ จงึขออนุมตังิดจ่ายเงนิปันผลเพมิเตมิประจาํปี 2562   

หมายเหตุ มตใินวาระนจีะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชุมและออก 

 เสยีงลงคะแนน 
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วาระที 6 พิจารณาอนุมติัการแต่งตงักรรมการแทนกรรมการทีต้องพ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ.บรษิทัมหาชนจาํกดั และขอ้บงัคบับรษิทัฯ ขอ้ 17 กําหนดไว้

ว่า ในการประชุมสามญัประจําปีทุกครงั ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึงใน

สามเป็นอตัรา ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดย

จํานวนใกล้ทสุีดกับส่วนหนึงในสาม กรรมการทอีอกจากตําแหน่งตามวาระนัน อาจ

ไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขา้มาดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการใหม่กไ็ด้ 

 

ทงันี ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 มีกรรมการทตี้องออกจากตําแหน่ง

ตามวาระ จาํนวน 3 ท่าน ดงันี 

กรรมการทีออกตามวาระ ประชมุ

คณะกรรมการ       

ปี 2562 

ประชมุคณะกรรมการ

ชุดย่อย ปี 2562 

(ตรวจสอบ/สรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน) 

จาํนวนปีทีดาํรง

ตาํแหน่ง

กรรมการ 

ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย   

กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ 

5/5 4/4 4 

นายววิฒัน์ กนกวฒันาวรรณ  

รองประธานกรรมการ/กรรมการสรรหา

และกําหนดค่าตอบแทน 

5/5 4/4, 1/1 4 

นายแมท่พั ต.สุวรรณ  

กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ 

5/5 4/4 4 

ทงัน ีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนไดพ้จิารณาคุณสมบตัขิองกรรมการ

ทตีอ้งออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2563 แลว้ เหน็

ว่ากรรมการผู้ทตี้องออกจากตําแหน่งจํานวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) ดร.ธรรมนูญ อานันโท

ไทย 2) นายววิฒัน์ กนกวฒันาวรรณ และ 3) นายแม่ทพั ต.สุวรรณ เป็นผู้ทมีคีวามรู้

ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชยีวชาญอนัเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงาน

ของบรษิทัฯ ดงันัน จงึเหน็ควรเสนอใหแ้ต่งตงักรรมการทงั 3 ท่านดงักล่าวกลบัเขา้ดาํรง

ตําแหน่งกรรมการบรษิทัฯ ต่อไปอกีวาระหนึง 

ทงันี บุคคลทงั 3 ท่านทไีด้รบัการเสนอชอืเป็นกรรมการขา้งต้น คณะกรรมการสรรหา

และกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลนักรองด้วยความรอบคอบระมัดระวงั ตาม

หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหา โดยพิจารณาแล้วเห็นว่าว่าบุคคลทงั 3 ท่านมี

คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากัด และ พ.ร.บ.

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตลอดจนประกาศทเีกยีวขอ้ง และสําหรบัผูท้จีะดํารง
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ตําแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ทมีคีุณสมบตัิความเป็นกรรมการอิสระตามนิยาม

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึงมีรายละเอียดเท่ากับข้อกําหนดของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) และตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย”์) ตามทปีรากฏในสงิทส่ีงมาดว้ย 3 ทไีด้

จดัส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม รวมถึงมีคุณสมบัติความเป็น

กรรมการอสิระครบถว้นตามขอ้กําหนดของสาํนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ ซงึ

มคีวามเหมาะสมทจีะดาํรงตําแหน่งกรรมการบรษิทัฯ  

ทงันี ข้อมูลของบุคคลผู้ทีได้รบัการเสนอชือเพือเลือกตงัเป็นกรรมการทงั 3 ท่าน มี

รายละเอยีดปรากฏตามสิงทีส่งมาด้วย 3 ทไีดจ้ดัส่งใหก้บัผูถ้อืหุน้ทุกทา่นพรอ้มหนังสอื

เชญิประชุม 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบรษิัทฯ ได้พิจารณากลนักรองคุณสมบตัิของกรรมการทตี้องพ้นจาก

ตําแหน่งตามวาระ จํานวน 3 ท่าน ด้วยความรอบคอบระมดัระวงัแล้ว จงึเห็นสมควร

เสนอใหท้ปีระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตัิแต่งตงัให้กรรมการทตี้องพน้จากตําแหน่งตามวาระให้

กลบัเขา้ดาํรงตําแหน่งต่อไปอกีวาระหนึง 

  ) ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย - กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

  ) นายววิฒัน์ กนกวฒันาวรรณ - รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหา    

   และกําหนดค่าตอบแทน 

  ) นายแม่ทพั ต.สุวรรณ - กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 

หมายเหตุ มตใินวาระนจีะตอ้งไดร้บัอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชุมและออกเสยีง 

ลงคะแนน (ในการพจิารณาแต่งตงักรรมการแทนกรรมการทอีอกจากตําแหน่งตามวาระ บรษิทัฯ 

จะใหท้ปีระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัเิป็นรายบุคคล) 

วาระที 7 พิจารณาอนุมติัการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษทัฯ  

 ประจาํปี 2563 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 

กําหนดว่า กรรมการมีสทิธิได้รบัค่าตอบแทนจากบรษิัทฯ ในรูปของเงนิรางวลั เบีย

ประชุม บําเหน็จ โบนัส หรอืผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอนื ตามทีทปีระชุมผูถ้ือ

หุน้จะพจิารณา โดยอาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอนหรอืวางหลักเกณฑ์ และจะกําหนด

เป็นคราวๆไป หรอืจะใหม้ผีลตลอดไปจนกว่าทปีระชุมผูถ้อืหุน้จะมมีตเิปลยีนแปลงเป็น

อย่างอนืกไ็ด ้
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ทงันี คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนไดพ้จิารณาความเหมาะสมของการ

กําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิัทฯ โดยพิจารณากลนักรองอย่างละเอียดถึง

ความเหมาะสมประการต่างๆ กล่าวคอื ผลการดําเนินงานของบรษิทัฯ และขนาดธุรกจิ

ของบริษัทฯ ภาระหน้าทีและความรับผิดชอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ทีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทน

กรรมการบรษิทัฯ ประจําปี 2563 เป็นจํานวนไม่เกนิ 1,000,000 บาท โดยใหจ้่ายในรูป

ค่าเบยีประชุมรายไตรมาส 

ตาํแหน่ง รวมค่าตอบแทนกรรมการ  

ปี 2562 ทีเกิดขึนจริง      

เสนอค่าตอบแทนกรรมการ

ปี 2563 ค่าตอบแทน 

(ปีทีเสนอ) 

ประธานกรรมการบรษิทั และกรรมการอสิระ 220,000 220,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 180,000 180,000 

กรรมการอสิระ 140,000 140,000 

กรรมการทไีม่เป็นผูบ้รหิารของบรษิทั 40,000 40,000 

กรรมการทเีป็นผูบ้รหิารของบรษิทั - - 

รวม 580,000 580,000 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบรษิทัฯ เหน็ควรเสนอใหท้ปีระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2563 พจิารณา

อนุมตักิารกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบรษิทัฯ โดยกําหนด

ค่าตอบแทนกรรมการบรษิัทฯ ประจําปี 2563 เป็นเงนิจํานวนไม่เกิน 1,000,000 บาท

โดยใหจ้่ายในรปูค่าเบยีประชุมรายไตรมาส 

หมายเหต ุ มตใินวาระนตีอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจาํนวนเสยีงทงัหมด 

 ของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชมุ 

วาระที 8 พิจารณาอนุมติัการแต่งตงัผู้สอบบญัชีและการกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจาํปี  

 2563 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 

กําหนดให้ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตงัผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบ

บญัชขีองบรษิัทฯ ทุกรอบปีบญัชี จงึเสนอให้ทปีระชุมผู้ถอืหุน้อนุมตัิการแต่งตงัผู้สอบ

บญัชรีบัอนุญาตของบรษิัท สํานักงาน อีวาย จํากดั ให้ทําหน้าทีผูส้อบบญัชรีายปีและ

รายไตรมาสของบริษัทฯ สําหรับรอบปีบัญชีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 โดย

กําหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึงดังต่อไปนีเป็นผู้ทําการตรวจสอบและแสดง

ความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัฯ  
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เอกสารการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2563  

Sensitivity: Internal 

1)  นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต  (Ms. Sumalee Reewarabandith) ผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตทะเบยีนเลขท ี3970 (เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ มาแลว้จาํนวน 4 ปี โดยเคย

เป็นผูล้งลายมอืชอืในงบการเงนิของบรษิทัฯ มาแลว้ จาํนวน 4 ปี) และ/หรอื 

2) นางพูนนารถ เผ่าเจริญ (Mrs. Poonnard Phocharoen) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ทะเบยีนเลขท ี5238 (ไม่เคยเป็นผูล้งลายมอืชอืในงบการเงนิของบรษิทัฯ) และ/หรอื 

3) นางสาวมณี รตันบรรณกิจ (Ms.Manee Rattanabunnakit) ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต

ทะเบยีนเลขท ี5313 (ไม่เคยเป็นผูล้งลายมอืชอืในงบการเงนิของบรษิทัฯ) 

ทงันี การพจิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัช ีประจาํปี 2563 ขา้งตน้ คณะกรรมการตรวจสอบ

ของบริษัทฯ ได้พิจารณาคดัเลือกจากผู้สอบบัญชีซึงได้เสนอราคาค่าสอบบัญชีและ

ขอบเขตการดําเนินงานมายังบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึง

คุณสมบตัิและประสบการณ์การทํางานของผูส้อบบญัช ีซงึภายหลงัจากพจิารณาแล้ว

เห็นว่า บรษิัท สํานักงาน อีวาย จํากดั เป็นสํานักงานสอบบญัชทีมีีความเป็นอิสระ มี

ความเชยีวชาญในการสอบบญัช ีและค่าสอบบญัชทีเีสนอมคีวามเหมาะสม ทงันี ผูส้อบ

บญัชทีงั 3 ท่านดงักล่าว ไม่มคีวามสมัพนัธห์รอืมส่ีวนไดเ้สยีกบับรษิทัฯ บรษิทัย่อยของ

บรษิัทฯ กรรมการ ผู้บรหิาร หรอืผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืบุคคลทมีีความเกียวข้องกับ

บุคคลดงักล่าว รวมถงึไม่มรีายใดเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ เกนิกว่า  ปี 

อนึง ในกรณีทีผู้สอบบัญชีทีมีรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิหน้าทีได้ ให้บริษัท 

สํานักงาน อีวาย จํากดั แต่งตงัผู้สอบบญัชรีายอนืของบรษิัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 

เขา้ทาํหน้าทเีป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ แทนได ้

นอกจากนี  เสนอให้ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 อนุมัติการกําหนด

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 

2563 เป็นจาํนวนเงนิไม่เกนิ 1,710,000 บาท ไม่รวมบรษิทัย่อย ค่าบรกิารอนืๆ (Non-

audit services) และค่าใชจ้่ายเบด็เตลด็ (Out of pocket expenses)  

ทงันี ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ประจาํปี 2563 เปรยีบเทยีบกบัปี 2562 มรีายละเอยีดดงันี 

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี          

(Audit Fee) 

สาํหรบัรอบปีบญัชีสินสุด            

31 ธนัวาคม 2562 

สาํหรบัรอบปีบญัชีสินสุด             

31 ธนัวาคม 2563 

(ปีทีเสนอ) 

ค่าสอบบญัชขีองบรษิทัฯ จาํนวนเงนิไม่เกนิ 1,660,000 บาท จาํนวนเงนิไม่เกนิ 1,710,000 บาท 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาแลว้ เหน็ควรเสนอใหท้ปีระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 

2563 อนุมตักิารแต่งตงัผูส้อบบญัชจีากบรษิทั สาํนักงานอวีาย เป็นผูส้อบบญัชปีระจาํปี

และรายไตรมาสของบรษิทัฯ สําหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2563  

และกําหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชเีป็นจํานวนเงนิไม่เกิน 1,710,000 บาท ไม่รวม
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เอกสารการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2563  

Sensitivity: Internal 

บริษัทย่อย ค่าบริการอืนๆ (Non-audit services) และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (Out of 

pocket expenses) โดยกําหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึงดงัต่อไปนี เป็นผู้ทําการ

ตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัฯ 

  1.นางสาวสุมาล ีรวีราบณัฑติ   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขท ี3970 และ/หรอื 

  2.นางพนูนารถ เผ่าเจรญิ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขท ี5238 และ/หรอื 

  3.นางสาวมณี รตันบรรณกจิ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขท ี5313 

หมายเหตุ มตใินวาระนตีอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทมีาประชุมและออกเสยีง 

 ลงคะแนน 

วาระที 9 เรืองอืนๆ (ถ้ามี) 

ความเหน็คณะกรรมการ  คณะกรรมการเหน็สมควรเปิดโอกาสใหก้บัผู้ถอืหุ้นเสนอเรอืงอนืทนีอกเหนือจากวาระ

การประชุมทคีณะกรรมการกําหนดไวใ้นหนังสอืเชญิประชุมได้ โดยการเสนอเรอืงอนืใด

นนัใหอ้ยู่ภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทกีฎหมายกําหนด 

 

บรษิัทฯ ได้เผยแพร่หนังสอืเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุม ไว้บนเว็บไซต์ของ

บรษิทัฯ ท ี http://investor.afteryoudessertcafe.com/th/download/shareholders-meeting  เป็นทเีรยีบรอ้ยแลว้ จงึ

ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี  2563 ในวันศุกร์ที 19 มิถุนายน 2563  

เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชุม ชนั 4 สํานักงานใหญ่ของบรษิทัฯ เลขท ี1319/9 ซอยพฒันาการ 25 ถนนพฒันาการ 

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250  แผนทขีองสถานทปีระชุมปรากฏตามสิงทีส่งมาด้วย 11 

ในกรณีทผีู้ถือหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง  และมคีวามประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อนืเขา้

ประชุมและออกเสยีงแทนตน โปรดใชห้นังสอืมอบฉนัทะแบบ ก. หรอืแบบ ข. แบบใดแบบหนงึ ส่วนผูถ้อืหุน้ต่างชาติ

ซงึแต่งตงัใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ โปรดใชห้นังสอืมอบฉันทะแบบ ค. ตามสิงทีส่งมา

ด้วย 7-9 ตามลําดบั และเพอืเป็นการรกัษาสทิธ ิและผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้กรณีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ย

ตนเอง และมคีวามประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบรษิัทฯ เขา้ประชุมและออกเสยีงแทนตน ผู้ถอืหุ้น

สามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบรษิัทฯ ดงัมรีายชอื และรายละเอียด

ปรากฏตามสิงทีส่งมาด้วย 10 เพอืเข้าร่วมประชุม และออกเสยีงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ และส่งหนังสอืมอบ

ฉันทะแบบ ข. พรอ้มเอกสารประกอบมายงับรษิทั อาฟเตอร์ ยู จํากดั (มหาชน) เลขท ี1319/9 ซอยพฒันาการ 25 

ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทรศพัท์: 02-318-4488 ต่อ 312 และเพอืความ

สะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จงึขอความร่วมมอืโปรดส่งเอกสารใหถ้งึบรษิทัฯ ภายในวนัท ี18 มถิุนายน 2563 
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เอกสารการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2563  

Sensitivity: Internal 

ทงันี ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคําชแีจงวธิีการลงทะเบียน  การมอบฉันทะ เอกสารและหลกัฐานทผีู้เข้าร่วม

ประชุมต้องนํามาแสดงในวนัประชุม ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามสิงทีส่งมาด้วย 5 โดยบรษิัทฯ จะดําเนินการ

ประชุมตามขอ้บงัคบับรษิทัฯ หมวดท ี6 เรอืงการประชุมผูถ้อืหุน้ รายละเอยีดปรากฏตามสิงทีส่งมาด้วย 4 

เพอืใหก้ารลงทะเบยีนเขา้ร่วมการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2563 เป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเรว็และ

เรยีบรอ้ย บรษิัทฯ จะเปิดให้ท่านผูถ้ือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะลงทะเบยีนได้ตงัแต่เวลา 8:00 น. ของวนัประชุม ณ 

หอ้งประชุม ชนั 4 สํานักงานใหญ่ของบรษิัทฯ เลขท ี1319/9 ซอยพฒันาการ 25 ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง 

เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 ทงันี เนืองจากจาํนวนทนีัง ณ สถานทปีระชุมมจีํานวนจํากดั ดงันัน บรษิทัฯ จงึขอ

แนะนําใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณามอบฉันทะใหก้รรมการอสิระเขา้ประชุมและออกเสยีงแทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

และเนืองจากบรษิัทฯ จะใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบยีนและนับคะแนนเสยีงในการประชุมครงันี ดงันัน จึง

ขอให้ผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ โปรดนําแบบฟอรม์ลงทะเบยีนมาแสดงในวนัประชุมพรอ้มเอกสารประกอบอนืๆ 

ตามรายละเอยีดสิงทีส่งมาด้วย 12 

ทงันี บรษิัทฯ ได้กําหนดรายชอืผู้ถือหุ้นทมีีสทิธเิข้าร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้น  (Record Date) ประจําปี 

2563 ในวนัท ี8 มถิุนายน 2563 

 

      ขอแสดงความนับถอื 

 

 

               (นายปรยีม์น ปินสกุล) 

          ประธานคณะกรรมการบรษิทัฯ 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
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รายงานคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี 2562 

(รายงานประจาํปี 2562) ของบริษทั 

และ 

งบการเงินของบริษทัสาํหรบัรอบปีบญัชีส้ินสดุ 31 ธนัวาคม 2562 

ในรปูแบบอิเลก็ทรอนิกส ์หรือ (QR Code) 
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รายนามและประวติัของผูท่ี้ได้รบัการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

แทนกรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งตามวาระ 1/3 

 

ช่ือ - สกลุ ดร. ธรรมนูญ อานนัโทไทย                                                                 

ประเภทกรรมการท่ีจะ

เสนอแต่งตัง้ 

กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

ตาํแหน่งปัจจบุนั กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

จาํนวนปีท่ีดาํรง

ตาํแหน่ง 

4 ปี 

อายุ 63 

สญัชาติ ไทย 

การศึกษา  ปรญิญาเอก การจดัการระหว่างประเทศ มหาวทิยาลยัวอลเดน ประเทศ

สหรฐัอเมรกิา 

 ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัซาราโซตา้ ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

 ปรญิญาตร ีบญัชแีละการจดัการ วทิยาลยัแอคเคริด์-เซนตปี์เตอรเ์บริก์ ประเทศ

สหรฐัอเมรกิา 

การอบรมหลกัสูตร

กรรมการ 

ประกาศนียบตัรสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) หลกัสตูร 

 Directors Certification Program (DCP) 

 Director Accreditation Program (DAP) 

 Audit Committee Program (ACP) 

 The Role of Chairman Program (RCP) 

 Understanding the Fundamental of Financial Statement (UFS) 

การถือหุ้นในบริษทั 562,500 หุน้ หรอื 0.07% ณ 31 ธนัวาคม 2562 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 

2550 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. เบตเตอร ์เวลิด ์กรนี (ธุรกจิบรกิาร) 

2550 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

บมจ. ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) (ธุรกจิการเงนิ) 

2547 – ปัจจุบนั กรรมการบรหิาร  

บมจ. หลกัทรพัย ์เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์(ธุรกจิการเงนิ) 

2547 – ปัจจุบนั กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน  

บมจ. ไทยยเูน่ียนกรุ๊ป (ธุรกจิอาหารทะเลและอาหารแชแ่ขง็) 
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การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอ่ืน 

2557 – ปัจจุบนั กรรมการบรหิาร 

บจ. หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์(ธรุกจิการเงนิ) 

2557 – ปัจจุบนั กรรมการบรหิาร  

บจ. เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์(ธุรกจิการเงนิ) 

2540 – ปัจจุบนั กรรมการบรหิารในคณะกรรมการสายงานเศรษฐกจิ  

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

2544 – 2558 คณะอนุกรรมการบรหิารและคณะอนุกรรมการสาํนกังานหกับญัช ี  

คณะกรรมการตลาดสนิคา้เกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย 

2552 – 2558 กรรมการตรวจสอบ  

มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

2548 – 2558 กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ  

บมจ. พรอ็พเพอรต์ี ้เพอรเ์ฟค (ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย)์ 

การดาํรงตาํแหน่งเป็น

กรรมการ/ผูบ้ริหารใน

กิจการอ่ืนท่ีอาจทาํให้

เกิดความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์หรอื มี

สภาพเป็นการแข่งขนั

ทางธรุกิจกบับริษทัฯ 

ไม่ม ี
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รายนามและประวติัของผูท่ี้ได้รบัการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

แทนกรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งตามวาระ 2/3 

 

ช่ือ - สกลุ นายววิฒัน์ กนกวฒันาวรรณ 

ประเภทกรรมการท่ีจะ

เสนอแต่งตัง้ 

รองประธานกรรมการ /  

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน   

ตาํแหน่งปัจจบุนั รองประธานกรรมการ /  

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน   

จาํนวนปีท่ีดาํรง

ตาํแหน่ง 

4 ปี 

อายุ 65 

สญัชาติ ไทย 

การศึกษา ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเคนตัก๊กี ้ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

การอบรมหลกัสูตร

กรรมการ 

- 

การถือหุ้นในบริษทั 1,875,000 หุน้ หรอื 0.23% ณ 31 ธนัวาคม 2562 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน  

2522 – 2561 กรรมการ และประธานบรหิาร  

บมจ. แพค็ฟู้ด (ธุรกจิอาหารทะเลและอาหารแช่แขง็) 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอ่ืน 

อดตี – 2560 กรรมการ - บจ. โอคนิอส (ธุรกจิอาหารทะเลและอาหารแชแ่ขง็) 

อดตี – 2560 กรรมการ - บจ. เจา้พระยาหอ้งเยน็ (ธุรกจิใหเ้ช่าทีด่นิ) 

อดตี – 2560 กรรมการ - บจ. ทกัษณิสมทุร (ธรุกจิใหเ้ช่าทีด่นิ) 

อดตี – 2560 กรรมการ - บจ. ลกูหลานเจรญิ (ธุรกจิอาหาร) 

อดตี – 2560 กรรมการ - บจ. อุตสาหกรรมอาหารกนกธร (ธุรกจิอาหาร) 

การดาํรงตาํแหน่งเป็น

กรรมการ/ผูบ้ริหารใน

กิจการอ่ืนท่ีอาจทาํให้

เกิดความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์หรอื มี

สภาพเป็นการแข่งขนั

ทางธรุกิจกบับริษทัฯ 

ไม่ม ี
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รายนามและประวติัของผูท่ี้ได้รบัการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

แทนกรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งตามวาระ 3/3 
 

ช่ือ - สกลุ นายแม่ทพั ต.สวุรรณ 

ประเภทกรรมการท่ีจะ

เสนอแต่งตัง้ 

กรรมการ  

ตาํแหน่งปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ 

จาํนวนปีท่ีดาํรง

ตาํแหน่ง 

4 ปี 

อายุ 46 

สญัชาติ ไทย 

การศึกษา  ปรญิญาโท ออกแบบผลติภณัฑ ์Pratt Institute ประเทศสหรฐัอมเรกิา 

 ปรญิญาตร ีออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน School of Visual Arts ประเทศ

สหรฐัอเมรกิา 

 ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ วทิยาลยัเซนตโ์ทมสั อควนิาส ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

การอบรมหลกัสูตร

กรรมการ 

ประกาศนียบตัรสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) หลกัสตูร 

Director Accreditation Program (DAP) 

การถือหุ้นในบริษทั 239,793,750 หุน้ หรอื 29.40% ณ 31 ธนัวาคม 2562 

จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ 4 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน  -ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอ่ืน 

2561 – ปัจจุบนั กรรมการ - After You Hong Kong Limited 

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ - บจ. ออรัม่ แอนด ์ออรัม่ 

2553 – ปัจจุบนั กรรมการ - บจ. เอม็แอนดเ์อม็ 2007 

2547 – ปัจจุบนั กรรมการ - บจ. พรมีา พบัลชิชิง่ (ธุรกจิสิง่พมิพ)์ 

การดาํรงตาํแหน่งเป็น

กรรมการ/ผูบ้ริหารใน

กิจการอ่ืนท่ีอาจทาํให้

เกิดความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์หรอื มี

สภาพเป็นการแข่งขนั

ทางธรุกิจกบับริษทัฯ 

ไม่ม ี
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ข้อบงัคบัของบริษทั อาฟเตอร ์ย ูจาํกดั (มหาชน) 

หมวดท่ี 6  

การประชมุผูถื้อหุ้น 

 

ข้อ 31 คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารประชุมผู้ถอืหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจําปีภายใน 4 เดอืน นับแต่วนัที่

สิน้สดุของรอบปีบญัชขีองบรษิทั 

การประชุมผูถ้อืหุน้คราวอื่นนอกจากวรรคหน่ึง ใหเ้รยีกว่าการประชุมวสิามญั โดยคณะกรรมการจะเรยีกประชุมผูถ้อื

หุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ดส้ดุแต่จะเหน็สมควร 

ผูถ้อืหุน้ซึง่มหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในหา้ (1/5) ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมดหรอืผูถ้อืหุน้จํานวนไม่

น้อยกว่ายีส่บิหา้ (25) คน ซึง่มหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสบิ (1/10) ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมดจะ

เขา้ชื่อกนัทาํหนงัสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ด ้แต่ต้องระบุเหตุผล

ในการทีข่อใหเ้รยีกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสอืดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการต้องจดัใหม้กีารประชุมผู้

ถอืหุน้ภายใน (1) เดอืน นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืนัน้จากผูถ้อืหุน้ดงักล่าว 

 

ข้อ 32 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัทําเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา 

ระเบยีบวาระการประชุม และเรื่องทีจ่ะเสนอต่อที่ประชุมพรอ้มด้วยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่า  

เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตัิ หรอืเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการใน   

เรื่องดงักล่าวและจดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้และนายทะเบยีนทราบไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม ทัง้น้ี ใหล้งโฆษณา

คาํบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสอืพมิพก่์อนวนัประชุมไมน้่อยกว่าสาม (3) วนั เป็นเวลาตดิต่อกนัไม่น้อยกว่าสาม (3) 

วนั 

ทัง้น้ี สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจงัหวดัอนัเป็นที่ตัง้สํานักงานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัใกล้เคียงที่

คณะกรรมการจะกาํหนดกไ็ด ้

 

ข้อ 33 ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ตอ้งมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ (หากม)ี มาประชุมไม่น้อยกว่ายีส่บิหา้ 

(25) คน หรอืไม่น้อยกว่ากึง่หน่ึง (1/2) ของจํานวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และต้องมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงใน

สาม (1/3) ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดจงึจะครบเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีทีป่รากฎว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแลว้ถงึหน่ึง (1) ชัว่โมง จํานวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาเขา้

ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามทีก่าํหนดไวใ้นวรรคหน่ึง หากว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ไดเ้รยีกนัดเพราะผูถ้อืหุน้

รอ้งขอ ใหก้ารประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถ้อืหุน้นัน้มใิช่เป็นการเรยีกประชุมเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ ใหน้ัด

ประชุมใหม่ และในกรณีน้ีใหส้ง่หนงัสอืนดัประชุมไปยงัผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนั ก่อนวนัประชุม ในการประชุม

ครัง้หลงัน้ีไม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชุม 
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ข้อ 34 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรอืไม่

สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในทีป่ระชุม ถ้าไม่มรีองประธานกรรมการหรอืมแีต่ไม่

อยู่ในทีป่ระชุมหรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหท้ีป่ระชุมเลอืกผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมคนใดคนหน่ึงมาเป็นประธานใน

ทีป่ระชุมดงักล่าว 

 

ข้อ 35 ในการออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ใหถ้อืว่าหุน้หน่ึง (1) มเีสยีงหน่ึง (1) เสยีงและผูถ้อืหุน้คนใด

มสี่วนได้เสยีเป็นพเิศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนัน้ไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสยีง

เลอืกตัง้กรรมการ และมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีปกต ิใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ถา้ม ี

 คะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหน่ึง (1) เป็นเสยีงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อื 

 หุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่าํคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 

(ข) การซือ้หรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัเอกชน หรอืบรษิทัมหาชนอื่นมาเป็นของบรษิทั 

(ค) การทาํ แกไ้ข หรอืยกเลกิสญัญาเกีย่วกบัการใหเ้ช่ากจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางสว่นที ่  

สาํคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นใดเขา้จดัการธุรกจิของบรษิทั หรอืการควบรวมกจิการกบั

บุคคลอื่นโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อการแบ่งผลกาํไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิหรอืขอ้บงัคบัของบรษิทั 

(จ) การเพิม่หรอืลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั 

(ฉ) การเลกิบรษิทั 

(ช) การออกหุน้กูข้องบรษิทั 

(ซ) การควบรวมกจิการบรษิทักบับรษิทัอื่น 

 

ข้อ 36 กจิการทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจาํปีพงึเรยีกประชุมมดีงัน้ี 

(1) รบัทราบรายงานของคณะกรรมการทีแ่สดงถงึกจิการของบรษิทัในรอบปีทีผ่่านมา 

(2) พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะทางการเงนิ และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

(3) พจิารณาอนุมตัจิดัสรรเงนิกาํไร และการจ่ายเงนิปันผล 

(4) พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการทีพ่น้จากตําแหน่งตามวาระ 

(5) พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

(6) พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละกาํหนดจาํนวนเงนิค่าสอบบญัช ีและ 

(7) กจิการอื่นๆ 
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คาํช้ีแจงวิธีการลงทะเบยีน การมอบฉันทะ เอกสารและหลกัฐานท่ี 

ผูเ้ข้าร่วมประชมุต้องนํามาแสดงในการเข้าร่วมประชมุผูถื้อหุ้น 

 

การลงทะเบียน 

บรษิทั อาฟเตอร ์ย ูจาํกดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ) จะเปิดใหผู้ถ้อืหุน้และผูม้อบฉันทะลงทะเบยีนเพื่อเขา้ร่วม

ประชุมไดต้ัง้แต่เวลา 08.00 น. ของวนัศุกรท์ี ่19 มถุินายน 2563 ณ หอ้งประชุม ชัน้ 4 บรษิทั อาฟเตอร ์ยู จํากดั 

(มหาชน) เลขที่ 1319/9 ซอยพฒันาการ 25 ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 

10250  

การมอบฉันทะ 

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กบับุคคลอื่นเข้า

ประชุมและออกเสยีงแทนตนได ้โดยบรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้หีนงัสอืมอบฉนัทะ 3 แบบ ตามแบบทีก่รมพฒันาธรุกจิการคา้ 

กระทรวงพาณิชยไ์ดก้ําหนดไว ้ซึง่บรษิทัฯ ไดจ้ดัส่งหนังสอืมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. มาพร้อมกบั

หนงัสอืเชญิประชุมน้ี ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 7-9 ตามลําดบั นอกจากน้ี ผูถ้อืหุน้สามารถดาวน์โหลดหนังสอืมอบฉันทะ

ทัง้ 3 แบบ ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ http://investor.afteryoudessertcafe.com/th/download/shareholders-

meeting โดยหนงัสอืมอบฉนัทะแต่ละแบบมลีกัษณะ ดงัน้ี 

 แบบ ก.  แบบทัว่ไป ซึง่เป็นแบบทีง่่ายไม่ซบัซอ้น 

 แบบ ข.  แบบทีก่าํหนดรายการต่างๆ ทีจ่ะมอบฉนัทะทีล่ะเอยีดชดัเจนตายตวั 

 แบบ ค.  แบบทีใ่ชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้คสัโตเดยีน  

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 

วิธีการมอบฉันทะสามารถดาํเนินการได้ ดงัน้ี 

1. ผู้ถือหุ้นทัว่ไป ให้เลือกใช้หนังสอืมอบฉันทะแบบ ก. หรอืแบบ ข. แบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียว

เท่านัน้ โดยบรษิทัฯ แนะนําใหใ้ชห้นงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. และระบุการออกเสยีงในแต่ละระเบยีบวาระ 

2. ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและ

ดแูลหุน้ใหเ้ลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. 

3. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีง

ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้

4. ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงค ์หรอืมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระ

ของบรษิัทฯ ดงัมรีายละเอยีดปรากฎตามสิง่ที่ส่งมาดว้ย 10 หากผู้ถือหุ้นเลอืกมอบฉันทะให้กรรมการอสิระของ

บรษิทัฯ แลว้บรษิทัฯ ขอแนะนําใหใ้ชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. และระบุการออกเสยีงในแต่ละระเบยีบวาระ และส่ง

หนังสอืมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายงับรษิัท อาฟเตอร์ ยู จํากดั (มหาชน) เลขที่ 1319/9 

ซอยพฒันาการ 25 ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 เบอรโ์ทรศพัท ์02 318 

 

http://investor.afteryoudessertcafe.com/th/download/shareholders-meeting
http://investor.afteryoudessertcafe.com/th/download/shareholders-meeting
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4488 ต่อ 312 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จงึขอความร่วมมอืโปรดส่งเอกสารใหบ้รษิทัฯ ภายใน

วนัที ่18 มถุินายน 2563  

5. กรอกขอ้ความในหนังสอืมอบฉันทะให้ถูกต้องและชดัเจน และให้ผู้มอบฉันทะและผู้รบัมอบฉันทะลง

ลายมอืชื่อในหนงัสอืมอบฉนัทะ และปิดอากรแสตมป์จาํนวน 20 บาท พรอ้มทัง้ขดีฆ่าลงวนัทีท่ีท่ําหนงัสอืมอบฉันทะ

ดงักล่าว 

6. ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะแสดงหนังสอืมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามทีร่ะบุไวใ้นส่วนของ

เอกสารทีต่อ้งนํามาแสดงในวนัประชุม ณ โต๊ะลงทะเบยีนสาํหรบัผูร้บัมอบฉนัทะในวนัประชุม 

เอกสารท่ีต้องนํามาแสดงในวนัประชุม 

กรณีผูถื้อหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 

1.  ผูถ้อืหุน้มาร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

(1) บตัรประจาํตวัประชาชน หรอืบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรอืใบขบัขี ่หรอืหนงัสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) ทีย่งัไม่หมดอายุ และหากมกีารเปลีย่นชื่อ-นามสกุล ใหย้ื่นหลกัฐานประกอบดว้ย 

2. ผูถ้อืหุน้มกีารมอบฉนัทะ 

(1) หนงัสอืมอบฉนัทะทีก่รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมอืชื่อของผูม้อบฉันทะ ผูร้บัมอบฉันทะ 

และตดิอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้ 

(2) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรอืบตัรประจําตวัขา้ราชการ หรอืใบขบัขี ่หรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณี

เป็นชาวต่างประเทศ) ทีย่งัไม่หมดอายุของผูม้อบฉนัทะ ซึง่ผูม้อบฉนัทะไดล้งลายมอืชื่อรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

(3) บตัรประจาํตวัประชาชน หรอืบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรอืใบขบัขี ่หรอืหนงัสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) ทีย่งัไม่หมดอายุของผูร้บัมอบฉนัทะ 

กรณีผูถื้อหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคล 

1. ผูม้อีาํนาจลงนามแทนนิตบิุคคลมาร่วมประชุมดว้ยตนเอง  

(1) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรอืบตัรประจําตวัขา้ราชการ หรอืใบขบัขี ่หรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณี

เป็นชาวต่างประเทศ) ทีย่งัไม่หมดอายุของผูม้อีาํนาจลงนามแทนนิตบิุคคล ซึง่ไดล้งลายมอืชื่อรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

(2) สาํเนาหนงัสอืรบัรองของนิตบิุคคลจากกระทรวงพาณิชยท์ีร่บัรองสาํเนาถูกต้อง โดยผูม้อีํานาจลงนาม

แทนนิติบุคคล และมขีอ้ความแสดงใหเ้หน็ว่าผู้แทนนิตบิุคคลซึ่งลงนามในหนังสอืมอบอํานาจมอีํานาจกระทําการ

แทนนิตบิุคคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ 

2. ผูม้อีาํนาจลงนามแทนนิตบิุคคลมกีารมอบฉนัทะ 

(1) หนังสอืมอบฉันทะซึง่ไดก้รอกขอ้ความถูกต้องครบถ้วน พรอ้มลงลายมอืชื่อของผูม้อบฉันทะและผูร้บั

มอบฉนัทะ และตดิอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้ 

(2) สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรอืบตัรประจําตวัขา้ราชการ หรอืใบขบัขี ่หรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณี

เป็นชาวต่างประเทศ) ทีย่งัไม่หมดอายุของผูม้อีํานาจลงนามแทนนิตบิุคคล และผูร้บัมอบฉันทะซึง่ได้ลงลายมอืชื่อ

รบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 
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(3) บตัรประจาํตวัประชาชน หรอืบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรอืใบขบัขี ่หรอืหนงัสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) ทีย่งัไม่หมดอายุของผูร้บัมอบฉนัทะ 

(4) สาํเนาหนงัสอืรบัรองของนิตบิุคคลจากกระทรวงพาณิชยท์ีร่บัรองสาํเนาถูกต้อง โดยผูม้อีํานาจลงนาม

แทนนิติบุคคล และมขีอ้ความแสดงใหเ้หน็ว่าผู้แทนนิตบิุคคลซึ่งลงนามในหนังสอืมอบอํานาจมอีํานาจกระทําการ

แทนนิตบิุคคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้  

3. มอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บั

ฝากและดแูลหุน้ไดแ้ต่งตัง้ผูร้บัมอบฉนัทะตามหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. 

(3.1) เอกสารหลกัฐานจากคสัโตเดยีน (Custodian) 

 หนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งได้กรอกขอ้ความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมอืชื่อของผู้มี

อาํนาจกระทาํการแทนของคสัโตเดยีน (Custodian) ซึง่เป็นผูม้อบฉันทะและผูร้บัมอบฉันทะ 

และตดิอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้ 

 หนงัสอืยนืยนัว่าผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉันทะแทน ไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกจิคสัโตเดยีน 

(Custodian) 

 สาํเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคลของคสัโตเดยีน (Custodian) ซึง่รบัรองสาํเนา

ถูกตอ้งไวไ้ม่เกนิ 6 เดอืน โดยผูม้อีํานาจกระทําการแทนของคสัโตเดยีน (Custodian) และมี

ขอ้ความแสดงใหเ้หน็ว่าผูม้อีาํนาจกระทาํการแทนของคสัโตเดยีน (Custodian) ซึง่ลงนามใน

ฐานะผูม้อบฉนัทะมอีาํนาจกระทาํการแทนคสัโตเดยีน (Custodian) 

 สําเนาบตัรประจําตัวประชาชน หรือบตัรประจําตัวข้าราชการ หรือใบขบัขี่ หรือหนังสือ

เดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ทีย่งัไม่หมดอายุของผูม้อีํานาจกระทําการแทนของคสั

โตเดยีน (Custodian) และลงลายมอืชื่อรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

(3.2) เอกสารหลกัฐานจากผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนต่างประเทศ 

 หนังสอืมอบอํานาจจากผูถ้ือหุ้นให้คสัโตเดยีน (Custodian) เป็นผู้ดําเนินการลงนามใน

หนงัสอืมอบฉนัทะแทน 

 สาํเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคลของผูถ้อืหุน้ซึง่รบัรองสาํเนาถูกต้องโดยผูแ้ทน

นิตบิุคคล ซึง่รบัรองไวไ้ม่เกนิ 6 เดอืน และมขีอ้ความแสดงใหเ้หน็ว่าผูแ้ทนนิตบิุคคลซึง่ลง

นามในหนงัสอืมอบอาํนาจมอีาํนาจกระทาํการแทนนิตบิุคคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ 

 สําเนาบตัรประจําตัวประชาชน หรือบตัรประจําตัวข้าราชการ หรือใบขบัขี่ หรือหนังสือ

เดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ทีย่งัไม่หมดอายุของผูแ้ทนนิตบิุคคล และลงลายมอืชื่อ

รบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

3.3) เอกสารหลกัฐานจากผูร้บัมอบฉนัทะ 

 บตัรประจําตวัประชาชน หรอืบตัรประจําตวัขา้ราชการ หรือใบขบัขี ่หรอืหนังสอืเดินทาง 

(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ทีย่งัไมห่มดอายุของผูร้บัมอบฉนัทะ 

 

 

 



เอกสารการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2563                                                                             สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 6 

 

ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุผูถื้อหุ้น 

 

 

 

ประธานกล่าวสรปุผลคะแนนต่อที่ประชุม 

ผูไ้ดร้บัมอบฉนัทะ 

ตรวจเอกสารผูร้บัมอบฉนัทะ 

โต๊ะลงทะเบยีนผูร้บัมอบฉนัทะ 

(เริม่ 08.00 น.) 

โต๊ะลงทะเบยีนมาดว้ยตนเอง 

(เริม่ 08.00 น.) 

มาดว้ยตนเอง 

ลงนามในใบลงทะเบยีน 

รบับตัรลงคะแนน 

เขา้หอ้งประชุม 

ประธานเปิดประชุม เวลา 10.00 น. 

เจา้หน้าทีเ่กบ็บตัรลงคะแนนเฉพาะผูค้ดัคา้นหรอื

งดออกเสยีง และสรปุผล 

กรณีทีม่ผีูต้อ้งการคดัคา้นหรอืงดออกเสยีงในวาระใดๆ ใหย้กมอืและ

กรอกบตัรลงคะแนน (สาํหรบัผูค้ดัคา้นหรอืงดออกเสยีง) 

แสดงบตัรประจาํตวัพรอ้ม

แบบฟอรม์การลงทะเบยีน แสดงหนงัสอืมอบฉนัทะพรอ้มบตัรประจาํตวัผู้

มอบและผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มแบบฟอรม์การ

ลงทะเบยีน 

ผู้ถือหุ้น 

บริษทั อาฟเตอร ์ย ูจาํกดั (มหาชน) 
** บรษิทัลงทะเบยีนการประชุมผูถ้อืหุน้ดว้ย

ระบบ Bar Code ** 

กรุณาส่งบตัรลงคะแนนทุกวาระคนืต่อเจา้หน้าทีข่องบรษิทัเมือ่เสรจ็สิ้นการประชุม 

บริษัทจดัให้ม ีInspector ซึง่เป็นทีป่รึกษา

ทางกฎหมายภายนอก เพือ่ทําหน้าทีดู่แล

และตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการ

ประชุมผูถ้อืหุน้ และเพือ่ใหก้ารประชุมเป็นไป

ตามกฎหมายและตามขอ้บงัคบัของบรษิทั 
ประธานเสนอวาระการประชุมตามลําดบั 

 



 

 
 Sensitivity: Internal 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
Proxy Form A. 

 (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายและไม่ซับซ้อน) 
(General and Simple Form) 

 
 
 
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น                                                         เขียนที่                                  
Shareholder registration number Written at               
 วนัที ่ เดือน    พ.ศ.   
 Date            Month                 Year 
 
(1) ข้าพเจ้า    สญัชาติ                  อยู่เลขที่                           ซอย    
 I/We     nationality               residing/located at no.                 Soi 
 ถนน   ต าบล/แขวง            อ าเภอ/เขต                   จงัหวดั       
 Road  Tambol/Kwaeng           Amphur/Khet                   Province 
 รหสัไปรษณีย์    
 Postal Code 
 
(2)  เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อาฟเตอร์ ยู จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
 Being a shareholder of After You Public Company Limited (“Company”) 

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม               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 (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 

 1. ชื่อ                                                       อาย ุ            ปี อยู่บ้านเลขที ่            
Name                                              age            years residing/located at no. 
ถนน                                       ต าบล/แขวง  อ าเภอ      
Road                                    Tambol/Kwaeng                         Amphur/Khet 
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย์       
Province                              Postal Code                             

 หรือ/Or 
ชื่อ                                                         อาย ุ          ปี อยู่บ้านเลขที ่       
Name  age           years residing/located at no. 
ถนน                                       ต าบล/แขวง                         อ าเภอ                    
Road                                   Tambol/Kwaeng                          Amphur/Khet   
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย์          
Province                              Postal Code                                   

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

 2. มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษทั คือ นายพิเชษฐ ภีมะโยธิน 
Appoint Mr. Phiched Bhimayothin, Member of the Independent Directors of the 
Company 
(รายละเอียดประวตัิกรรมการอิสระปรากฏตามหนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2563 ใน
รูปแบบ QR Code) (Details of members of the Independent Directors of the Company 
are specified in the 2020 Annual General Meeting of Shareholders in QR Code) 

  

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

(Please attach stamp duty of Baht 
20) 

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาท าเคร่ืองหมาย ✓ 
ที่  1. และระบชุื่อผู้ รับมอบอ านาจ 
If you make proxy by choosing No.1, 
please mark ✓ at  1. and give the 
details of proxy (proxies). 

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาท าเคร่ืองหมาย 
✓ ที่   2.  
If you make proxy by choosing No. 
2, please mark ✓ at  2.  

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 
Enclosure 7 



 

 
 Sensitivity: Internal 

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ในวันท่ี 19 มิถุนายน 2563  
เวลา 10.00 ณ ห้องประชุม ชัน้ 4 บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 1319/9 ซอยพัฒนาการ 25 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขต
สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on June 19, 
2020 at 10.00 a.m. at the meeting room of After You Public Company Limited, 4th Floor, No. 1319/9, Soi Pattanakarn 25, Pattanakarn 
Road, Suanluang Sub-District, Suanluang District, Bangkok 10250, or such other date, time and place as the meeting may be held.  

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
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 

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้ นให้ผู้ 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 

Sensitivity: Internal 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B. 

(แบบที่ก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชดัเจนและตำยตวั) 
(Form with fixed and specific details authorizing proxy) 

 
 
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น                                                         เขียนที่                                  
Shareholder registration number Written at               
 วนัที ่ เดือน    พ.ศ.   
 Date            Month                 Year 
 
(1) ข้าพเจ้า    สญัชาติ                  อยู่เลขที่                           ซอย    
 I/We     nationality              residing/located at no.                         Soi 
 ถนน   ต าบล/แขวง           อ าเภอ/เขต                 จงัหวดั      
 Road  Tambol/Kwaeng          Amphur/Khet                  Province 
 รหสัไปรษณีย์    
 Postal Code 

(2)  เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อำฟเตอร์ ยู จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) 
 Being a shareholder of After You Public Company Limited (“Company”) 
 โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม               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 (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 

 1. ชื่อ                                                       อาย ุ            ปี อยู่บ้านเลขที ่            
Name                                              age            years residing/located at no. 
ถนน                                       ต าบล/แขวง อ าเภอ      
Road                                    Tambol/Kwaeng                         Amphur/Khet 
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย์       
Province                              Postal Code                             
หรือ/Or 
ชื่อ                                                         อาย ุ          ปี อยู่บ้านเลขที ่       
Name age          years residing/located at no. 
ถนน                                       ต าบล/แขวง                       อ าเภอ                     
Road                                   Tambol/Kwaeng                          Amphur/Khet   
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย์          
Province                              Postal Code                                   

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

 2. มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษทั คือ นาย พิเชษฐ ภีมะโยธิน 
Appoint Mr. Piched Bhimayothin, Member of the Independent Directors of the 
Company 
(รายละเอียดประวตัิกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ของหนงัสือเชิญประชมุสามญั 
ผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563) (Details of members of the Independent Directors of the 
Company are specified in Enclosure 10 of the Notice of the 2020 Annual General 
Meeting of Shareholders) 

  

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาท าเคร่ืองหมาย 
✓ ที่   1. ระบชุื่อผู้ รับมอบอ านาจ 
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 

20) 

สิ่งที่ส่งมำด้วย 8 
Enclosure 8 

 

กรณีเลือกข้อ 2  .กรุณาท าเคร่ืองหมาย 
✓ ที่   2.  
If you make proxy by choosing No. 
2, please mark ✓ at  2.  
 



 

 
 

Sensitivity: Internal 

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2563 ในวันท่ี 19 มิถุนำยน 2563
เวลำ 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชัน้ 4  บริษัท อำฟเตอร์ ยู จ ำกัด (มหำชน) ตัง้อยู่เลขท่ี 1319/9 ซอยพัฒนำกำร 25 ถนนพัฒนำกำร แขวง
สวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on June 19, 2020 at 
10.00 a.m.  at the meeting room of After You Public Company Limited, 4th Floor, No. 1319/9, Soi Pattanakarn 25, Pattanakarn Road, 
Suanluang Sub-District, Suanluang District, Bangkok 10250, 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 รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

(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: 

วำระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 
Agenda Item No. 1 Message from the Chairman to the Meeting 

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี ้/ No casting of votes in this agenda) 

วำระท่ี 2 รับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2562 
Agenda Item No. 2 To consider and adopt the Minutes of the 2019 General Meeting of Shareholders  

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 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  

วำระท่ี 3 รับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ประจ ำปี 2562 
Agenda Item No. 3 To acknowledge the Board of Directors' report on the Company's Operating Results for the year ending 31 

December 2019 

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี ้/ No casting of votes in this agenda) 

วำระท่ี 4 อนุมัติงบกำรเงินของบริษัทฯ ส ำหรับรอบปีบัญชี สิน้สุด วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
Agenda Item No. 4 To approve Balance Sheet and Profit and Loss Statements for the fiscal period ending 31 December 2019 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 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  

วำระท่ี 5 อนุมัติกำรจัดสรรผลก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ส ำหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ
รับทรำบกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลในอัตรำหุ้นละ 0.29 บำท และกำรงดจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 

Agenda Item No. 5 To approve the suspension of allocation of profit for a legal reserve for the Company’s Operating Results for the 
year ended 31 December 2019 and to acknowledge the interim dividend payment at the rate of Baht 0.29 per 
share and the suspension of annual dividend payment. 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 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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วำระท่ี 6 อนุมัติกำรแต่งตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีต้องพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ 
Agenda Item No. 6 To approve the appointment of new directors in place of those retiring by rotation 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 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.  เลือกตัง้กรรมกำรทัง้ชุด 
A. Election of entire nominated directors 
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

ข.  เลือกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบุคคล 
B. Election of each nominated directors 
1.  ชื่อกรรมการ ดร.ธรรมนญู อานนัโทไทย   
 Director’s name Dr. Thammanoon Ananthothai 
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

2.  ชื่อกรรมการ นาย วิวฒัน์ กนกวฒันาวรรณ 
 Director’s name Mr. Wiwat Kanokwatanawan 
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

3.  ชื่อกรรมการ นาย แม่ทพั ต.สวุรรณ 
 Director’s name Mr. Maetum T. Suwan 
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

วำระท่ี 7 อนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อยของบริษัทฯ ประจ ำปี 2563 
Agenda Item No. 7 To approve the determination of the remuneration of the directors for year 2020  

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 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 

วำระท่ี 8 อนุมัติกำรแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกำรก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ ำปี 2563 
Agenda Item No. 8 To approve the appointment of the Company's auditor for 2020 and fixing of the auditor's remuneration 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 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 

วำระท่ี 9  พิจำรณำเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ำมี) 
Agenda Item No. 9 Other matters (if any) 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 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   ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกต้อง
และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

 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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบ
ฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

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

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
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 
(...…………………...…………………….) 

 
หมำยเหตุ/Remarks 

1.  ผู้ถือหุ้นที่มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้ น
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.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบ
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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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B. 

กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อำฟเตอร์ ยู จ ำกัด (มหำชน) 
A proxy is granted by a shareholder of After You Public Company Limited  

 
ในประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ในวนัที่ 19 มิถนุายน 2563 เวลา 10.00 น. ห้องประชมุ ชัน้ 4  บริษัท อาฟเตอร์ ย ูจ ากดั (มหาชน) ตัง้อยู่เลขที่ 
1319/9 ซอยพฒันาการ 25 ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
At the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on June 19, 2020 at 10.00 a.m. at the meeting room of After You Public Company 
Limited, 4th Floor, No. 1319/9, Soi Pattanakarn 25, Pattanakarn Road, Suanluang Sub-District, Suanluang District, Bangkok 10250, or 
such other date, time and venue as the meeting may be held. 
 

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

 วำระท่ี   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
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 

 วำระท่ี   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
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 

 วำระท่ี   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
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 

 วำระท่ี   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
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. 

(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (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) 

 
 

 
 
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น                                                         เขียนที่                                  
Shareholder registration number Written at               
 วนัที ่ เดือน    พ.ศ.   
 Date            Month                 Year 
 
(1) ข้าพเจ้า    สญัชาติ                  อยู่เลขที่                           ซอย    
 I/We     nationality               residing/located at no.                         Soi 
 ถนน   ต าบล/แขวง           อ าเภอ/เขต                   จงัหวดั       
 Road  Tambol/Kwaeng           Amphur/Khet                   Province 
 รหสัไปรษณีย์    
 Postal Code 

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั      
As the custodian of  

 ซึง่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อาฟเตอร์ ยู จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
 Being a shareholder of After You Public Company Limited (“Company”) 

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม               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 (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 
 

 1. ชื่อ                                                       อาย ุ            ปี อยู่บ้านเลขที ่            
Name                                              age            years residing/located at no. 
ถนน                                     ต าบล/แขวง อ าเภอ      
Road                                   Tambol/Kwaeng                         Amphur/Khet 
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย์       
Province                              Postal Code                             

 หรือ/Or 
ชื่อ                                                       อาย ุ            ปี อยู่บ้านเลขที ่       
Name age            years residing/located at no. 
ถนน                                       ต าบล/แขวง                        อ าเภอ                     
Road                                   Tambol/Kwaeng                         Amphur/Khet   
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย์          
Province                              Postal Code                                   

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

 2.มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ นาย พิเชษฐ ภีมะโยธิน 
Appoint Mr. Piched  Bhimayothin, Member of the Independent Directors of the 
Company 
 (รายละเอียดประวตัิกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ของหนงัสือเชิญประชมุสามญั 
ผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563) (Details of members of the Independent Directors of the 
Company are specified in Enclosure 10 of the Notice of the 2020 Annual General 
Meeting of Shareholders) 

 
  

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

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาท าเคร่ืองหมาย 
✓ ที่   1. ระบชุื่อผู้ รับมอบอ านาจ 
If you make proxy by choosing 
No.1, please mark ✓ at  1. and 
give the details of proxy (proxies). 

 สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 
Enclosure 9 

 

กรณีเลือกข้อ 2  .กรุณาท าเคร่ืองหมาย 
✓ ที่   2.  
If you make proxy by choosing No. 
2, please mark ✓ at  2.  
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เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ในวันท่ี 19 มิถุนายน 2563  
เวลา 10.00 น .ณ ห้องประชุม ชัน้ 4 บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 1319/9 ซอยพัฒนาการ 25 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on June 19, 2020 
at 10.00 a.m. at Meeting Room Fl. 4, After You Public Company Limited, No. 1319/9 Soi Pattanakarn 25, Pattanakarn Road, Suanluang, 
Suanluang, Bangkok, or such other date, time and venue as the meeting may be held.  

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

วาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
Agenda Item No. 1 Message from the Chairman to the Meeting 

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี ้/ No casting of votes in this agenda) 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
Agenda Item No. 2 To approve the Minutes of the 2019 General Meeting of Shareholders  

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 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 

วาระท่ี 3 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 
Agenda Item No. 3 To acknowledge the Board of Directors’ report on the Company’s Operating for the fiscal year 2019 

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี ้/ No casting of votes in this agenda) 

วาระท่ี 4 อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชี สิน้สุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
Agenda Item No. 4 To approve the Balance Sheet and Profit and Loss Statements for the fiscal period ending 31 December 2019 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 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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วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลก าไรจากการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.29 บาท และการงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 

Agenda Item No. 5 To approve the allocation of profit as legal reserve according to the Company’s Operating Results for the year ended 
31 December 2019 and to acknowledge the interim dividend payment at the rate of Baht 0.29 per share and the 
suspension of annual dividend payment 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 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 

วาระท่ี 6  อนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
Agenda Item No. 6 To approve the election of the directors to replace those who must retire by rotation 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 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.  เลือกตัง้กรรมการทัง้ชุด 
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.  ชื่อกรรมการ ดร. ธรรมนญู อานนัโทไทย 
 Director’s name Dr. Thammanoon Ananthothai 
 เห็นด้วย ___________ เสียง  ไม่เห็นด้วย___________ เสียง      งดออกเสียง___________ เสียง 

 Approve___________ Votes  Disapprove_________  Votes          Abstain___________ Votes 
2.  ชื่อกรรมการ นายวิวฒัน์ กนกวฒันาวรรณ 
 Director’s name Ms. Wiwat Kanokwatananan 
 เห็นด้วย ___________ เสียง  ไม่เห็นด้วย___________ เสียง      งดออกเสียง___________ เสียง 
 Approve___________ Votes  Disapprove_________  Votes          Abstain___________ Votes 

3.  ชื่อกรรมการ นายแม่ทพั ต. สวุรรณ 
 Director’s name Mr. Maetup T. Suwan 
 เห็นด้วย ___________ เสียง  ไม่เห็นด้วย___________ เสียง      งดออกเสียง___________ เสียง 
 Approve___________ Votes  Disapprove_________  Votes          Abstain___________ Votes 

วาระท่ี 7 อนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจ าปี 2563   
Agenda Item No. 7 To approve 2020 Directors’ remuneration  

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 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 
 

วาระท่ี 8 อนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2563 
Agenda Item No. 8 To approve the appointment of the Company's auditor for 2020 and fixing of the auditor's remuneration  

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 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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วาระท่ี 9  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
Agenda Item No. 9 Other matters (if any) 

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

 
กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
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 ้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้ นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (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. หลกัฐานที่ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
The documents needed to be attached to this Proxy form are: 
(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

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

 Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business 
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น ให้

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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ
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. 

  



 

 

Sensitivity: Internal 

 
ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

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

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

ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2563 ในวันท่ี 19 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น .ณ ห้องประชุม ชัน้ 4 บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ ากัด 
)มหาชน (เลขท่ี 1319/9 ซอยพัฒนาการ 25 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา 

และสถานที่อื่นด้วย 
At the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on June 19, 2020 at 10.00 a.m. at Meeting Room Fl. 4, After You Public Company 
Limited, No. 1319/9 Soi Pattanakarn 25, Pattanakarn Road, Suanluang, Suanluang, Bangkok, or such other date, time and venue as the 
meeting may be held. 

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

 วาระท่ี   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
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 

 วาระท่ี   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
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 

 วาระท่ี   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
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 

 วาระท่ี   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
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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ข้อมลูกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผูถื้อหุ้น 

และนิยามกรรมการอิสระ 

 

ช่ือ - สกลุ นายพเิชษฐ ภมีะโยธนิ 

ท่ีอยู ่ 56 ซอยเมฆสวสัดิ ์แขวงช่องนนทร ีเขตยานนาวา 

กรุงเทพฯ 10120 

ตาํแหน่งปัจจบุนั กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /  

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน   

อายุ 60 

ส่วนได้เสียในวาระการประชมุ ไม่มสีว่นไดเ้สยีในทุกวาระ 

สญัชาติ ไทย 

การศึกษา ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ ประกาศนียบตัรสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  

หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 

การถือหุ้นในบริษทั 562,500 หุน้ หรอื 0.07% ณ 31 ธนัวาคม 2562 

จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ 4 

ประสบการณ์การทาํงาน  

2558 – ปัจจุบนั 

 

กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ   

บมจ. อาฟเตอร ์ย ู

2560 – ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

บมจ. อาฟเตอร ์ย ู

2557 – ปัจจุบนั ทีป่รกึษา บมจ. แพค็ฟู้ด (ธุรกจิอาหารทะเลและอาหารแชแ่ขง็)  

2536 – 2557 ผูจ้ดัการโรงงาน บมจ. แพค็ฟู้ด (ธุรกจิอาหารทะเลและอาหารแชแ่ขง็) 

ความสมัพนัธ์กบัผู้บริหารหรือ

ผูถื้อหุ้น 

ไม่ม ี

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/

ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน 

ทีป่รกึษา บมจ. แพค็ฟู้ด (ธุรกจิอาหารทะเลและอาหารแชแ่ขง็)  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/

ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจทาํ

ให้มีความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ต่อบริษทั 

ไม่ม ี

การเข้าประชุมในปีท่ีผ่านมา 

(ครัง้) 

ประชุมคณะกรรมการบรษิทั 5/5     

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 

ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 1/1 
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นิยามกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบรษิทั อาฟเตอร ์ย ูจาํกดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ไดก้าํหนดนิยามกรรมการอสิระไวเ้ทยีบเท่า

กบัขอ้กําหนดขึน้ตํ่าของสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 

1. ถอืหุ้นไม่เกนิรอ้ยละหน่ึงของจํานวนหุน้ที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย 

บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอีํานาจควบคุมของบริษัท ทัง้น้ี ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ

กรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงานทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจํา 

หรอืผู้มอีํานาจควบคุมของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม บรษิัทย่อยลําดบัเดยีวกนั ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีไ่ดร้บั

การเลอืกตัง้ ทัง้น้ี ลกัษณะต้องหา้มดงักล่าวไม่รวมถงึกรณีที่กรรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืที่ปรกึษาของ

สว่นราชการซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทั 

3. ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเ่ป็น

บดิามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ ผู้มี

อาํนาจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิาร หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิทั บรษิัทใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ 

หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทั ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่

เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทั

ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าว

มาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีไ่ดร้บัการเลอืกตัง้ 

ทัง้น้ี ความสมัพนัธท์างธุรกจิดงักล่าวจะรวมถึงการทํารายการทางการค้าที่กระทําเป็นปกตเิพื่อประกอบ

กจิการ การเช่าหรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร หรอืการใหห้รอืรบัความช่วยเหลอื

ทางการเงนิ ดว้ยการรบัหรอืใหกู้ย้มื คํ้าประกนั การใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสนิ รวมถงึพฤตกิารณ์อื่นทํานอง

เดยีวกนั ซึ่งเป็นผลให้บรษิทัหรอืคู่สญัญามภีาระหน้ีที่ต้องชําระต่ออกีฝ่ายหน่ึง ตัง้แต่ร้อยละสามของสนิทรพัย์ที่มี

ตวัตนสทุธขิองบรษิทั หรอืตัง้แต่ยีส่บิลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า ทัง้น้ี การคํานวณภาระหน้ีดงักล่าว

ใหเ้ป็นไปตามวธิกีารคาํนวณมูลค่าของรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทํา

รายการทีเ่กีย่วโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพจิารณาภาระหน้ีดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหน้ีทีเ่กดิขึน้ในระหว่างหน่ึงปี

ก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ ี

อํานาจควบคุมของบรษิัทและไม่เป็นผู้ถอืหุ้นที่มนีัย ผูม้อีํานาจควบคุม หรอืหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบญัช ีซึ่งมี

ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทัสงักดั

อยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีไ่ดร้บัการเลอืกตัง้ 
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6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึการให้บรกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืที่

ปรกึษาทางการเงนิ ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อื

หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้

ใหบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีไ่ดร้บัการ

เลอืกตัง้ 

7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผู้

ถอืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกจิการที่มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มนีัยกบักจิการของบรษิัทหรอืบรษิัท

ย่อย หรอืไม่เป็นหุน้สว่นทีม่นียัในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษา

ทีร่บัเงนิเดอืนประจํา หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละหน่ึงของจํานวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึง่ประกอบ

กจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย  

9. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่าํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการดาํเนินงานของบรษิทั 

ทัง้น้ี ภายหลงัได้รบัการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอสิระของบรษิัทฯ แล้ว กรรมการอสิระอาจไดร้บัมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษิทัฯ ใหต้ดัสนิใจในการดําเนินกจิการของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อย

ลําดบัเดยีวกนักบัผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอีํานาจควบคุมของบรษิัทฯ โดยมกีารตดัสนิใจในรูปแบบขององคค์ณะ 

(Collective Decision) 
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Sensitivity: Internal 

 

แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2563 

บริษัท อาฟเตอร์ ย ูจาํกดั (มหาชน) 

ณ ห้องประชุม ชัน้ 4 สาํนักงานใหญ่ของบริษัทฯ 

เลขที่ 1319/9 ซอยพัฒนาการ 25 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

โทร.  +66 (0) 2 318 4488  

 

 

 

กรณีท่ีจอดรถของบริษัทฯ เต็ม ผู้ ถือหุ้นสามารถนํารถไปจอดท่ีร้านโคลยีะบฟุเฟ่ต์ โดยบริษัทฯ จะมีรถรับสง่บริการ 
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ขัน้ตอนการใช้ QR CODE 

 

ตามที ่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยบรษิทัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จํากดั ในฐานะ

นายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ได้มกีารพฒันาระบบเพื่อใหบ้รษิัทที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ส่งเอกสารรายงาน

ประจําปีในรูปแบบอเิลก็ทรอนิกสผ์่านรหสัควิอาร ์(QR Code) เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเรยีกดูขอ้มูลไดอ้ย่างสะดวก

และรวดเรว็ ซึง่ผูถ้อืหุน้สามารถดาวน์โหลดขอ้มลูผ่าน QR Code ตามขัน้ตอน ดงัน้ี 

 

ระบบปฏิบติัการ IOS 

1. เปิดกลอ้งในโทรศพัทเ์คลื่อนที ่

2. สแกน QR Code โดยการหนักลอ้งถ่ายรปูบนโทรศพัทเ์คลื่อนทีไ่ปยงั QR Code 

3. หน้าจอจะมขีอ้ความแจ้งเตอืน (Notification) ดา้นบนของหน้าจอโทรศพัท ์ให้กดเพื่อเขา้ไปดูขอ้มูล

รายงานประจาํปี 

หมายเหตุ: หากไม่มกีารแจง้เตอืน (Notification) บนโทรศพัท ์สามารถสแกน QR Code จากแอปพลเิคชัน่อื่นๆ เช่น 

QR Code Reader / Facebook / หรอื Line เป็นตน้ 

 

ระบบปฏิบติัการ Android 

ใหด้าํเนินการดาวน์โหลดแอปพลเิคชัน่อื่นๆ เช่น Code Reader / Facebook / หรอื Line 
 

ขัน้ตอนการสแกน QR Code ผา่น Line 

1. เขา้ไปใน Line แลว้กดเลอืก Add Friend (เพิม่เพื่อน) เลอืก QR Code สแกน QR Code  

2. สแกน QR Code เพื่อดขูอ้มลูรายงานประจาํปี 
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แนวปฏิบติัเพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาดของเช้ือไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19)  

ในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั 

สบืเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในปัจจุบนั และบรษิทัฯ 

ยงัคงตอ้งดาํเนินการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปีของบรษิทัฯ (“AGM”) เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งภายใต้

สถานการณ์ดงักล่าว และดว้ยความห่วงใยในสุขภาพของผูถ้อืหุน้ทุกท่านและเพื่อใหเ้ป็นไปตามคําแนะนําการป้องกนั

ควบคุมเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) สาํหรบัการจดัการประชุม สมัมนา หรอืกจิกรรมอื่นทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงกนั 

ทีก่ําหนดโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข ลงวนัที ่11 กุมภาพนัธ์ 2563 และแนวทางดําเนินการในการจดั

ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปีของบรษิัทจดทะเบยีนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรน่า 

2019 (COVID-19)  

บรษิทัฯ ขอความร่วมมอืใหท้่านผูถ้อืหุน้พจิารณาถงึแนวทางการมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระแทนการเขา้ร่วม

ประชุม AGM ดว้ยตนเอง โดยบรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สง่คาํถามเกีย่วกบัวาระการประชุมหรอืเรือ่งอื่น ๆ มายงั

บรษิทัฯ โดยการสง่คาํถามมาที ่Email: monpanee.rue@afteryou.co.th เบอรต์ดิต่อ 0 2318 4488 ต่อ 312  

หากท่านผูถ้อืหุน้มคีวามประสงคท์ีจ่ะเขา้ประชุมดว้ยตนเอง บรษิทัฯ ขอแจง้ท่านผูถ้อืหุน้ทุกท่านเกีย่วกบัแนว

ปฏบิตัเิพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ดงัน้ี   

1) เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบรหิารราชการใน

สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบบัที่ 7) ลงวนัที่ 15 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นขอ้บงัคบัที่มผีล

บงัคบัใชอ้ยู่ ณ วนัทีข่องหนงัสอืฉบบัน้ี ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทีเ่ขา้ร่วมในการประชุม จะถูกจดั

ใหน้ัง่โดยมรีะยะห่างทางสงัคมทีเ่หมาะสม โดยบรษิทัฯ จะจดัเตรยีมหอ้งประชุมไว้จํานวน 3 หอ้ง 

โดยใหม้กีารเว้นระยะห่างระหว่างที่นัง่ ซึง่จะทําให้ห้องประชุมแต่ละหอ้งสามารถรองรบัผู้เขา้ร่วม

ประชุมไดจ้ํากดัจํานวนไม่เกนิ 15 - 25 ทีน่ัง่ และไม่สามารถเสรมิจํานวนทีน่ัง่เพิม่เตมิไดไ้ม่ว่าใน

กรณีใดๆ ดงันัน้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้น้ี บรษิัทฯ จึงจะรองรบัผู้เขา้ร่วม

ประชุมไดจ้าํนวนรวมไม่เกนิ 50 ทีน่ัง่ เท่านัน้  

ผูถ้อืหุ้นหรอืผูร้บัมอบฉันทะที่มาถึงสถานทีป่ระชุมก่อนจะมสีทิธใินการเขา้ร่วมในทีป่ระชุมก่อน ใน

กรณีทีม่ผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมเตม็จาํนวนทีน่ัง่ทีบ่รษิทัฯ จดัไวแ้ลว้ บรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธใินการบรหิารจดัการตามความเหมาะสมเพื่อหลกีเลีย่งความแออดั ณ สถานทีป่ระชุม และ

ใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดของทางราชการและแนวปฏบิตัใินการจดัประชุมของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย ในการน้ีผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทีม่าในภายหลงัจะไม่สามารถเขา้ร่วมในทีป่ระชุม

เพิ่มเติมได้ อย่างไรก็ตามยงัสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสยีง

ลงคะแนนแทนหรอืสง่คาํถามได ้ 

2) บริษัทฯ จะมีจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านก่อนเข้าห้องประชุม 

ผูถ้ือหุ้น ในการน้ี บรษิัทฯ ขอความร่วมมอืจากท่านผู้ถือหุ้นกรณีหากปรากฎว่ามที่านผู้ถือหุ้นที่มี

อาการดงัต่อไปน้ี บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการแยกท่านผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ในบรเิวณที่

บรษิทัฯ จดัไวโ้ดยเฉพาะสาํหรบัท่านผูถ้อืหุน้ทีอ่าจมอีาการต้องสงสยั โดยอาการอย่างใดอย่างหน่ึง

ดงัต่อไปน้ีจะถอืว่าอาจเป็นอาการตอ้งสงสยั0F

1  

1 อ้างอิงจากประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง ช่ือและอาการสําคญัของโรคติดตอ่อนัตราย (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2563 
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 มไีข ้(มอุีณหภูมร่ิางกายตัง้แต่ 37.5 องศาเซลเซยีสขึน้ไป)  

 ไอ เจบ็คอ หอบเหน่ือย หรอื มอีาการเกีย่วกบัระบบทางเดนิหายใจ  

 ผูท้ีเ่ดนิทางไปยงัหรอืแวะผ่าน (transit) ประเทศกลุ่มเสีย่ง 1 F

1 และกลบัถงึประเทศไทยยงัไม่พ้น

กาํหนดเวลา 14 วนั ก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ   

3) เพื่อลดความเสีย่งจากการแพร่ระบาด บรษิทัฯ จะไม่จดัเตรยีมไมโครโฟนสาํหรบัการสอบถาม ใน

กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้ร ับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุม ผู้ถือหุ้น

สามารถสง่คาํถามล่วงหน้ามาที ่Email: monpanee.rue@afteryou.co.th เบอรต์ดิต่อ 0 2318 4488 

ต่อ 312 ภายในวนัที่ 18 มถุินายน 2563  หรอืส่งที่กล่องคําถามหน้าหอ้งประชุม หรอืส่งคําถาม

ใหแ้ก่เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ เพื่อจดัสง่คาํถามแก่ประธานกรรมการต่อไป 

4) บรษิทัฯ จะงดให้บรกิารอาหารหรอืของว่าง ชา กาแฟ และขอความร่วมมอืผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบ

ฉันทะทีเ่ขา้ร่วมในประชุมงดรบัประทานอาหารและเครื่องดื่มในบรเิวณสถานที่ประชุม เพื่อลดการ

สมัผสัและลดความเสีย่งของการแพร่กระจายของเชือ้ไวรสั 

5) บรษิทัฯ จะจดัเตรยีมจุดลา้งมอืหรอืเจลแอลกอฮอลใ์หแ้ก่ท่านผูถ้อืหุน้ และขอใหท้่านผูถ้อืหุน้ลา้งมอื

ดว้ยน้ําสบู่หรอืแอลกอฮอลเ์จลก่อนและหลงัจากเสรจ็สิน้การเขา้ร่วมประชุม 

6) ตลอดระยะเวลาการประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ใคร่ขอความร่วมมอืจากท่านผูถ้อืหุน้ทัง้ใน

ส่วนท่านผู้ถือหุ้นที่ได้รับการคัดแยกหรือท่านผู้ถือหุ้นที่ผ่านการคัดกรองปฏิบตัิตามคําแนะนํา 

ดงัต่อไปน้ี 

 กรุณาสวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลา 

 กรุณาลา้งมอืบ่อยๆ ดว้ยสบูห่รอืแอลกอฮอลเ์จล 

 หลกีเลีย่งการสมัผสับรเิวณใบหน้า (ตา จมกู ปาก) ดว้ยมอืทีย่งัไม่ไดล้า้ง  

 หลกีเลีย่งการใช ้สมัผสั สิง่ของร่วมกบัผูอ้ื่น  

 หากมไีข ้ไอ น้ํามกูไหล เจบ็คอ หายใจเหน่ือยหอบ ขอใหท้่านผูถ้อืหุน้ออกจากหอ้งประชุมผูถ้อื

หุน้หรอืตดิต่อเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ โดยเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการสง่ท่านผูถ้อื

หุน้กลบัไปรกัษาตวัทีบ่า้น ทีพ่กั หรอืโรงพยาบาล ตามแต่กรณี   

บรษิัทฯ ขอขอบคุณผู้ถอืหุน้ทุกท่านเป็นอย่างสูงและหวงัเป็นอย่างยิง่ที่จะได้รบัความร่วมมอืจากทุกท่านเป็นอย่างด ี

เพื่อสขุภาพอนามยัทีด่ขีองท่านผูถ้อืหุน้ทุกท่าน  

 

1 ประเทศกลุ่มเสี่ยง หมายถึง ประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อการติดเชือ้ COVID-19 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ท้องที่

นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตโรคติดต่ออนัตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Diseases 2019 : 

COVID-19) พ.ศ. 2563 ลงวนัที ่3 มีนาคม 2563 และประกาศอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องซึง่มีผลบงัคบัใช้ก่อนหรือ ณ วนัประชมุ  

 

                                                           




