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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
Proxy Form C. 

(ใช้เฉพาะกรณีทีผู้่ถือหุ้นทีป่รากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian)  
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุน้ให้เท่าน้ัน) 

 (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) 

 
 

 
 
เลขทะเบียนผูถ้ือหุน้                                                         เขียนที่                                  
Shareholder registration number Written at               
 วนัที ่ เดือน    พ.ศ.   
 Date            Month                 Year 
 
(1) ขา้พเจา้    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 
 รหสัไปรษณีย ์    
 Postal Code 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั      
As the custodian of  

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

โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม               หุน้         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง ดงันี ้
Holding the total number of                                     shares    and have the rights to vote equal to                 votes as follows 
  หุน้สามญั                หุน้         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 

 ordinary share               shares   and have the rights to vote equal to     votes  
  หุน้บรุิมสิทธิ                หุน้         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 
       preference share               shares   and have the rights to vote equal to                           votes 

  
(2) ขอมอบฉนัทะให ้(กรุณาเลือกขอ้ใดขอ้หนึ่ง) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 
 

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

 2.มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษัท คือ นาย ปรียม์น ป่ินสกลุ 
Appoint Mr. Premon Pinsakul, Member of the Independent Directors of the Company 
(รายละเอียดประวตัิกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบ 7 ของหนังสือเชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ 
ประจ าปี 2564) (Details of members of the Independent Directors of the Company are specified 
in Enclosure 7 of the Notice of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders) 

 

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

กรณีเลือกขอ้ 1. กรุณาท าเครื่องหมาย 
✓ ที่   1. ระบชุื่อผูร้บัมอบอ านาจ 
If you make proxy by choosing 
No.1, please mark ✓ at  1. and 
give the details of proxy (proxies). 

กรณีเลือกขอ้ 2   .กรุณาท าเครื่องหมาย 
✓ ที่   2.  
If you make proxy by choosing No. 
2, please mark ✓ at  2.  
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เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564  
ในวันที ่27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) หรือท่ีจะพึงเลื่อนไป 
ในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
as my/our proxy (“proxy”) as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2021 Annual General  
Meeting of Shareholders on April 27, 2021 at 10.00 a.m. the meeting will held by electronic meeting (E-AGM),  
or such other date, time and venue as the meeting may be held. 

 (3)      ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
I/We grant my/our proxy to attend this Meeting and cast votes as follows: 
 มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 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:  

  หุน้สามญั                หุน้          และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้    เสียง 
        ordinary share              shares     and have the rights to vote equal to   votes  
  หุน้บรุิมสิทธิ                หุน้          และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้    เสียง 
        preference share shares     and have the rights to vote equal to                                votes 

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทัง้หมด เสียง 
 Total voting right Votes 

 
(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นีด้งันี ้

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

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
Agenda Item No. 1 To adopt the Minutes of the 2020 General Meeting  of Shareholders  

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

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

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 
Agenda Item No. 2 To acknowledge the result of the Company’s business operation report for the fiscal year 2020  

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี ้/ No casting of votes in this agenda) 

วาระที่ 3 อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชี สิน้สุด วันที ่31 ธันวาคม 2563 
Agenda Item No. 3 To approve the financial statement of the Company for the fiscal year ended December 31, 2020 

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

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

วาระที ่4 อนุมัติการจัดสรรผลก าไรจากการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชี สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2563  
 และการจ่ายปันผล 
Agenda Item No. 4 To approve the allocation of the profits from the Company’s business operation for the fiscal year ended  
 December 31, 2020 and the dividend payment 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย ___________ เสียง  ไม่เห็นดว้ย___________ เสียง  งดออกเสียง___________ เสียง 
 Approve___________ Votes Disapprove__________ Votes Abstain______________ Votes 
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วาระที่ 5  อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
Agenda Item No. 5 To approve the election of the directors to replace those who must retire by rotation 

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

ก.  เลือกตั้งกรรมการทัง้ชุด 
A. Election of entire nominated directors 
 เห็นดว้ย ___________ เสียง  ไม่เห็นดว้ย___________ เสียง      งดออกเสียง___________ เสียง 
 Approve___________ Votes  Disapprove_________  Votes          Abstain___________ Votes 

ข.  เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
B. Election of each nominated directors 
1.  ชื่อกรรมการ นายพิเชษฐ ภีมะโยธิน   
 Director’s name Mr. Piched Bhimayothin 
 เห็นดว้ย ___________ เสียง  ไม่เห็นดว้ย___________ เสียง      งดออกเสียง___________ เสียง 

 Approve___________ Votes  Disapprove_________  Votes          Abstain___________ Votes 
2.  ชื่อกรรมการ นางสาว กลุพชัร ์ กนกวฒันาวรรณ 
 Director’s name Ms. Gulapat  Kanokwatanawan 
 เห็นดว้ย ___________ เสียง  ไม่เห็นดว้ย___________ เสียง      งดออกเสียง___________ เสียง 
 Approve___________ Votes  Disapprove_________  Votes          Abstain___________ Votes 

3.  ชื่อกรรมการ นาย มิลล ์ กนกวฒันาวรรณ 
 Director’s name Mr. Mill  Kanokwatanawan 
 เห็นดว้ย ___________ เสียง  ไม่เห็นดว้ย___________ เสียง      งดออกเสียง___________ เสียง 
 Approve___________ Votes  Disapprove_________  Votes          Abstain___________ Votes 

 
วาระที่ 6 อนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 
Agenda Item No. 6 To approve the determination of the remuneration of the directors for year 2021 

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

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

 เห็นดว้ย ___________ เสียง  ไม่เห็นดว้ย___________ เสียง      งดออกเสียง___________ เสียง 
 Approve___________ Votes  Disapprove_________  Votes          Abstain___________ Votes 
 

วาระที่ 7 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2564 
Agenda Item No. 7 To approve the appointment of the Company's auditor for 2021 and fixing of the auditor's remuneration 

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

 เห็นดว้ย ___________ เสียง  ไม่เห็นดว้ย___________ เสียง      งดออกเสียง___________ เสียง 
 Approve___________ Votes  Disapprove_________  Votes          Abstain___________ Votes 
 

วาระที ่8  พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
Agenda Item No. 8 Other matters (if any) 

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

 appropriate.  
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
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 (5)  การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนีใ้หถ้ือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกตอ้งแล ะ
ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุน้ 
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) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบไุวไ้ม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมี
สิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
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. 

 
กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบฉันทะใหถ้ือเสมือนว่า
ขา้พเจา้ไดก้ระท 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 …………………………………………...ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

(...…………………...…………………….) 
ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 
ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 
ลงช่ือ Signed …………………………………………...ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 
หมายเหตุ/Remarks 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ใช้เฉพาะกรณีที่ผูถ้ือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้ัสโตเดียน (Custodian)  

ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 
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. หลกัฐานที่ตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
The documents needed to be attached to this Proxy form are: 
(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถ้ือหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

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

 Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business 
3. ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ให้

ผูร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ 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. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

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

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

ในประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2564 ในวนัที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ (E-AGM) หรือที่จะพึง
เลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 
At the 2021 Annual General Meeting of Shareholders on April 27, 2021 at 10.00 a.m.  the meeting will held by electronic (E-AGM), or such 
other date, time and venue as the meeting may be held. 

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

 วาระที ่  เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

 วาระที ่  เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

 วาระที ่  เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

 วาระที ่  เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

 
 


