
   
 

1 

 

Sensitivity: Internal 

        วนัที ่12 เมษายน 2564 

 

เรื่อง ขอเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 ในรปูแบบผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 

เรยีน ท่านผูถ้อืหุน้บรษิทั อาฟเตอร ์ย ูจ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1.   ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563   

2.   รายงานประจ าปี 2563 ของคณะกรรมการบรษิทั พรอ้มงบการเงนิของบรษิทัส าหรบัรอบปีบญัช ี 

     สิน้สุด 31 ธนัวาคม 2563 ในรปูแบบ QR Code  

3.   รายนามและประวตัยิ่อของกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ และไดร้บัการเสนอชื่อกลบัเขา้  

          ด ารงต าแหน่งใหม ่

  4.   ขอ้บงัคบัของบรษิทัในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 

5.   ขอ้มลูค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 

6.   รายนามและประวตัขิองผูส้อบบญัช ีและรายละเอยีดค่าสอบบญัชปีระจ าปี 2564 

7.   ประวตักิรรมการอสิระทีบ่รษิทัเสนอเป็นผูร้บัมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ และนิยามกรรมการอสิระ 

8.   หนังสอืมอบฉนัทะแบบ ก. (แบบทัว่ไป) 

9.   หนังสอืมอบฉนัทะแบบ ข. (แบบก าหนดรายการต่างๆ ทีล่ะเอยีดชดัเจน) 

10.  หนังสอืมอบฉนัทะแบบ ค. (Custodian) 

11.  ระเบยีบและวธิกีารในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ผา่นสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ 

12.  แบบลงทะเบยีนการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 ผา่นสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์

 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท อาฟเตอร์ ยู จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัจนัทร์ที่ 22 

กุมภาพนัธ์ 2564 ไดม้มีตใิหจ้ดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัองัคารที ่27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. โดย

การประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ซึง่มรีะเบยีบวาระการประชุมดงัตอ่ไปนี้ 

วาระท่ี 1  พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เมื่อวนัท่ี 19 มิถนุายน 2563 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 19 

มถิุนายน 2563 เสร็จเรยีบร้อยแล้ว โดยมรีายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ที่ได้จดัส่ง

ใหก้บัผูถ้อืหุน้ทุกท่านพรอ้มหนังสอืเชญิประชุม 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบรษิัทฯ พจิารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 

ประชุมเมื่อวนัที่ 19 มถิุนายน 2563 ได้มกีารบนัทกึไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จงึเห็นควร

เสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 รบัรองรายงานการประชุม โดยมรีายละเอียด

ปรากฏตามเอกสารแนบ 1  

การลงมต ิ วาระนี้จะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระท่ี 2 รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2563 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล บรษิทัฯ ไดส้รุปผลการด าเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัทีเ่กดิขึ้นในรอบปี 2563 ไวใ้น

รายงานประจ าปี 2563 แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 (QR Code) ที่ได้

จดัส่งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทุกท่านพรอ้มหนังสอืเชญิประชุม 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบรษิทัฯ เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้รบัทราบผลการด าเนินงาน

และการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัที่เกิดขึ้นในรอบปี 2563 โดยมรีายละเอียดปรากฏตามเอกสาร

แนบ 2 (QR Code) 

การลงมต ิ วาระนี้เป็นวาระแจง้เพื่อทราบจงึไม่มกีารลงคะแนนเสยีง 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัฯ ส าหรบัรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล บรษิทัฯ ไดจ้ดัท างบการเงนิของบรษิทัฯ ส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

และได้จัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ท าการตรวจสอบ รวมถึงได้รับการสอบทานจาก

คณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัฯ เรยีบร้อยแล้วทัง้นี้ เพื่อให้

เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีาร

แก้ไขเพิม่เตมิ) (“พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจ ากดั”) และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 39 ซึ่งก าหนดให้

บรษิัทฯ จะต้องจดัท างบดุลและบญัชกี าไรขาดทุน ณ วนัสิ้นสุดของรอบปีบญัชเีพื่อเสนอใหท้ี่

ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัใินการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ทุกปี 

อน่ึง สรุปสาระส าคญัของงบการเงนิของบรษิทัฯ ส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 มรีายละเอยีดดงันี้ 

รายการส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2563 (บาท) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทัฯ 

สนิทรพัยร์วม 1,303,219,982 1,282,472,614 

หนี้สนิรวม 452,517,507 437,065,097 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ 850,702,475 845,407,517 

รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลูกคา้ 767,937,916 745,510,960 

รวมรายได ้ 773,437,818 753,889,615 

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 53,882,344 48,343,796 

ก าไรต่อหุน้ 0.07 0.06 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบรษิัทฯ พจิารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ทีป่ระชุมสามญัผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2564 

อนุมตัิงบการเงนิของบรษิัทฯ ส าหรบัรอบปีบญัชสีิ้นสุด วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ซึ่งผ่านการ

ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี รวมถึงได้รบัการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการ

อนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัฯ เรยีบรอ้ยแล้ว โดยมรีายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 

(QR Code) 

การลงมต ิ มตวิาระนี้จะตอ้งไดร้บัอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรผลก าไรจากการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรบัรอบปีบญัชีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และการจ่ายเงินปันผล 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล 1) ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจ ากดั ก าหนดว่าบรษิทัฯ ต้องจดัสรรก าไรสุทธิ

ประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมายในจ านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิ

ประจ าปีหกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (หากม)ี จนกว่าทุนส ารองตามกฎหมายจะมจี านวนไม่

น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน ทัง้นี้ เน่ืองดว้ยปัจจุบนับรษิทัฯ ไดจ้ดัสรรเงนิทุนส ารอง

ครบตามที่กฎหมายก าหนดแล้วบรษิทัฯ จงึไม่ต้องจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีไวเ้ป็นทุนส ารอง

เพิม่เตมิอกี 

2) บรษิทัฯ มนีโยบายจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผู้ถอืหุน้ในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธิ

ภายหลังจากหกัภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ก าหนดไว้ใน

กฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ โดยการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้

ขึน้อยู่กบัความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามทคณะกรรมการบรษิทัฯ เหน็สมควร 

ดงันัน้ ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่1/2564 เมื่อวนัที ่22 กุมภาพนัธ์ 2564 พจิารณา

แล้วเหน็ควรจดัสรรผลก าไรจากการด าเนินงานของบรษิทัฯ ส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 

ธนัวาคม 2563 เพื่อจ่ายเงนิปันผลประจ าปีใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ในอตัราหุน้ละ 0.06 บาท 

คดิเป็นเงนิปันผลรวมทัง้สิน้ 48,937,413.66 บาท ซึ่งสอดคล้องกบันโยบายการจ่ายเงนิปันผล

ของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ จะจ่ายเงนิปันผลตามรายละเอยีดดงักล่าวขา้งตน้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทีม่ชีื่อ

ปรากฏตามรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธริบัเงนิปันผล (Record Date) ณ วนัที ่10 พฤษภาคม 2564

และก าหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัที ่25 พฤษภาคม 2564 

ทัง้นี้ ขอ้มลูเปรยีบเทยีบอตัราการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัฯ มรีายละเอยีดดงันี้ 

รายละเอียดการจา่ยปันผล รอบปีบญัชีส้ินสุด 

31 ธนัวาคม 2563 

รอบปีบญัชีส้ินสุด 

31 ธนัวาคม 2562 

1. ก าไร (ขาดทุน) สุทธจิากงบการเงนิเฉพาะกจิการ 49,905,209 237,475,901 

2. จ านวนหุน้ทีอ่อกและเสนอขายแลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ 815,623,561 815,623,561 

3. รวมเป็นเงนิปันผลทัง้สิน้ 48,937,414 236,530,832 

4. อตัราการจ่ายปันผลเทยีบกบัก าไรสุทธ ิ 98.06% 99.60% 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบรษิทัฯ เหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564  

(1) พจิารณาอนุมตังิดการจดัสรรผลก าไรจากผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ส าหรบัรอบปีบญัชี

สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เขา้ทุนส ารองของบรษิทัฯ เนื่องจากบรษิทัฯ ไดม้ทีุนส ารองครบ

ตามทีก่ฎหมายก าหนดแลว้  
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  (2) พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรผลก าไรจากการด าเนินงานของบรษิทัฯ ส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุด

วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 เพื่อจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.06 บาท หรอืคดิ

เป็นรอ้ยละ 98.06 ของก าไรสุทธติามงบการเงนิเฉพาะกจิการ ซึ่งคดิเป็นเงนิปันผลจ านวนรวม

ทัง้สิน้ 48,937,413.66 บาท  

การลงมต ิ         มตใินวาระนี้จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีง 

                      ลงคะแนน 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ.บรษิทัมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบับรษิทัฯ ขอ้ 17 ก าหนดไวว้่า ใน

การประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสามเป็นอตัรา 

ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกล้ทีสุ่ดกบัส่วน

หนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระนัน้ อาจได้รบัเลือกให้กลบัเข้ามาด ารง

ต าแหน่งเป็นกรรมการใหม่กไ็ด ้

ทัง้นี้ ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 มกีรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 ท่าน ดงันี้ 

กรรมการท่ีออกตามวาระ ประชมุ

คณะกรรมการ       

ปี 2563 

ประชมุคณะกรรมการชุด

ย่อย ปี 2563 (ตรวจสอบ/สรร

หาและก าหนดค่าตอบแทน) 

จ านวนปีท่ีด ารง

ต าแหน่ง

กรรมการ 

นายพเิชษฐ ภมีะโยธนิ 

กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

7/7 4/4, 1/1 5 

นางสาวกุลพชัร ์กนกวฒันาวรรณรอง

กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ดัการ 

7/7 4/4 5 

นายมลิล ์กนกวฒันาวรรณ 

กรรมการ และผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 

7/7 4/4 5 

ทัง้นี้ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพ้จิารณาคุณสมบตัขิองกรรมการที่ต้อง

ออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 แลว้ เหน็ว่ากรรมการผู้

ทีต่้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ 1) นายพเิชษฐ ภมีะโยธนิ 2) นางสาว

กุลพชัร์ กนกวฒันาวรรณ และ 3) นายมลิล์ กนกวฒันาวรรณ เป็นผู้ที่มคีวามรู้ความสามารถ 

ประสบการณ์ และความเชีย่วชาญอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบรษิัทฯ ดงันัน้ จงึ

เห็นควรเสนอให้แต่งตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่านดงักล่าวกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัฯ 

ต่อไปอกีวาระหนึ่ง 
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Sensitivity: Internal 

ซึ่งบุคคลทัง้ 3 ท่านทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการขา้งตน้ คณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทนได้พิจารณากลัน่กรองด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ตามหลักเกณฑ์และ

กระบวนการสรรหา โดยพจิารณาแล้วเหน็ว่าว่าบุคคลทัง้ 3 ท่านมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะ

ต้องห้ามตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัด และ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวขอ้ง และส าหรบัผู้ที่จะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่มี

คุณสมบตัิความเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียด

เท่ากับข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย์”) ตามที่ปรากฏ

ในเอกสารแนบ 3 ทีไ่ดจ้ดัส่งใหก้บัผูถ้อืหุน้ทุกท่านพรอ้มหนังสอืเชญิประชุม รวมถงึมคีุณสมบตัิ

ความเป็นกรรมการอสิระครบถว้นตามขอ้ก าหนดของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ซึง่มคีวามเหมาะสมทีจ่ะด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัฯ  

ทัง้นี้ ขอ้มูลของบุคคลผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการทัง้ 3 ท่าน มรีายละเอยีด

ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ทีไ่ดจ้ดัส่งใหก้บัผูถ้อืหุน้ทุกท่านพรอ้มหนังสอืเชญิประชุม 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบรษิัทฯ ได้พจิารณากลัน่กรองคุณสมบตัิของกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่ง

ตามวาระจ านวน 3 ท่าน ด้วยความรอบคอบระมดัระวงัแล้ว จงึเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม    

ผู้ถือหุ้นอนุมตัิแต่งตัง้ให้กรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง

ต่อไปอกีวาระหนึ่ง 

1. นายพเิชษฐ ภมีะโยธนิ - กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ และ  

     กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

2. นางสาวกุลพชัร ์กนกวฒันาวรรณ - กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ดัการ 

3. นายมลิล ์กนกวฒันาวรรณ - กรรมการ และผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 

การลงมต ิ มตใินวาระนี้จะตอ้งไดร้บัอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีง 

ลงคะแนน (ในการพจิารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ บรษิทัฯ จะใหท้ี่

ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัเิป็นรายบุคคล) 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษทัฯ  

 ประจ าปี 2564 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ.บรษิัทมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 22 ก าหนดว่า 

กรรมการมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนจากบรษิทัฯ ในรปูของเงนิรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัส 

หรอืผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามที่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะพจิารณา โดยอาจก าหนด

เป็นจ านวนแน่นอนหรอืวางหลกัเกณฑ์ และจะก าหนดเป็นคราวๆไป หรอืจะใหม้ผีลตลอดไป

จนกว่าทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะมมีตเิปลีย่นแปลงเป็นอย่างอื่นกไ็ด ้
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Sensitivity: Internal 

ทัง้นี้ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพ้จิารณาความเหมาะสมของการก าหนด

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ โดยพิจารณากลัน่กรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม

ประการต่างๆ กล่าวคอื ผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ และขนาดธุรกจิของบรษิทัฯ ภาระหน้าที่

และความรับผิดชอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ที่

ประชุมผูถ้อืหุน้อนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัฯ ประจ าปี 2564 เป็นจ านวนไม่

เกนิ 1,000,000 บาท โดยใหจ้่ายในรปูค่าเบีย้ประชุมรายไตรมาส 

ต าแหน่ง รวมค่าตอบแทนกรรมการ  

ปี 2563 ท่ีเกิดขึ้นจริง      

เสนอค่าตอบแทนกรรมการปี 

2564 คา่ตอบแทน 

(ปีท่ีเสนอ) 

ประธานกรรมการบรษิทั และกรรมการอสิระ 220,000 220,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 180,000 180,000 

กรรมการอสิระ 140,000 140,000 

กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารของบรษิทั 40,000 40,000 

กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารของบรษิทั - - 

รวม 580,000 580,000 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบรษิทัฯ เหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 พจิารณาอนุมตัิ

การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบรษิัทฯ โดยก าหนดค่าตอบแทน

กรรมการบรษิทัฯ ประจ าปี 2564 เป็นเงนิจ านวนไม่เกนิ 1,000,000 บาท โดยใหจ้่ายในรูปค่า

เบี้ยประชุมรายไตรมาส ทัง้นี้ ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ มี

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ที่ได้จดัส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญ

ประชุม 

การลงมต ิ มตใินวาระนี้ตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมด 

 ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและการก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ   

                            ประจ าปี 2564 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ.บรษิทัมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 36 ก าหนดใหท้ี่

ประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชแีละก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิัทฯ ทุก

รอบปีบญัชี จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตของบรษิัท 

ส านักงาน อวีาย จ ากดั ใหท้ าหน้าทีผู่ส้อบบญัชรีายปีและรายไตรมาสของบรษิทัฯ ส าหรบัรอบปี

บญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหนึ่งดงัต่อไปนี้เป็นผูท้ า
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Sensitivity: Internal 

การตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัฯ มรีายละเอยีดปรากฏตามเอกสาร

แนบ 6 ทีไ่ดจ้ดัส่งใหก้บัผูถ้อืหุน้ทุกท่านพรอ้มหนังสอืเชญิประชุม 

1) นางสาวมณี รตันบรรณกจิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่5313 และ/หรอื 

2) นางพนูนารถ เผ่าเจรญิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่5238 และ/หรอื 

3) นางสาววสิสุตา จรยิธนากร ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่3853 

ทัง้นี้ การพจิารณาคดัเลอืกผู้สอบบญัช ีประจ าปี 2564 ขา้งต้น คณะกรรมการตรวจสอบของ

บริษัทฯ ได้พิจารณาคดัเลือกจากผู้สอบบญัชซีึ่งได้เสนอราคาค่าสอบบญัชแีละขอบเขตการ

ด าเนินงานมายังบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและ

ประสบการณ์การท างานของผูส้อบบญัช ีซึง่ภายหลงัจากพจิารณาแลว้เหน็ว่า บรษิทั ส านักงาน 

อวีาย จ ากดั เป็นส านักงานสอบบญัชทีีม่คีวามเป็นอสิระ มคีวามเชีย่วชาญในการสอบบญัช ีและ

ค่าสอบบญัชทีีเ่สนอมคีวามเหมาะสม ทัง้นี้ ผู้สอบบญัชทีัง้ 3 ท่านดงักล่าว ไม่มคีวามสมัพนัธ์

หรอืมส่ีวนไดเ้สยีกบับรษิทัฯ บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

หรอืบุคคลทีม่คีวามเกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว รวมถงึไม่มรีายใดเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 

เกนิกว่า 7 ปี 

อน่ึง ในกรณีทีผู่ส้อบบญัชทีีม่รีายนามขา้งตน้ไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหบ้รษิทั ส านักงาน อี

วาย จ ากดั แต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีายอื่นของบรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั เขา้ท าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบ

บญัชขีองบรษิทัฯ แทนได ้

นอกจากนี้ เสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 อนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบ

บญัชขีองบรษิทัฯ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 เป็นจ านวนเงนิไม่

เกิน 1,710,000 บาท ไม่รวมบรษิัทย่อย ค่าบรกิารอื่นๆ (Non-audit services) และค่าใช้จ่าย

เบด็เตลด็ (Out of pocket expenses)  

ทัง้นี้ ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ประจ าปี 2564 เปรยีบเทยีบกบัปี 2563 มรีายละเอยีดดงันี้ 

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี          

(Audit Fee) 

ส าหรบัรอบปีบญัชีส้ินสุด             

31 ธนัวาคม 2563 

ส าหรบัรอบปีบญัชีส้ินสุด             

31 ธนัวาคม 2564 

(ปีท่ีเสนอ) 

ค่าสอบบญัชขีองบรษิทัฯ จ านวนเงนิไม่เกนิ 1,710,000 บาท จ านวนเงนิไม่เกนิ 1,710,000 บาท 

ส ำหรบัรอบปีบญัชสีิ้นสุด 31 ธนัวำคม 2563  บรษิทัฯ จ่ำยค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชเีป็นจ ำนวนเงนิ 1,580,000 บำท  

เนือ่งจำกมสี่วนลดจำกสถำนกำรณ์ Covid-19 จ ำนวน 130,000 บำท 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาแล้ว เหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุ้น ประจ าปี 2564 

อนุมตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั ส านักงานอวีาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชปีระจ าปีและราย

ไตรมาสของบรษิัทฯ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564  และก าหนด
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Sensitivity: Internal 

ค่าตอบแทนการสอบบญัชเีป็นจ านวนเงนิไม่เกนิ 1,710,000 บาท ไม่รวมบรษิทัย่อย ค่าบรกิาร

อื่นๆ (Non-audit services) และค่าใชจ้่ายเบด็เตลด็ (Out of pocket expenses) โดยก าหนดให้

ผู้สอบบญัชคีนใดคนหนึ่งดงัต่อไปนี้ เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิ

ของบรษิทัฯ 

   1.  นางสาวมณี รตันบรรณกจิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่5313 และ/หรอื 

   2.  นางพนูนารถ เผ่าเจรญิ           ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่5238 และ/หรอื 

   3.  นางสาววสิสุตา จรยิธนากร     ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่3853 

การลงมต ิ มตใินวาระนี้ตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีง 

 ลงคะแนน 

วาระท่ี 8 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 

บรษิทัฯ ไดเ้ผยแพร่หนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ พรอ้มเอกสารประกอบการประชุม ไวบ้นเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ ที ่ 

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

หุน้เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัองัคารที ่27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โปรดแต่งตัง้บุคคลอื่นเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนในการประชุมผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์ครัง้นี้  โดยกรอกรายละเอียดและลงลายมอืชื่อในหนังสอืมอบฉันทะแบบใด

แบบหนึ่ง ซึ่งบรษิทัฯ ไดแ้นบหนังสอืมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (Custodian) รายละเอยีดปรากฎตามเอกสาร

แนบ 8-10 ตามล าดบั และเพื่อเป็นการรกัษาสทิธ ิและผลประโยชน์ของผู้ถอืหุ้นกรณีทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ย

ตนเอง และมคีวามประสงค์จะมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทัฯ เขา้ประชุมและออกเสยีงแทนตน ผูถ้อืหุน้สามารถ

มอบฉนัทะโดยใชห้นังสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ใหก้รรมการอสิระของบรษิทัฯ ดงัมชีื่อและรายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบ 

7 เพื่อเขา้ร่วมประชุม และออกเสยีงลงคะแนนแทนผูถ้อืหุน้ได ้ 

ทัง้นี้ ขอความร่วมมอืท่านผูถ้อืหุน้ไดโ้ปรดส่งหนังสอืมอบฉนัทะมายงับรษิทัฯ ภายในวนัที ่20 เมษายน 2564 โดย

ส่งมาที่ “นักลงทุนสัมพันธ์” บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ ากัด (มหาชน)  เลขที่ 1319/9 ถนนพัฒนาการ 25 แขวงสวนหลวง 

กรุงเทพมหานคร 10250 หรอื สแกน/ถ่ายรปู มายงั Email: ir@afteryou.co.th  

        ขอแสดงความนับถอื 

 

 

                           (นายปรยีม์น ป่ินสกุล) 

                           ประธานคณะกรรมการ 

         บรษิทั อาฟเตอร ์ย ูจ ากดั (มหาชน) 



 

 

Sensitivity: Internal 

เอกสารประกอบวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 (E-AGM) 

เอกสารแนบ 1 ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 
(ประกอบการพจิารณาส าหรบัวาระที ่1)  
 

เอกสารแนบ 2 รายงานประจ าปี 2563 ของคณะกรรมการบรษิทั พรอ้มงบการเงนิของบรษิทัส าหรบัรอบปีบญัชี
สิน้สุด 31 ธนัวาคม 2563 ในรปูแบบ QR Code 
(ประกอบการพจิารณาส าหรบัวาระที ่2 และ 3)  
 

เอกสารแนบ 3 รายนามและประวตัยิ่อของกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ และไดร้บัการเสนอชื่อกลบัเขา้
ด ารงต าแหน่งใหม ่
(ประกอบการพจิารณาส าหรบัวาระที ่5) 
 

เอกสารแนบ 4 ขอ้บงัคบัของบรษิทัในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ 
 

เอกสารแนบ 5 ขอ้มลูค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 
(ประกอบการพจิารณาส าหรบัวาระที ่6)  
 

เอกสารแนบ 6 รายนามและประวตัขิองผูส้อบบญัช ีและรายละเอยีดค่าสอบบญัชปีระจ าปี 2564 
(ประกอบการพจิารณาส าหรบัวาระที ่7) 
 

เอกสารแนบ 7 ประวตักิรรมการอสิระทีบ่รษิทัเสนอเป็นผูร้บัมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ และนิยามกรรมการอสิระ 
 

เอกสารแนบ 8 หนังสอืมอบฉนัทะแบบ ก. (แบบทัว่ไป)  
 

เอกสารแนบ 9 หนังสอืมอบฉนัทะแบบ ข. (แบบก าหนดรายการต่างๆ ทีล่ะเอยีดชดัเจน) 
 

เอกสารแนบ 10 หนังสอืมอบฉนัทะแบบ ค. (Custodian) 
 

เอกสารแนบ 11 ระเบยีบและวธิกีารในการเขา้ร่วมประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ 
 

เอกสารแนบ 12 แบบลงทะเบยีนการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์
 

บรษิทัฯ ไดเ้ผยแพร่รายการเอกสารทีเ่กีย่วกบัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 (E-AGM) 
บนเวบ็ไซด ์http://investor.afteryoudessertcafe.com/th/download/shareholders-meeting   
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รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2563 

ของ 

บริษทั อาฟเตอร ์ยู จาํกดั (มหาชน) 

วนั เวลา และสถานทีป่ระชุม 

บรษิทั อาฟเตอร ์ย ูจาํกดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ไดจ้ดัใหม้กีารประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2563 (“ที่

ประชุม”) เมื่อวนัที ่19 มถุินายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชุม ชัน้ 4 สํานักงานใหญ่ของบรษิทัฯ เลขที ่

1319/9 ซอยพฒันาการ 25 ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250  

เริม่การประชุม 

นางสาววรษิา โสภณพศิ ทําหน้าทีเ่ป็นผูด้ําเนินการประชุม (“ผูด้ําเนินการประชุม”) ผูด้ําเนินการประชุม

กล่าวต้อนรบัผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะรวมถึงผู้เขา้ร่วมการประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงขอ้มูลทัว่ไป

เกีย่วกบัจํานวนทุนจดทะเบยีนและหุน้ของบรษิทัฯ ณ วนักําหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ หรอื Record Date เมื่อวนัที ่8 

มถุินายน 2563 กล่าวคอื บรษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีนทัง้สิน้ 81,562,500 บาท แบ่งออกเป็น 815,625,000 หุน้ โดยมี

ทุนจดทะเบยีนชําระแลว้ 81,562,356 บาท เป็นหุน้ทีอ่อกและจําหน่ายแลว้จํานวน 815,623,561 หุน้ มูลค่าทีต่รา

ไวหุ้น้ละ 0.10 บาท  

ผูด้ําเนินการประชุมไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมครัง้น้ีมผีูถ้ือหุน้เขา้ร่วมการประชุมด้วยตนเอง

และผู้รบัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมรวม 138 ราย นับรวมจํานวนหุ้นได ้630,590,083 หุ้น หรอืคดิเป็นร้อยละ 

77.3138 ของหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษิทัฯ ครบเป็นองคป์ระชุมตามทีก่ําหนดไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบั

ของบรษิัทฯ ซึ่งกําหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้าม)ี มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน 

หรอืไม่น้อยกว่ากึง่หน่ึงของจํานวนผู้ถอืหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที่

จาํหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษิทัฯ 

ทัง้น้ี ก่อนเขา้สู่วาระการประชุม ผู้ดําเนินการประชุมได้กล่าวแนะนําคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บรหิาร

บรษิทัฯ และทีป่รกึษาบรษิทัฯ ทีเ่ขา้ร่วมการประชุม ดงัน้ี  

กรรมการผูเ้ขา้ร่วมการประชุม 

1. นายปรยีม์น ป่ินสกุล   ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ / กรรมการตรวจสอบ / ประธาน

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

2. นายววิฒัน์ กนกวฒันาวรรณ รองประธานคณะกรรมการบริษัทฯ / กรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน 

3. นายพเิชษฐ ภมีะโยธนิ กรรมการบรษิทัฯ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทน 

4. ดร. ธรรมนูญ อานนัโทไทย กรรมการบรษิทัฯ / กรรมการตรวจสอบ 

5. นายแม่ทพั ต. สวุรรณ กรรมการบรษิทัฯ และกรรมการผูจ้ดัการ 

6. นางสาวกุลพชัร ์กนกวฒันาวรรณ กรรมการบรษิทัฯ และรองกรรมการผูจ้ดัการ 

7. นายมลิล ์กนกวฒันาวรรณ กรรมการบรษิทัฯ และผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 
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ผูบ้รหิารผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

1.  นายทรงพล ทศันาเสถยีรกจิ   ผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏบิตักิาร 

2.  นางสาวอุไรวรรณ สมานวงศ ์  ผูอ้าํนวยการฝ่ายผลติ 

3.  นางสาวชไมพร ตัง้กติตสิวุรรณ์  ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 

ผูส้อบบญัชจีาก บรษิทั สาํนกังาน อวีาย จาํกดั 

1. นางสาวสมุาล ีรวีราบณัฑติ   หุน้สว่นดา้นการสอบบญัช ี 

2. นางสาวณชันิช  เตชวรประเสรฐิ  ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบบญัช ี  

ทีป่รกึษากฎหมายจาก บรษิทั ฮนัตนั แอนดรสู ์เคริท์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 

1. นายธรีศกัดิ ์เพช็รไพบลูย ์  Associate 

2. นางสาววรษิา โสภณพศิ   Associate 

ผูด้าํเนินการประชุมไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชมุทราบถงึวธิกีารดาํเนินการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2563 ของบรษิทัฯ 

โดยในการประชุมในวนัน้ี บรษิทัฯ ไดใ้ช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบยีนและนับคะแนนเสยีง และเพื่อใหก้าร

ประชุมเป็นไปตามหลกัการกํากบักจิการทีด่ ีผูด้ําเนินการประชุมจงึชีแ้จงวธิกีารลงทะเบยีนและวธิกีารนับคะแนน

เสยีงซึง่ผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งลงมตใินแต่ละวาระ ดงัน้ี 

1. การออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุม ผู้ถอืหุน้ทุกคนจะมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจํานวนหุ้นทีต่นถืออยู่ โดยใหน้ับ

หน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสยีง 

2. กรณีผูถ้ือหุ้นมาประชุมดว้ยตนเองและผู้รบัมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกําหนด ให้ปฏบิตัิการลงคะแนน

เสยีงดงัต่อไปน้ี 

 ก่อนการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ ขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงลายมอืชื่อในบตัรลงคะแนน ทัง้น้ี เพื่อใหเ้กดิ

ความโปร่งใสในการลงคะแนน 

อน่ึง ในกรณีที่บตัรลงคะแนนมไิดก้ําหนดช่องลงลายมอืชื่อไว้ ให้ผูถ้ือหุน้ลงลายมอืชื่อที่บรเิวณใต้

ช่องลงคะแนน 

 ในการลงคะแนนเสยีงสาํหรบัทุกวาระหากไมม่ผีูถ้อืหุน้ท่านใด ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ใหถ้อืว่า

ผูถ้ือหุ้น เหน็ชอบหรอืเหน็ดว้ยตามจํานวนเสยีงของผู้ถอืหุ้นต่อมติที่นําเสนอ สําหรบัผู้ถือหุ้นที่ไม่

เหน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีงใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนทีบ่รษิทัฯ จดัใหพ้รอ้มลงลายมอืชื่อ 

และยกมอืใหเ้จา้หน้าทีไ่ปเกบ็บตัรลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้ 

 ในการรวมผลคะแนน บรษิทัฯ จะนําคะแนนเสยีงทีไ่ม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง หกัออกจากคะแนน

เสยีงทัง้หมด และสว่นที่เหลอืจะถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงที่เหน็ดว้ย สาํหรบัผูท้ี่ออกเสยีงเหน็ดว้ยใน

วาระเหล่าน้ี  ขอใหเ้กบ็บตัรลงคะแนนไวก่้อน และสง่คนืแก่เจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ หลงัเสรจ็สิน้การ

ประชุม ทัง้น้ี การลงมตใินการประชุมครัง้น้ี เป็นการลงมตแิบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมตแิบบลบั แต่มี

การเกบ็บตัรลงคะแนนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทัง้หมดเพื่อใหเ้กดิความโปร่งใส 

 การลงคะแนนในลกัษณะดงัต่อไปน้ี จะถอืว่าการลงคะแนนดงักล่าวเป็นโมฆะ 

1) บตัรลงคะแนนทีม่กีารทาํเครื่องหมายเกนิกว่าหน่ึงช่อง  

2) บตัรลงคะแนนทีม่กีารออกเสยีงโดยแสดงเจตนาขดักนั  

3) บตัรลงคะแนนทีม่กีารขดีฆา่และไม่มลีายมอืชื่อกาํกบั  

4) บตัรลงคะแนนทีล่งคะแนนเสยีงเกนิกว่าเสยีงทีม่อียู่  
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ในกรณีทีท่่านตอ้งการแกไ้ขการออกเสยีง โปรดขดีฆา่ของเดมิและลงชื่อกาํกบั ดว้ยทุกครัง้ 

3.  กรณีผูถ้อืหุน้ทีท่าํหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุม หรอืมอบใหก้รรมการหรอืกรรมการอสิระ

ออกเสยีง และกําหนดใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องผูถ้อืหุน้หรอืผูม้อบฉันทะ 

ผูร้บัมอบฉนัทะจะลงคะแนนเสยีงตามความประสงคข์องผูถ้อืหุน้หรอืผูม้อบฉนัทะ  

4.  กรณีผูถ้ือหุ้นที่ทําหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. ผู้ถอืหุน้ต่างประเทศ ซึง่แต่งตัง้คสัโตเดยีนในประเทศไทยเป็น

ผูร้บัฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง คราวเดยีวกนัในแต่ละ

วาระ โดยแยกเสยีงทีจ่ะทาํการลงคะแนนเท่ากบัจาํนวนหุน้ทีต่นถอื 

5. การลงมตใินวาระต่าง ๆ จะตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงจากผูถ้อืหุน้ ดงัน้ี 

 การลงมตใินวาระที ่2 วาระที ่4 วาระที ่5 วาระที ่6 และวาระที ่8 จะตอ้งไดร้บัการอนุมตั ิดว้ยคะแนน

เสยีงขา้งมากของผู้ถอืหุ้นที่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยในวาระที ่6 เป็นวาระพจิารณา

อนุมตักิารเลอืกตัง้กรรมการบรษิทัฯ แทนกรรมการทีต่อ้งออกจากตําแหน่งตามวาระ บรษิทัฯ ไดจ้ดั

ใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารเลอืกตัง้เป็นรายบุคคล 

 การลงมตใินวาระที ่7 จะต้องได้รบัการอนุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสยีง

ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม  

6.  ภายใต้ขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 35 (1) กําหนดว่า “ในกรณีปกต ิใหถ้ือคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถอืหุ้นซึ่งมา

ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนโดยใหน้บัหน่ึงหุน้เป็นเสยีงหน่ึง ถ้ามคีะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานทีป่ระชุมออก

เสยีงเพิม่ขึน้อกีหน่ึงเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด” ดงันัน้ ในการพจิารณาคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ว่าเหน็ดว้ยใน

วาระนัน้ ๆ หรอืไม่ จะนับเฉพาะคะแนนเสยีง “เหน็ด้วย” และ “ไม่เหน็ดว้ย” ของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออก

เสยีงลงคะแนนเท่านัน้ โดยในกรณีผู้ถือหุ้นมกีารออกเสยีงลงคะแนน “งดออกเสยีง” บรษิทัฯ จะไม่นับการออก

เสยีงดงักล่าวเป็นฐานในการนบัคะแนนเสยีง 

7. สาํหรบัผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะกลบัก่อน หรอืไม่อยู่ในหอ้งประชุมในวาระใด ผูถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธขิองท่านได ้

โดยสง่บตัรลงคะแนนล่วงหน้าใหก้บัเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ ก่อนออกจากหอ้งประชุม 

8. คะแนนเสยีงของจาํนวนผูถ้อืหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั เน่ืองจากการทยอยเขา้หอ้งประชุมของผูถ้อืหุ้น

และผูร้บัมอบฉนัทะ ทาํใหจ้าํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั 

9. เพื่อความโปร่งใสในการนบัคะแนนในครัง้น้ี บรษิทัฯ ขอเชญิตวัแทนผูถ้อืหุน้ 2 ท่าน เขา้ร่วมสงัเกตการณ์การ

นบัคะแนน ไดแ้ก่ นางสาวกลัมาณี ลอืแบชา และนางสาวสุดารตัน์ โต๊ะทอง พรอ้มทัง้เชญิตวัแทนจากบรษิทั 

ฮนัตนั แอนดรูส ์เคริ์ท (ไทยแลนด์) จํากดั คอื นายธรีศกัดิ ์เพช็รไพบูลย์ เขา้ร่วมเป็นสกัขพียานในการนับ

คะแนน 

10. ก่อนลงมตใินแต่ละวาระ ประธานทีป่ระชุมจะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมซกัถามในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบั

วาระนัน้ ๆ ตามความเหมาะสมโดยขอใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมทีต่อ้งการซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ส่งคําถาม

ทีก่ล่องคาํถามหน้าหอ้ง หรอื สง่คาํถามใหแ้ก่เจา้หน้าที ่เพื่อจดัสง่คาํถามแก่ประธานกรรมการต่อไป 

 

จากนัน้ ผูด้าํเนินการประชุมไดเ้รยีนเชญิ นายปรยีม์น ป่ินสกุล ประธานกรรมการบรษิทัฯ ซึง่ทาํหน้าทีป่ระธานในที่

ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดประชุม และดาํเนินการประชุมตามระเบยีบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 
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วาระท่ี 1   เรือ่งท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมเพื่อทราบ 

  -ไม่ม-ี 

หมายเหตุ   วาระน้ีเป็นวาระเพื่อทราบจงึไม่มกีารลงคะแนนเสยีง 

วาระท่ี 2 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2562 เมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2562 

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมว่า บรษิทัฯ ไดจ้ดัทํารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2562 

ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่29 เมษายน 2562 เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ โดยมรีายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่่งมา

ด้วย 1 ที่ได้จดัส่งให้กบัผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสอืเชิญประชุม จงึเหน็ควรเสนอให้ที่ประชุม 

รบัรองรายงานการประชุมการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 ซึ่งได้จดัให้มกีารประชุมเมื่อ

วนัที ่29 เมษายน 2562 โดยมรีายละเอยีดตามทีเ่สนอ 

ผูด้ําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ทีป่ระชุมแสดงความคดิเหน็และสอบถามขอ้มูลรายละเอยีดที่

เกีย่วกบัวาระน้ี แต่ไม่มผีูถ้ือหุ้นท่านใดแสดงความคดิเหน็หรอืสอบถามขอ้มูลรายละเอยีดเกีย่วกบั

วาระน้ี จากนัน้ ผูด้าํเนินการประชุมจงึไดข้อใหท้ีป่ระชุมลงมตใินวาระน้ี 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2562 ซึง่ไดป้ระชุม

เมื่อวนัที่ 29 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีง

ลงคะแนน โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

เหน็ดว้ย 630,485,883 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

หมายเหตุ  (1) การลงมตใินวาระน้ี ไม่มบีตัรเสยี 

(2) การลงมตใินวาระน้ีจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและ

ออกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 3 รบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ประจาํปี 2562 

ประธานฯ มอบหมายให ้นายแม่ทพั ต.สวุรรณ กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูนํ้าเสนอรายละเอยีดผลการ

ดาํเนินงานของบรษิทั ประจาํปี 2562 ต่อทีป่ระชุม และประธานฯ ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่าบรษิทัฯ 

ไดส้รุปผลการดาํเนินงานและการเปลีย่นแปลงทีส่าํคญัทีเ่กดิขึน้ในรอบปี 2562 ไวใ้นรายงานประจาํปี 

2562 ในรปูแบบ QR Code ทีไ่ดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มหนงัสอืเชญิประชุมแลว้ โดยมรีายละเอยีด

ปรากฎตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2  

นายแม่ทพั ต.สวุรรณ ชีแ้จงใหท้ีป่ระชุมทราบถงึผลการดําเนินงานของบรษิทัฯ ในปี 2562 โดยสรุป

ดงัน้ี 
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    บริษัทฯ ได้ขยายสาขาโดยเปิดอาฟเตอร์ ยู สาขาใหม่ในกรุงเทพฯ 4 สาขา คือ สาขา

ไอคอนสยาม, วนั-โอ-วนั เดอะเทริด์เพลส, เดอะมารเ์กต็แบงคอก, และ อเีลฟเว่นแบงคอก 

และเปิดอาฟเตอร ์ยู สาขาต่างจงัหวดั 2 สาขา คอื เซน็ทรลัป่าตอง และเซน็ทรลัเฟสตวิลั

หาดใหญ่ 

    บรษิทัฯ มกีารลงทุนเพิม่ในเครื่องจกัรเพื่อใหโ้รงงานสามารถรองรบักาํลงัการผลติทีเ่พิม่ขึน้

สําหรับการผลิตสินค้ากลุ่มซื้อกลับบ้าน โดยเฉพาะขนมปังซึ่งมีการออกรสชาติใหม่ๆ 

เพิม่เตมิ รวมถงึรบัจา้งผลติเพื่อขายใหก้บับรษิทัต่างๆ ในลกัษณะของงาน OEM 

    บรษิทัฯ ไดข้ยายช่องทางการจาํหน่ายสนิคา้ โดยเน้นการขายผ่านทาง Pop-up Store เพิม่

มากขึน้ โดยการจดัตัง้ Pop-up Store มดีว้ยกนั 2 รูปแบบ คอื แบบแรกจะเป็นรา้นคา้ทีม่ี

โต๊ะและพื้นที่ให้นัง่ รวมทัง้มเีมนูสนิค้าคล้ายกบัเมนูในร้านสาขาอาฟเตอร์ ยู และแบบที่

สองจะเป็นบธูขนาดเลก็ทีเ่น้นตัง้อยู่ในพืน้ทีม่คีนหนาแน่น และเมนูสนิคา้ทีข่ายจะเป็นเมนูที่

เป็นหมวดซือ้กลบับา้นเป็นหลกั 

    บริษัทฯ ได้เริ่มการก่อสร้างอาคารโรงงานหลังใหม่เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต 

โดยเฉพาะการสง่ออกและงานต่างประเทศ 

ผูด้ําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ทีป่ระชุมแสดงความคดิเหน็และสอบถามขอ้มูลรายละเอยีดที่

เกี่ยวกบัวาระน้ี ซึ่งมผีูถ้ือหุ้นได้แสดงความคดิเหน็และสอบถามขอ้มูลรายละเอยีดเกี่ยวกบัวาระน้ี 

และคณะกรรมการกไ็ด้กล่าวขอบคุณสําหรบัความคดิเหน็และได้ชีแ้จงรายละเอยีดเกี่ยวกบัวาระน้ี

ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทราบ จากนัน้ ผูด้าํเนินการประชุมจงึไดข้อใหท้ีป่ระชุมลงมตใินวาระน้ี 

หมายเหตุ วาระน้ีเป็นวาระแจง้เพื่อทราบจงึไม่มกีารลงคะแนนเสยีง 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัฯ สาํหรบัรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

ประธานฯ มอบหมายให้ นายมิลล์ กนกวฒันาวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ เป็นผู้นําเสนองบ

การเงนิของบรษิทัฯ สาํหรบัรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

นายมลิล์ กนกวฒันาวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบการเงนิของบรษิัทฯ 

สาํหรบัรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 โดยมรีายละเอยีดตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2 ไดผ้่านการ

ใหค้วามเหน็จากผูส้อบบญัชแีลว้ และผูส้อบบญัชไีดแ้สดงความเหน็อย่างไม่มเีงื่อนไขต่องบการเงนิ

ของบรษิทัฯ ซึง่ในงบการเงนิดงักล่าวมสีาระสาํคญัโดยสรุปไดด้งัน้ี 

รายการส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2562 (บาท) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทัฯ 

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

หน้ีสนิรวม 161,634,528 155,382,284 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 1,038,592,135 1,038,835,725 

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

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

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 236,460,162 236,906,058 

กาํไรต่อหุน้ 0.29 0.29 
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นอกจากน้ี นายมลิล์ กนกวฒันาวรรณ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 

แห่งพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มกีารแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.

บรษิทัมหาชนจาํกดั”) และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 39 ซึง่กาํหนดใหบ้รษิทัต้องจดัทํางบแสดงฐานะ

ทางการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ณ วนัสิน้สุดของรอบปีบญัช ีเพื่อเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้

พจิารณาอนุมตัใินการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปีของทุกปี จงึเหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา

การอนุมตัิงบแสดงฐานะทางการเงนิและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบรษิัท สําหรบัรอบปีบญัชี

สิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 โดยงบการเงนิดงักล่าวไดผ้่านการตรวจสอบและให้ความเหน็จาก

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของบรษิทัฯ และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

ผูด้ําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ทีป่ระชุมแสดงความคดิเหน็และสอบถามขอ้มูลรายละเอยีดที่

เกีย่วกบัวาระน้ี ซึง่มผีู้ถอืหุ้นไดส้อบถามขอ้มูลรายละเอยีดเกีย่วกบัวาระน้ี และคณะกรรมการกไ็ด้

ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกบัวาระน้ีให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ จากนัน้ ผู้ดําเนินการประชุมจึงได้ขอให้ที่

ประชุมลงมตใินวาระน้ี 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตังิบการเงนิของบรษิทัฯ สาํหรบัรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 

2562 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยมรีายละเอยีด

ดงัน้ี  

เหน็ดว้ย 630,514,283 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9977 

ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสยีง 14,500 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0023 

หมายเหตุ  (1) การลงมตใินวาระน้ี ไม่มบีตัรเสยี 

(2) การลงมตใินวาระน้ีจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและ

ออกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรผลกาํไรจากการดาํเนินงานของบริษทัฯ สาํหรบัรอบปีบญัชีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และรบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ 0.29 บาท 

และการงดจ่ายเงินปันผลเพ่ิมเติม 

ประธานฯ แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจํากดั กําหนดว่าบรษิทัฯ 

ตอ้งจดัสรรกาํไรสทุธปิระจาํปีสว่นหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมายในจํานวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 

ของกาํไรสทุธปิระจาํปีหกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (หากม)ี จนกว่าทุนสาํรองตามกฎหมายจะมี

จํานวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน ทัง้น้ี เน่ืองดว้ยปัจจุบนับรษิทัฯ ไดจ้ดัสรรเงนิทุน

สาํรองครบตามทีก่ฎหมายกําหนดแลว้บรษิทัฯ จงึไม่ต้องจดัสรรกาํไรสุทธปิระจําปีไวเ้ป็นทุนสาํรอง

เพิม่เตมิอกี 

นอกจากน้ี ตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บรษิัทมหาชนจํากดั และขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ที่ 44 

กาํหนดว่าคณะกรรมการอาจจ่ายปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว เมื่อเหน็ว่าบรษิทั

ฯ มกีาํไรเพยีงพอทีจ่ะทาํเช่นนัน้ และเมื่อไดจ้่ายเงนิปันผลแลว้ใหร้ายงานใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบ
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ในการประชุมคราวต่อไป ทัง้น้ี ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่2/2563 เมื่อวนัที ่26 มนีาคม 

2563 ไดม้มีตอินุมตักิารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากกําไรสุทธจิากผลการดําเนินงานของบรษิทัฯ 

สาํหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.29 บาท รวมเป็น

เงนิทัง้สิน้ 236,530,832.69 บาท โดยบรษิทัฯ ไดจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาลตามรายละเอยีดดงักล่าว

ขา้งตน้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทีม่ชีื่อปรากฏตามรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธริบัเงนิปันผล (Record Date) ณ วนัที ่

10 เมษายน 2563 ครบถว้นแลว้เมื่อวนัที ่24 เมษายน 2563 

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิ

ภายหลงัจากหกัภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลและเงนิสาํรองต่างๆ ทุกประเภทตามทีก่ําหนดไวใ้นกฎหมาย

และขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ  ดงันัน้ ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัที่ 24 

กุมภาพนัธ ์2563 พจิารณาแลว้เหน็ควรจดัสรรผลกาํไรจากการดาํเนินงานของบรษิทัฯ สาํหรบัรอบ

ปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 เพื่อจ่ายเงนิปันผลประจําปีใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ใน

อตัราหุ้นละ 0.29 บาท คดิเป็นเงนิปันผลรวมทัง้สิน้ 236,530,832.69 บาท ซึ่งสอดคล้องกบั

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัฯ ทัง้น้ี บรษิทัฯ ไดด้าํเนินการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจาก

ผลการดาํเนินงานสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ในอตัรา

หุน้ละ 0.29 บาท จาํนวนทัง้สิน้ 236,530,832.69 บาท ซึง่เป็นการจ่ายปันผลเตม็จํานวนครบถ้วน

แลว้ จงึไม่มกีารจ่ายเงนิปันผลเพิม่เตมิอกี 

ผูด้ําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ทีป่ระชุมแสดงความคดิเหน็และสอบถามขอ้มูลรายละเอยีดที่

เกีย่วกบัวาระน้ี ซึ่งไม่มผีูถ้ือหุ้นท่านใดแสดงความคดิเหน็หรอืสอบถามขอ้มูลรายละเอยีดเกีย่วกบั

วาระน้ี จากนัน้ ผูด้าํเนินการประชุมจงึไดข้อใหท้ีป่ระชุมลงมตใินวาระน้ี 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตักิารงดจดัสรรผลกาํไรจากการดาํเนินงานของบรษิทัฯ สาํหรบัรอบ

ปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 เป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และรบัทราบการจ่ายเงนิปันผล

ระหว่างกาลจากผลกาํไรจากการดาํเนินงานของบรษิทัฯ สาํหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 

2562 ในอตัราหุ้นละ 0.29 บาท คิดเป็นปันผลจ่ายรวมทัง้สิน้ 236,530,832.69 บาท และอนุมตัิ

จดัสรรผลกําไรจากการดําเนินงานของบรษิัทฯ สําหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 

เพื่อจ่ายเงินปันผลประจําปีให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอตัราหุ้นละ 0.29 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้

ดาํเนินการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากผลการดําเนินงานสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สุดวนัที ่

31 ธนัวาคม 2562 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.29 บาท จาํนวนทัง้สิน้ 236,530,832.69 บาท ซึง่

เป็นการจ่ายปันผลเตม็จํานวนครบถว้นแลว้ จงึไม่มกีารจ่ายเงนิปันผลเพิม่เตมิอกี ดว้ยคะแนนเสยีง

ขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

เหน็ดว้ย 630,528,783 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
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หมายเหตุ  (1) การลงมตใินวาระน้ี ไม่มบีตัรเสยี 

(2) การลงมตใินวาระน้ีจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและ

ออกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องพ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 

ประธานฯ แจง้ต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บรษิัทมหาชนจํากดั และขอ้บงัคบัของ

บริษัทฯ ข้อ 17 กําหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจาก

ตําแหน่งเป็นจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รง

เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้กรรมการออกจากตําแหน่งโดยจํานวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดย

กรรมการทีอ่อกตามวาระนัน้ อาจไดร้บัเลอืกตัง้เขา้มาดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการใหม่ได ้
 

ทัง้น้ี ในการประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ประจําปี 2563 ของบรษิัท มกีรรมการทีจ่ะต้องออกจากตําแหน่ง

ตามวาระจาํนวน 3 ราย ดงัน้ี 

1)  ดร.ธรรมนูญ อานนัโทไทย   กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

2)  นายววิฒัน์ กนกวฒันาวรรณ  รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกาํหนด  

   ค่าตอบแทน 

3)  นายแม่ทพั ต.สวุรรณ  กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 
 

ประธานฯ แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่แีละเพื่อความโปร่งใส 

ขอเชญิกรรมการทัง้ 3 ท่าน ทีค่รบวาระตามรายชื่อขา้งต้น ซึง่เป็นผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีในวาระน้ีออก

จากหอ้งประชุมจนกว่าวาระน้ีจะพจิารณาเสรจ็สิน้  
 

นอกจากน้ี ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้

พจิารณาคุณสมบตัิของกรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 

ประจําปี 2563 แล้ว เห็นว่า กรรมการผู้ที่จะต้องออกจากตําแหน่งทัง้ 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู ้

ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอนัเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบรษิัทฯ 

ตลอดจนมคุีณสมบตัแิละ ไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตาม พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจาํกดั และพระราชบญัญตัิ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตลอดจนประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง และสาํหรบัผูท้ีจ่ะดํารงตําแหน่งเป็น

กรรมการอสิระ กเ็ป็นผูท้ีม่คุีณสมบตัคิวามเป็นกรรมการอสิระครบถว้นตามนิยามกรรมการอสิระของ

บรษิทัฯ ซึง่มรีายละเอยีดเท่ากบัขอ้กําหนดของสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์
 

ดงันัน้ จงึเหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัเิลอืกตัง้กรรมการผูท้ี่ต้องออกจากตําแหน่งตาม

วาระทัง้ 3 ท่านใหก้ลบัเขา้ดาํรงตําแหน่งกรรมการบรษิทัฯ ต่อไปอกีวาระหน่ึง โดยมรีายละเอยีดและ

ประวตัขิองกรรมการทีพ่น้จากตาํแหน่งตามวาระ ปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3 ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้

ทุกท่านพรอ้มหนงัสอืเชญิประชุมแลว้ 
 

ผูด้ําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ทีป่ระชุมแสดงความคดิเหน็และสอบถามขอ้มูลรายละเอยีดที่

เกี่ยวกบัวาระน้ี ซึ่งไม่มแีต่ไม่มผีู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคดิเหน็หรอืสอบถามขอ้มูลรายละเอยีด

เกีย่วกบัวาระน้ี จากนัน้ ผูด้าํเนินการประชุมจงึไดข้อใหท้ีป่ระชุมลงมตใินวาระน้ี 
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มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมพจิารณาแล้ว มมีตอินุมตัิการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตําแหน่งตาม

วาระ จํานวน 3 ท่าน กลบัเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการบรษิทัฯ ต่อไปอกีวาระหน่ึง ดงัรายละเอยีด

ต่อไปน้ี 

1. อนุมตัิการแต่งตัง้ ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย เป็น กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ ด้วย

คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
 

เหน็ดว้ย 625,987,781 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.2798 

ไม่เหน็ดว้ย 4,541,002 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.7202 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

2. อนุมตักิารแต่งตัง้ นายววิฒัน์ กนกวฒันาวรรณ เป็น รองประธานกรรมการ/กรรมการสรรหา

และกําหนดค่าตอบแทน ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีง

ลงคะแนน โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
 

เหน็ดว้ย 630,528,783 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

3. อนุมตักิารแต่งตัง้นายแม่ทพั ต.สวุรรณ เป็น กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้ง

มากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
 

เหน็ดว้ย 630,528,783 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

หมายเหตุ  (1) การลงมตใินวาระน้ี ไม่มบีตัรเสยี 

(2) การลงมตใินวาระน้ีจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและ

ออกเสยีงลงคะแนน 

หลงัจากน้ี ผูด้าํเนินการประชุมไดเ้ชญิกรรมการทัง้ 3 ท่าน กลบัเขา้ทีป่ระชุม 

 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ 

ประจาํปี 2563 

ประธานฯ ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนรายงานต่อทีป่ระชุมเกีย่วกบัการ

กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัฯ และกรรมการตรวจสอบ ประจําปี 2563 ว่า ตามมาตรา 90 

แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากดัฯ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ กําหนดว่า กรรมการมีสทิธิได้รับ

ค่าตอบแทนจากบรษิทัในรปูของเงนิรางวลั เบีย้ประชุม บําเหน็จ โบนัส หรอืผลประโยชน์ตอบแทน
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ในลกัษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมตัิ ซึ่งอาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอนหรือวางเป็น

หลกัเกณฑ ์และจะกาํหนดเป็นคราว ๆ ไป หรอืจะใหม้ผีลตลอดไปจนกว่าจะมกีารเปลีย่นแปลงกไ็ด ้

และนอกจากนัน้ใหไ้ดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดกิารต่าง ๆ ตามระเบยีบของบรษิทัฯ  

โดยในการน้ี คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้พจิารณาความเหมาะสมของการ

กาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทัฯ และกรรมการตรวจสอบ โดยพจิารณากลัน่กรองอย่าง

ละเอยีดถงึความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคอื ผลการดําเนินงานของบรษิทัฯ และขนาดธุรกจิ

ของบริษัทฯ ภาระหน้าที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ โดย

เปรยีบเทยีบอา้งองิอตัราค่าตอบแทนจากธุรกจิทีม่ขีนาดใกลเ้คยีงกบับรษิทัในอุตสาหกรรมประเภท

เดียวกันแล้วพบว่าค่าตอบแทนในส่วนของค่าเบี้ยประชุม มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ

ค่าตอบแทนของกลุ่มบรษิทัในอุตสาหกรรมประเภทเดยีวกนั จงึเหน็สมควรใหค้งค่าเบีย้ประชุมใน

อตัราเท่าเดมิ จงึเหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2563 พจิารณาอนุมตักิารกําหนด

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบรษิัทฯ โดยกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัฯ 

ประจําปี 2563 เป็นเงนิจํานวนไม่เกนิ 1,000,000 บาทโดยใหจ้่ายในรูปค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส 

ตามรายละเอยีดดงัน้ี 
 

ตําแหน่ง ค่าตอบแทนกรรมการปี 2563  

อตัราค่าเบีย้ประชุม 

บาท/คน/ไตรมาส 

ค่าเบีย้ประชมุ 

2563 

บาท/คน/ปี 

ประธานกรรมการบรษิทั และกรรมการอสิระ 55,000 220,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 45,000 180,000 

กรรมการอสิระ 35,000 140,000 

กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารของบรษิทั 10,000 40,000 

กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารของบรษิทั - - 

รวม 145,000 580,000 

ผูด้ําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ทีป่ระชุมแสดงความคดิเหน็และสอบถามขอ้มูลรายละเอยีดที่

เกีย่วกบัวาระน้ี ซึง่มผีู้ถอืหุ้นไดส้อบถามขอ้มูลรายละเอยีดเกีย่วกบัวาระน้ี และคณะกรรมการกไ็ด้

ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกบัวาระน้ีให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ จากนัน้ ผู้ดําเนินการประชุมจึงได้ขอให้ที่

ประชุมลงมตใินวาระน้ี 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้มมีตอินุมตักิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุย่อยของบรษิทัฯ 

ประจาํปี 2563 โดยมรีายละเอยีดตามทีเ่สนอทุกประการ โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
 

เหน็ดว้ย 630,529,582 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9999 

ไม่เหน็ดว้ย 1 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 500 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0001 
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หมายเหตุ  (1) การลงมตใินวาระน้ี ไม่มบีตัรเสยี 

(2) การลงมตใินวาระน้ีจะต้องได้รบัการอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวน

เสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและการกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจาํปี 

2563 

ประธานฯ มอบหมายให้ นายพิเชษฐ ภีมะโยธิน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอ

รายละเอยีดต่อทีป่ระชุมในวาระน้ี 

นายพเิชษฐ ภีมะโยธนิ ชี้แจงต่อทีป่ระชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บรษิัทมหาชนจํากดั ที่

กาํหนดใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละกําหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิทั

ทุกปีนัน้ ดงันัน้ จงึเหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีาก บรษิทั สาํนกังาน 

อีวาย จํากดั (“สํานักงาน อีวาย”)  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทสําหรบัรอบปีบญัชีสิ้นสุดวนัที่ 31 

ธนัวาคม 2563 โดยกาํหนดใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหน่ึงดงัต่อไปน้ี เป็นผูท้ําการตรวจสอบและแสดง

ความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัฯ และในกรณีทีผู่ส้อบบญัชทีีม่รีายนามขา้งต้น ไม่สามารถปฏบิตัิ

หน้าทีไ่ด ้ใหส้าํนกังาน อวีาย แต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีายอื่นของสาํนกังาน อวีาย เขา้ทาํหน้าทีเ่ป็นผูส้อบ

บญัชขีองบรษิทัแทนได ้

 1) นางสาวสมุาล ีรวีราบณัฑติ   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่3970 และ/หรอื 

 2) นางพนูนารถ เผ่าเจรญิ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่5238 และ/หรอื 

 3) นางสาวมณี รตันบรรณกจิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่5313 

ทัง้น้ี การพจิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัช ีประจาํปี 2563 ขา้งต้น คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณา

ถงึคุณสมบตั ิประสบการณ์การทํางานและค่าสอบบญัชโีดยเหน็ว่าสาํนักงาน อวีาย เป็นสํานักงาน

สอบบญัชีที่มคีวามเป็นอสิระและมคีวามเชี่ยวชาญในการสอบบญัชี โดยผู้สอบบญัชทีัง้ 3 ท่าน

ดงักล่าว ไม่มคีวามสมัพนัธ ์หรอืมสีว่นไดเ้สยีกบับรษิทัฯ บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ กรรมการ ผูบ้รหิาร 

หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าว และไม่มผีูส้อบบญัชรีายใดที่

เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัเกนิ 7 ปี รวมทัง้ค่าสอบบญัชทีีเ่สนอกม็คีวามสมเหตุสมผลกบัภาระงาน

ของผูส้อบบญัช ี

นอกจากน้ี บรษิัทฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพจิารณากําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชขีองบรษิัทและ

บรษิทัย่อยทีต่รวจโดยสาํนักงาน อวีาย เป็นจํานวนเงนิ 1,710,000 บาท ซึง่เพิม่ขึน้จากปีก่อน 3% 

ไม่รวมบรษิทัย่อย ค่าบรกิารอื่นๆ และค่าใชจ้่ายเบด็เตลด็ 

ผูด้ําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ทีป่ระชุมแสดงความคดิเหน็และสอบถามขอ้มูลรายละเอยีดที่

เกี่ยวกบัวาระน้ี แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวาระน้ี 

จากนัน้ ผูด้าํเนินการประชุมจงึไดข้อใหท้ีป่ระชุมลงมตใินวาระน้ี 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมพจิารณาแล้ว มมีติอนุมตักิารแต่งตัง้ผู้สอบบญัชจีากบรษิัท สํานักงาน อวีาย จํากดั เป็น

ผูส้อบบญัชขีองบรษิัทฯ สาํหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 โดยมรีายละเอยีดตามที่
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เสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ที่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยมี

รายละเอยีดดงัน้ี 

เหน็ดว้ย 630,529,583 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9999 

ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสยีง 500 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0001 

หมายเหตุ   (1) การลงมตใินวาระน้ี ไม่มบีตัรเสยี 

(2) การลงมตใินวาระน้ีจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและ

ออกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 9 เรือ่งอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 

ผู้ดําเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่บริษัทฯ ได้กําหนดไว้ใน

หนังสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจําปี 2563 ได้พจิารณาเสรจ็สิน้แล้ว และไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมแสดง

ความคดิเหน็และซกัถามคาํถาม โดยสรุปไดด้งัน้ี  

อนุ ว่องสารกจิ   ผูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามในเรื่องดงัต่อไปน้ี  

    1.Gross Margin ลดลงเพราะเหตุใด ทาํไม inventory turnover ถงึเพิม่ขึน้ และ

ประมาณการหน้ีสนิในการรือ้ถอนเกดิจากการรือ้ถอนอะไร 

    นางสาวชไมพร ตัง้กติตสิวุรรณ์ - ในส่วนของ inventory turnover ทีเ่พิม่สงูขึน้

นัน้ เน่ืองมาจากบรษิทัฯ ไดม้กีารขยายสาขาเพิม่ขึน้ จงึไดม้กีาร Stock สนิคา้

ไวเ้พื่อใหร้องรบักบัการขายสนิคา้ จงึส่งผลใหจ้ํานวนวนัเพิม่สงูขึน้ สาํหรบัใน

สว่นของตน้ทุนรือ้ถอนเป็นประมาณการของสาขา เน่ืองจากสาขาทัง้หมดทีเ่รา

ดาํเนินการเกดิจากการเช่า ซึง่ตามมาตรฐานบญัชกีาํหนดไวว้่า เมื่อเราทําการ

ยกเลกิสาขาเมื่อไหร่จะต้องมค่ีาใชจ้่ายในการรือ้ถอนเพื่อใหส้าขานัน้คนืสภาพ

เดมิคนืกลบัไปใหก้บัผูใ้หเ้ช่า ทางมาตรฐานบญัชจีงึมกีารกําหนดขึน้มาว่าเรา

จะตอ้งมกีารเผื่อค่าใชจ้่ายดงักล่าวไวเ้มื่อเรามกีารเช่าสาขา 

2. บรษิทัฯ ไดม้กีารบนัทกึรายไดร้บัหรอืรายจ่ายล่วงหน้าอย่างไร 

    นายแม่ทพั ต.สุวรรณ - ในส่วนของรายรบัล่วงหน้า ณ ปัจจุบนัจะมเีฉพาะใน

สว่นของค่า License ทีม่าจาก Partner ทางฮ่องกง ซึง่จะถูกตดัตามอายุสญัญา 

ในสว่นของอื่น ๆ จะไม่มรีายไดป้ระเภทน้ีในบรษิทัฯ 

    3. ความสาํเรจ็ของ pop up store และธุรกจิ online จะมมีกีารเตบิโตอย่างไร 

    นายแม่ทพั ต.สุวรรณ - บรษิัทฯ ได้ม ีpop up store เพิม่มากขึน้ โดยจะ

พจิารณาจากสถานที่หลายทีท่ี่มคีวามเป็นไปได้ และขึน้อยู่กบัสถานการณ์ใน
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แต่ระช่วงเวลานัน้ และบรษิทัฯ ไดม้กีารขายผ่าน Delivery Service อย่างเช่น 

Lineman ทีเ่พิม่มากขึน้  

นางสาวผกามาส รตันาธคุิณ   ผูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามในเรื่องดงัต่อไปน้ี  

    1. ผู้บรหิารมแีผนอย่างไรในช่วงที่เหลือของปี 2563 ถ้าหากเกิด Second 

Wave มกีารเตรยีมแผนสาํรองอย่างไร 

    นางสาวกุลพชัร ์กนกวฒันาวรรณ - บรษิทัฯ ตระหนกัถงึปัญหาวกิฤตทิีเ่กดิขึน้

และมกีารปรบัตวัในทุกสถานการณ์ และบรษิทัฯ ไดม้แีผนเพื่อรองรบัหากเกดิ 

second wave ไวแ้ลว้  

    นายแม่ทพั ต.สวุรรณ - ทัง้น้ิ บรษิทัฯ มแีผนการบรหิารรายไดแ้ละรายจ่ายใหม้ี

ประสทิธภิาพสงูสดุ โดยพยายามไม่ก่อใหเ้กดิภาระค่าใชจ้่ายทีเ่กนิสมควร 

    2.หลงัจากคลาย lockdown แลว้ ยอดขายของบรษิทัฯ เป็นอย่างไรบา้ง 

    นายแม่ทพั ต.สวุรรณ - บรษิทัฯ มองว่าหลงัจากมกีารคลาย lockdown ในระยะ

ที ่2 และระยะที ่3 นัน้ผูใ้ชบ้รกิารกอ็อกมาใชช้วีติกนัตามปกต ิสง่ผลใหก้ารขาย

ของบรษิทัฯ ดขีึน้ แต่ทัง้น้ี บรษิทัฯ มองเหน็ว่าจากเหตุการณ์ Covid-19 บรษิทั

ฯ ตอ้งมกีารปรบัเปลีย่นกลยุทธใ์นการดาํเนินการ โดยจากน้ีไปบรษิทัฯ จะเน้น

การขายสนิคา้ผ่าน online delivery และ take-away ใหม้ากขึน้ แทนการใหม้า

นัง่รบัประทานในรา้น ซึง่บรษิทัฯ คาดหวงัว่าจะสรา้งผลประกอบการทีด่ไีด ้

3. ขอทราบความเหน็เกี่ยวกบัเรื่องการทําเมนูเพื่อสุขภาพ เพราะตัง้แต่เกิด

สถานการณ์ Covid-19 ผูบ้รโิภคหนัมาสนใจเรื่องสขุภาพกนัมากขึน้ 

    นางสาวกุลพชัร ์กนกวฒันาวรรณ - ผู้บรโิภคเริม่สนใจในสุขภาพมาตัง้แต่ปีที่

แล้ว แต่ยงัไม่มากพอ ซึ่งทมี R&D ของบรษิัทฯ กไ็ด้มกีารศกึษาและพฒันา

สนิคา้อยู่อย่างต่อเน่ือง โดยดวูา่ช่วงไหนควรจะออกสนิคา้ประเภทใด อย่างเช่น 

คากโิกรมิะดนัพรกิเกลอื คากโิกรกิระทอ้น เป็นตน้  

ศุภศกัดิ ์หวงัธนวณิช   ผูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามในเรื่องดงัต่อไปน้ี 

1.ในมุมมองของผู้ถือหุ้นมองว่าการขยายธุรกิจออกต่างประเทศของบรษิัทฯ 

เป็นไปค่อนขา้งชา้ อยากทราบว่าเกดิจากเหตุใด 

    นายแม่ทพั ต.สุวรรณ - บรษิทัฯ มแีผนการขยายธุรกิจออกต่างประเทศและ

บรษิัทฯ กไ็ด้ดําเนินการอยู่ แต่ทัง้น้ีการเปิดสาขาในต่างประเทศนัน้ต้องดูถึง

สภาพเศรษฐกจิและสถานการณ์ของประเทศนัน้ๆ ด้วย แต่ทัง้น้ี บรษิัทฯ ขอ

เรยีนว่านโยบายหลกัของบรษิทัฯ คอืการขยายสาขาออกไปยงัต่างจงัหวดัเป็น

สาํคญั โดยจะเหน็ว่าตัง้แต่ปี 2561 จนถึงปี 2562 บรษิทัฯ ได้ขยายสาขา

ออกไปยงัต่างจงัหวดัเป็นจาํนวนมาก และในปี 2562 บรษิทัฯ มุ่งเน้นการขยาย
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โรงงานการผลติ พรอ้มกบัเพิม่เตมิเครื่องจกัรเพือ่รองรบัการผลติทีเ่พิม่มากขึน้ 

หากว่าขยายธุรกจิไปยงัต่างประเทศ 

2. ในส่วนของ Membership loyalty program ปัจจุบนัแนวโน้มสดัส่วนของ

ลกูคา้เก่าและลูกคา้ใหม่เป็นอย่างไร และทางบรษิทัฯ สามารถพฒันาในส่วนน้ี

ไดอ้กีมากน้อยแค่ไหน 

    นายมลิล ์กนกวฒันาวรรณ - ขณะน้ีบรษิทัฯ มสีมาชกิกว่า 150,000 ราย โดย

จํานวนสมาชกิใหม่นัน้กเ็พิม่ขึน้เรื่อยๆ รวมถงึการใชส้ทิธ ิredeem กเ็พิม่ขึน้

ดว้ยเช่นกนั ทัง้น้ี บรษิทัฯ กาํลงัอยู่ระหว่างการพฒันาแอพพลเิคชัน่ของบรษิทั

ฯ เอง โดยมุ่งเน้นการขาย online และเป็นแหล่งรวมขา่วสารของบรษิทัฯ  

 

เมื่อไม่มคีาํถามใดเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึกล่าวขอบคุณผูถ้อืหุน้ทุกท่านทีส่ละเวลาเขา้ร่วมประชุมและปิดการประชุม

สามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2563 โดยกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 12.00 น.  
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รายงานคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี 2563 

(รายงานประจาํปี 2563) ของบริษทั 

และ 

งบการเงินของบริษทัสาํหรบัรอบปีบญัชีส้ินสดุ 31 ธนัวาคม 2563 

ในรปูแบบอิเลก็ทรอนิกส ์หรือ (QR Code) 
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1 
 

รายนามและประวติักรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ  
และได้รบัการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่งใหม ่1/3 

 

ช่ือ - สกลุ นายพเิชษฐ ภมีะโยธนิ 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอ
แต่งตัง้ 

กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   

ต าแหน่งปัจจบุนั กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   

อายุ 61 ปี 

สญัชาติ ไทย 
การศึกษา ▪ ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ ประกาศนียบตัรสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  

▪ หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 
การถือหุ้นในบริษทั 562,500 หุน้ หรอื 0.07% ณ 10 มนีาคม 2564 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 3 ปี (นับจากวนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการล่าสุด 26 เมษายน 2561) 
ประสบการณ์การท างาน  

2558 – ปัจจุบนั กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ   
บมจ. อาฟเตอร ์ย ู

2560 – ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

บมจ. อาฟเตอร ์ย ู
2550 – ปัจจุบนั ทีป่รกึษา บมจ. แพค็ฟู้ด (ธุรกจิอาหารทะเลและอาหารแชแ่ขง็)  
ความสมัพนัธก์บัผู้บริหาร 
กรรมการ หรือผู้ถือหุ้น 

ไม่ม ี

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / 
ผู้บริหารในกิจการอ่ืน 

ไม่ม ี

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหาร ในกิจการอ่ืนท่ีอาจท า
ให้มีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษทั 

ไม่ม ี

การเข้าประชุมในปีท่ีผ่านมา 
(ครัง้) 

กรรมการบรษิทั 7/7 

กรรมการตรวจสอบ 4/4  
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  1/1 
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รายนามและประวติักรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 

และได้รบัการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 2/3 
 

ช่ือ - สกลุ นางสาวกุลพชัร ์กนกวฒันาวรรณ 

ประเภทกรรมการท่ีจะ
เสนอแต่งตัง้ 

กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ดัการ 

ต าแหน่งปัจจบุนั กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ดัการ 

อายุ 39 ปี 

สญัชาติ ไทย 
การศึกษา ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ หลกัสตูรนานาชาต ิเอกการตลาด 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

การอบรมหลกัสูตร
กรรมการ 

ประกาศนยีบตัรสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 

การถือหุ้นในบริษทั 226,669,759 หุน้ หรอื 27.79% ณ 10 มนีาคม 2564 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 1 ปี 11 เดอืน (นับจากวนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการล่าสุด 29 เมษายน 2562) 

ประสบการณ์การท างาน  

2553 – ปัจจุบนั  กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ดัการ  

บมจ. อาฟเตอร ์ย ู

2561 – ปัจจุบนั กรรมการ After You Hong Kong Limited  
2558 - ปัจจุบนั กรรมการ บจ. ออรัม่ แอนด ออรัม่ 
2553 - ปัจจุบนั กรรมการ บจ. เอม็แอนดเ์อม็ 2007 
ความสมัพนัธก์บั
ผู้บริหาร กรรมการ หรือ
ผู้ถือหุ้น 

ญาต ิผูถ้อืหุน้ใหญแ่ละผูบ้รหิาร (นายแม่ทพั ต. สวรรณ), บุตรขีองกรรมการ (นาย
ววิฒัน์ กนกวฒันาวรรณ) , พีส่าวกรรมการและผูบ้รหิาร (นายมลิล ์กนกวฒันา
วรรณ) 

การด ารงต าแหน่ง
กรรมการ / ผู้บริหารใน
กิจการอ่ืน 

ไม่ม ี

การด ารงต าแหน่ง
กรรมการ/ผู้บริหาร ใน
กิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้มี
ความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษทั 

ไม่ม ี

การเข้าประชุมในปีท่ี
ผ่านมา (ครัง้) 

กรรมการบรษิทั 7/7 
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รายนามและประวติักรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 

และได้รบัการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 3/3 
 

ช่ือ - สกลุ นายมลิล ์กนกวฒันาวรรณ 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอ
แต่งตัง้ 

 กรรมการ และผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 

ต าแหน่งปัจจบุนั กรรมการ / ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 

อายุ 34 ปี 
สญัชาติ ไทย 
การศึกษา ปรญิญาตร ีศลิปศาสตร ์สาขาวชิาเศรษฐศาสตร ์หลกัสตูรนานาชาต ิ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ ประกาศนียบตัรสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) หลกัสตูร 

Director Accreditation Program (DAP) 
การถือหุ้นในบริษทั 6,982,187 หุน้ หรอื 0.86% ณ 10 มนีาคม 2564 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 1 ปี 11 เดือน (นับจากวันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการล่าสุด 29 เมษายน 
2562) 

ประสบการณ์การท างาน  

2561 - ปัจจุบนั กรรมการ After You Hong Kong Limited 

2559 - ปัจจุบนั กรรมการ และ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ บมจ. อาฟเตอร ์ย ู
2558 กรรมการ บมจ. อาฟเตอร ์ย ู
2555 - 2559 ผูจ้ดัการธุรกจิสมัพนัธ ์ธนาคารไทยพาณิชย ์(ธุรกจิการเงนิ) 
ความสมัพนัธก์บัผู้บริหาร 
กรรมการ หรือผู้ถือหุ้น 

ญาต ิผูถ้อืหุน้ใหญ่ และ ผูบ้รหิาร (นายแม่ทพั ต. สวรรณ), บุตรของกรรมการ 
(นายววิฒัน์ กนกวฒันาวรรณ) , น้องของผูถ้อืหุน้ใหญ่ และผูบ้รหิาร (นางสาว
กุลพชัร ์กนกวฒันาวรรณ) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ 
/ ผู้บริหารในกิจการอ่ืน 

ไม่ม ี

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหาร ในกิจการอ่ืนท่ีอาจ
ท าให้มีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษทั 

ไม่ม ี

การเข้าประชุมในปีท่ีผ่านมา 
(ครัง้) 

กรรมการบรษิทั 7/7 
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Sensitivity: Internal 

ข้อบงัคบัของบริษทั อาฟเตอร ์ย ูจ ากดั (มหาชน) 
หมวดท่ี 6  

การประชุมผู้ถือหุ้น 
 

ข้อ 31 คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารประชุมผู้ถือหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดอืน นับแต่วนัที่
สิน้สุดของรอบปีบญัชขีองบรษิทั 

การประชุมผูถ้อืหุน้คราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ใหเ้รยีกว่าการประชุมวสิามญั โดยคณะกรรมการจะเรยีกประชุมผูถ้อื
หุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ดสุ้ดแต่จะเหน็สมควร 

ผูถ้อืหุน้ซึง่มหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในหา้ (1/5) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดหรอืผูถ้อืหุน้จ านวนไม่
น้อยกว่ายีส่บิหา้ (25) คน ซึง่มหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในสบิ (1/10) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดจะ
เขา้ชื่อกนัท าหนังสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ด้ แต่ต้องระบุเหตุผล
ในการทีข่อใหเ้รยีกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนังสอืดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผู้
ถอืหุน้ภายใน (1) เดอืน นับแต่วนัทีไ่ดร้บัหนังสอืนัน้จากผูถ้อืหุน้ดงักล่าว 

 

ข้อ 32 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา 
ระเบยีบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่า   
เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตัิ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการใน   
เรื่องดงักล่าวและจดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้และนายทะเบยีนทราบไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม ทัง้นี้ ใหล้งโฆษณา
ค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสอืพมิพก์่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วนั เป็นเวลาตดิต่อกนัไม่น้อยกว่าสาม (3) 
วนั 

ทัง้นี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจงัหวดัอนัเป็นที่ตัง้ส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัใกล้เคียงที่
คณะกรรมการจะก าหนดกไ็ด ้

 

ข้อ 33 ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ตอ้งมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ (หากม)ี มาประชุมไม่น้อยกว่ายีส่บิหา้ 
(25) คน หรอืไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนผู้ถอืหุน้ทัง้หมด และต้องมหีุน้นับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สาม (1/3) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดจงึจะครบเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีทีป่รากฎว่าการประชุมผูถ้ือหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถงึหนึ่ง (1) ชัว่โมง จ านวนผูถ้อืหุน้ซึ่งมาเขา้
ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามทีก่ าหนดไวใ้นวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ไดเ้รยีกนัดเพราะผูถ้อืหุน้
รอ้งขอ ใหก้ารประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถ้อืหุน้นัน้มใิช่เป็นการเรยีกประชุมเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ ใหน้ัด
ประชุมใหม่ และในกรณีนี้ใหส่้งหนังสอืนัดประชุมไปยงัผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนั ก่อนวนัประชุม ในการประชุม
ครัง้หลงันี้ไม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชุม 
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Sensitivity: Internal 

ข้อ 34 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถอืหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรอืไม่
สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในทีป่ระชุม ถ้าไม่มรีองประธานกรรมการหรอืมแีต่ไม่
อยู่ในทีป่ระชุมหรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหท้ีป่ระชุมเลอืกผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานใน
ทีป่ระชุมดงักล่าว 

 

ข้อ 35 ในการออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ใหถ้อืว่าหุน้หนึ่ง (1) มเีสยีงหนึ่ง (1) เสยีงและผูถ้อืหุน้คนใด
มส่ีวนได้เสยีเป็นพเิศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนัน้ไม่มสีทิธอิอกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ นอกจากการออกเสียง
เลอืกตัง้กรรมการ และมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีปกต ิใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ถา้ม ี

 คะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่ง (1) เป็นเสยีงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี้ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อื 

 หุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางส่วนทีส่ าคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 

(ข) การซื้อหรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัเอกชน หรอืบรษิทัมหาชนอื่นมาเป็นของบรษิทั 

(ค) การท า แกไ้ข หรอืยกเลกิสญัญาเกีย่วกบัการใหเ้ช่ากจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางส่วนที ่  
ส าคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นใดเขา้จดัการธุรกจิของบรษิทั หรอืการควบรวมกจิการกบั
บุคคลอื่นโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อการแบ่งผลก าไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธ ิหรอืขอ้บงัคบัของบรษิทั 

(จ) การเพิม่หรอืลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั 

(ฉ) การเลกิบรษิทั 

(ช) การออกหุน้กูข้องบรษิทั 

(ซ) การควบรวมกจิการบรษิทักบับรษิทัอื่น 

 

ข้อ 36 กจิการทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปีพงึเรยีกประชุมมดีงันี้ 
(1) รบัทราบรายงานของคณะกรรมการทีแ่สดงถงึกจิการของบรษิทัในรอบปีทีผ่่านมา 

(2) พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะทางการเงนิ และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

(3) พจิารณาอนุมตัจิดัสรรเงนิก าไร และการจ่ายเงนิปันผล 

(4) พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ 

(5) พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

(6) พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัช ีและ 

 (7) กจิการอื่นๆ 
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Sensitivity: Internal 

 

ข้อมลูค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 
 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2564 เมื่อวนัที ่22 กุมภาพนัธ ์2564 ไดพ้จิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการ
และกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนแล้ว โดยค านึงถงึผลประกอบการของบรษิทัฯ ขอบเขตหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ และผลการปฏบิตังิาน
ของกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนขอ้มูลเปรยีบเทยีบกบับรษิัทจดทะเบยีนอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดยีวกนัอย่าง
รอบคอบแล้ว เห็นว่าอยู่ ในอัตราที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท , 
คณะกรรมการตรวจสอบ, และ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงนิไม่เกนิ 
1,000,000 บาท โดยจ่ายในรปูแบบค่าเบีย้ประชุมรายไตรมาส ดงันี้ 
 

 

ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนกรรมการปี 2564 

อตัราค่าเบีย้ประชุม 

บาท/คน/ไตรมาส 
ค่าเบีย้ประชมุ 2564 

บาท/คน/ปี 

ประธานกรรมการบรษิทั และกรรมการอสิระ 55,000 220,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 45,000 180,000 
กรรมการอสิระ 35,000 140,000 
กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารของบรษิทั 10,000 40,000 
กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารของบรษิทั - - 
รวม 145,000 580,000 

ค่าตอบแทนอืน่ – ไม่ม ี– 

 

รายละเอียดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท , คณะกรรมการตรวจสอบ , และ
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 ของบรษิทัฯ ซึง่ไดจ้ดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้
พรอ้มหนังสอืเชญิประชุมในครัง้นี้ รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 
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Sensitivity: Internal 

รายนามและประวติัของผู้สอบบญัชี  
และรายละเอียดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2564 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั ซึ่งก าหนดใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้แต่งตัง้ผูส้อบ
บญัชแีละก าหนดค่าสอบบญัชขีองบรษิทัทุกปี ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ไดพ้จิารณาและอนุมตัใิหเ้สนอต่อที่
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 เพื่อพจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าสอบบญัชปีระจ าปี 2564 
ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยเสนอให้แต่งตัง้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท 
ส านักงาน อวีาย จ ากดั (“EY”)  ใหท้ าหน้าทีผู่ส้อบบญัชรีายปีและรายไตรมาสของบรษิทัฯ ส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยก าหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดง
ความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัฯ  

1) นางสาวมณี รตันบรรณกจิ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่5313 และ/หรอื 

2) นางพนูนารถ เผ่าเจรญิ   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่5238 และ/หรอื 

3) นางสาววสิสุตา จรยิธนากร    ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่3853 

ส าหรบัค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2564 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้มีตอินุมตัใิหเ้สนอ
ต่อที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 
ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 เป็นจ านวนเงนิไม่เกนิ 1,710,000 บาท ไม่รวมบรษิทัย่อย 
ค่าบรกิารอื่นๆ (Non-audit services) และค่าใชจ้่ายเบด็เตลด็ (Out of pocket expenses)  

ทัง้นี้ ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ประจ าปี 2564 เปรยีบเทยีบกบัปี 2563 มรีายละเอยีดดงันี้ 

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี          
(Audit Fee) 

ส าหรบัรอบปีบญัชีส้ินสุด             
31 ธนัวาคม 2563 

ส าหรบัรอบปีบญัชีส้ินสุด             
31 ธนัวาคม 2564 

(ปีท่ีเสนอ) 

ค่าสอบบญัชขีองบรษิทัฯ จ านวนเงนิไม่เกนิ 1,710,000 บาท จ านวนเงนิไม่เกนิ 1,710,000 บาท 

ทัง้นี้ ส าหรบัรอบปีบญัชสีิ้นสุด 31 ธนัวาคม 2563 บรษิัทฯ จ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบญัชเีป็นจ านวนเงนิ 
1,580,000 บาท เน่ืองจากมส่ีวนลดจากสถานการณ์ Covid-19 จ านวน 130,000 บาท 
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Sensitivity: Internal 

ประวติัย่อและประสบการณ์ของผู้สอบบญัชี (1) 

ช่ือ – สกลุ นางสาว มณี รตันบรรณกิจ 

ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 5313 

ต าแหน่ง หุน้ส่วน 

 

ประวติัการศึกษา บญัชบีณัฑติจากจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัและบญัชมีหาบณัฑติจาก
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 

ประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวข้อง • มปีระสบการณ์การท างานในดา้นการตรวจสอบบญัชกีบั EY 
ประเทศไทย มาเป็นระยะเวลากว่า 25 ปี โดยปฏบิตังิาน
เกีย่วกบัการตรวจสอบบญัชขีองธุรกจิประเภทต่าง ๆ ทัง้ทีเ่ป็น
บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์บรษิทัทีเ่ตรยีมเขา้จด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย บรษิทัจ ากดั และ
บรษิทัขา้มชาต ิ

• มปีระสบการณ์ตรวจสอบบญัชคีรอบคลุมในหลากหลายกจิการ 
มคีวามเชีย่วชาญอย่างยิง่ในธุรกจิกลุ่มอสงัหารมิทรพัย ์ธุรกจิ
โรงแรมและใหเ้ช่า ธุรกจิคา้ปลกี ธุรกจิสนิคา้ผลติและกลุ่ม
ชิน้ส่วนอเิลก็โทรนิค และธุรกจิสือ่และบนัเทงิ เป็นตน้ 

• เป็นผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์
และก ากบัหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

การมีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน นอกเหนือจากการให้บริการด้านการสอบบญัชีกบับริษทั บริษทัย่อย บริษทัร่วม 
นิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง อนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้อย่างอิสระ 

-ไม่ม-ี 
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Sensitivity: Internal 

ประวติัย่อและประสบการณ์ของผู้สอบบญัชี (2) 

ช่ือ – สกลุ นาง พนูนารถ เผ่าเจริญ 
 

ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 5238 

ต าแหน่ง หุน้ส่วน 

 

ประวติัการศึกษา บญัชบีณัฑติจากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรแ์ละบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ
จากมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

 

ประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวข้อง • มปีระสบการณ์การท างานในดา้นการตรวจสอบบญัชกีบั EY 
ประเทศไทย มาเป็นระยะเวลากว่า 25 ปี โดยปฏบิตังิาน
เกีย่วกบัการตรวจสอบบญัชขีองธุรกจิประเภทต่าง ๆ ทัง้ทีเ่ป็น
บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์บรษิทัจ ากดั และบรษิทั
ขา้มชาตโิดยมคีวามเชีย่วชาญในธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์กลุ่ม
ธุรกจิ การจดัจ าหน่าย ธุรกจิอาหารและเครื่องดื่ม และธุรกจิ
เทคโนโลย ี เป็นตน้ 

• เป็นผูท้ีม่ปีระสบการณ์ในการใหบ้รกิารตรวจสอบบญัชบีรษิทั
หลายแห่งในการน าบรษิทัเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์

• เป็นผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์
และก ากบัหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

การมีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน นอกเหนือจากการให้บริการด้านการสอบบญัชีกบับริษทั บริษทัย่อย บริษทัร่วม 
นิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง อนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้อย่างอิสระ 

-ไม่ม-ี 
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Sensitivity: Internal 

ประวติัย่อและประสบการณ์ของผู้สอบบญัชี (3)  

ช่ือ – สกลุ นางสาว วิสสุตา จริยธนากร 

ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 3853 

ต าแหน่ง หุน้ส่วน 

 
ประวติัการศึกษา 

• ปรญิญาตร ีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

 

ประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวข้อง • มปีระสบการณ์ในดา้นการตรวจสอบบญัชกีบั EY ประเทศไทย 
มาเป็นเวลากว่า 35 ปี โดยปฏบิตังิานใหบ้รกิารแก่ลูกคา้ทัง้
บรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ละบรษิทัต่างประเทศ
ทีม่สี านักงานในประเทศไทย มปีระสบการณ์ในการปฏบิตังิาน
หลากหลายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิขนส่ง ธุรกจิผลติและจดั
จ าหน่ายสนิคา้ ธุรกจิหลกัทรพัย ์และธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์ 

• มปีระสบการณ์ในการใหบ้รกิารตรวจสอบบญัชบีรษิทัในการน า
บรษิทัเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์

• เป็นผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์
และก ากบัหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

การมีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน นอกเหนือจากการให้บริการด้านการสอบบญัชีกบับริษทั บริษทัย่อย บริษทัร่วม 
นิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง อนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้อย่างอิสระ 

-ไม่ม-ี 
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ข้อมลูกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 

และนิยามกรรมการอิสระ 
 

ช่ือ - สกลุ นาย ปรยีม์น ป่ินสกุล 

ต าแหน่งปัจจบุนั ประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ/  
กรรมการตรวจสอบ และ 

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

อายุ 65 ปี 
ส่วนได้เสียในวาระการประชมุ ไม่มส่ีวนไดเ้สยีในทุกวาระ 
สญัชาติ ไทย 

การศึกษา - ปรญิญาโท ศลิปศาสตร ์สาขาวชิาเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยั ดทีรอยซ์
ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยั ดทีรอยซ์ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาตร ีบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ ประกาศนียบตัรสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  
▪ Directors Certification Program (DCP) 
▪ Audit Committee Program (ACP) 
▪ Monitoring Fraud Management (MFM) 
▪ Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR) 
▪ Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 
▪ Monitoring the System of Internal Control & Risk 

Management (MIR) 
การถือหุ้นในบริษทั 562,500 หุน้ หรอื 0.07% ณ 10 มนีาคม 2564 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 1 ปี 11 เดอืน (วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการล่าสุด 29 เมษายน 2562) 

ประสบการณ์การท างาน  

2558 – ปัจจุบนั 
 

ประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ/ กรรมการตรวจสอบ และ 

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

บมจ. อาฟเตอร ์ย ู

2558 – 2560 ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นการเงนิ 

บจ. อมิแพค อเิลคตรอนส ์สยาม (ธุรกจิพลงังาน) 
2554 - 2558 ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นการเงนิ  

บมจ. จเีอม็เอม็ แกรมมี ่(ธุรกจิสือ่) 
2555 – 2558  กรรมการบรษิทั GMM One TV Company Limited / GMM Media Public 

Company Limited / GMM Z Company Limited / GMM CJ O Shopping 
Company Limited 
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2553 - 2554 ประธานกรรมการ Clearing House for Number Portability Company 
Limited 

2551 - 2554 กรรมการ PaySbuy Company Limited 
2539 - 2554 รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นการเงนิ  

Total Access Communication Public Company Limited 
ความสมัพนัธ์กบัผู้บริหารหรือ
ผู้ถือหุ้น 

ไม่ม ี

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอ่ืน 

2557 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ JAS Asset Public Company 
Limited  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจท า
ให้มีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษทั 

ไม่ม ี

การเข้าประชุมในปีท่ีผ่านมา 
(ครัง้) 

ประชุมคณะกรรมการบรษิทั 7/7     

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 

ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 1/1 
 

นิยามกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบรษิทั อาฟเตอร ์ย ูจาํกดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ไดก้ําหนดนิยามกรรมการอสิระไวเ้ทยีบเท่า
กบัขอ้กําหนดขึน้ตํ่าของสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบรษิัท ทัง้นี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ
กรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที่มส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรกึษาที่ได้เงนิเดอืนประจํา 
หรอืผู้มอีํานาจควบคุมของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม บรษิัทย่อยลําดบัเดยีวกนั ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีไ่ดร้บั
การเลอืกตัง้ ทัง้นี้ ลกัษณะต้องหา้มดงักล่าวไม่รวมถงึกรณีที่กรรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืที่ปรกึษาของ
ส่วนราชการซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั 

3. ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเ่ป็น
บดิามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บรหิาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี
อํานาจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิาร หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่
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เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทั
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีไ่ดร้บัการเลอืกตัง้ 

ทัง้นี้ ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจดงักล่าวจะรวมถงึการทํารายการทางการค้าที่กระทําเป็นปกตเิพื่อประกอบ
กจิการ การเช่าหรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเกี่ยวกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร หรอืการใหห้รอืรบัความช่วยเหลอื
ทางการเงนิ ดว้ยการรบัหรอืใหกู้ย้มื คํ้าประกนั การใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนี้สนิ รวมถงึพฤตกิารณ์อื่นทาํนอง
เดยีวกนั ซึ่งเป็นผลใหบ้รษิัทหรอืคู่สญัญามภีาระหนี้ทีต่้องชําระต่ออกีฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละสามของสนิทรพัย์ทีม่ ี
ตวัตนสุทธขิองบรษิทั หรอืตัง้แต่ยีส่บิล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า ทัง้นี้ การคํานวณภาระหนี้ดงักล่าว
ใหเ้ป็นไปตามวธิกีารคํานวณมลูค่าของรายการทีเ่กี่ยวโยงกนัตามกฎเกณฑท์ีเ่กี่ยวขอ้งว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ในการทาํ
รายการทีเ่กีย่วโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพจิารณาภาระหนี้ดงักล่าว ใหน้ับรวมภาระหนี้ทีเ่กดิขึน้ในระหว่างหนึ่งปี
ก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ี
อํานาจควบคุมของบรษิัทและไม่เป็นผู้ถอืหุ้นทีม่นีัย ผู้มอีํานาจควบคุม หรอืหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบญัช ีซึ่งมี
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทัสงักดั
อยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีไ่ดร้บัการเลอืกตัง้ 

6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ให้บรกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บรกิารเป็นที่ปรกึษากฎหมายหรอืที่
ปรกึษาทางการเงนิ ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อื
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้
ใหบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีไ่ดร้บัการ
เลอืกตัง้ 

7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผู้
ถอืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มนีัยกบักิจการของบรษิัทหรอืบรษิทั
ย่อย หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนทีม่นีัยในหา้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษา
ทีร่บัเงนิเดอืนประจํา หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละหนึ่งของจํานวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึ่งประกอบ
กจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นีัยกบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย  

9. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่าํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการดาํเนินงานของบรษิทั 

ทัง้นี้ ภายหลงัได้รบัการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รบัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษิทัฯ ใหต้ดัสนิใจในการดําเนินกจิการของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อย
ลําดบัเดยีวกนักบัผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอีํานาจควบคุมของบรษิทัฯ โดยมกีารตดัสนิใจในรูปแบบขององค์คณะ 
(Collective Decision) 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
Proxy Form A. 

 (แบบทั่วไปซ่ึงเป็นแบบทีง่่ายและไม่ซับซ้อน) 
(General and Simple Form) 

 
 
 
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 
 
(2)  เป็นผูถ้ือหุน้ของบริษัท 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 

 
(3) 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. มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทั คือ นาย ปรียม์น ป่ินสกลุ 
Appoint Mr. Premon Pinsakul, Member of the Independent Directors of the Company 
(รายละเอียดประวตัิกรรมการอิสระปรากฏตามหนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 ใน
เอกสารแนบ 7) (Details of members of the Independent Directors of the Company are 
specified in the 2021 Annual General Meeting of Shareholders in enclosure 7) 

  

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

กรณีเลือกขอ้ 1. กรุณาท าเครื่องหมาย ✓ 
ที่  1. และระบชุื่อผูร้บัมอบอ 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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2 
 Sensitivity: Internal 

 
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. 

กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ 
ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท 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 

ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น 
ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote.  
The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately. 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

Proxy Form B. 
(แบบทีก่ ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอียดชดัเจนและตำยตวั) 

(Form with fixed and specific details authorizing proxy) 
 

 
 
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 

(2)  เป็นผูถ้ือหุน้ของบริษัท อำฟเตอร ์ยู จ ำกัด (มหำชน) (“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 

 
(3) 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. มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษิัท คือ นาย ปรียม์น ป่ินสกลุ 
Appoint Mr. Premon Pinsakul, Member of the Independent Directors of the 
Company 
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบ 7 ของหนังสือเชิญประชุม
สามัญผูถื้อหุน้ 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) 

  

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). 

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

กรณีเลือกขอ้ 2   .กรุณาท าเครื่องหมาย 
✓ ที่   2.  
If you make proxy by choosing No. 
2, please mark ✓ at  2.  
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เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564  
ในวันที ่27 เมษำยน 2564 เวลำ 10.00 น. ในรูปแบบกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(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. 

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

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

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

วำระที่ 1 รับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2563 
Agenda Item No. 1 To consider and 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    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  
 Approve   Disapprove  Abstain  

วำระที่ 2 รับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ประจ ำปี 2563 
Agenda Item No. 2 To acknowledge the Board of Directors' report on the Company's Operating Results for the year ending  
 31 December 2020 

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี ้/ No casting of votes in this agenda) 

วำระที่ 3 อนุมัติงบกำรเงินของบริษัทฯ ส ำหรับรอบปีบัญชี สิน้สุด วันที ่31 ธันวำคม 2563 
Agenda Item No. 3 To approve Balance Sheet and Profit and Loss Statements for the fiscal period ending 31 December 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    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  
 Approve  Disapprove  Abstain  

วำระที ่4 อนุมัติกำรจัดสรรผลก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ส ำหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2563  
 และกำรจ่ำยเงินปันผล 
Agenda Item No. 4 To approve the suspension of allocation of profit for a legal reserve for the Company’s Operating Results for the 

year ended 31 December 2020 and 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    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง  
 Approve  Disapprove  Abstain  
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วำระที่ 5 อนุมัติกำรแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีต่้องพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ 
Agenda Item No. 5 To approve the appointment of new directors in place of those retiring 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.  เลือกตั้งกรรมกำรทัง้ชุด 
A. Election of entire nominated directors 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

ข.  เลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 
B. Election of each nominated directors 
1.  ชื่อกรรมการ นายพิเชษฐ ภีมะโยธิน   
 Director’s name Mr. Piched Bhimayothin 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

2.  ชื่อกรรมการ นางสาวกลุพชัร ์กนกวฒันาวรรณ 
 Director’s name Ms. Gulapat Kanokwatanawan 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

3.  ชื่อกรรมการ นาย มิลล ์กนกวฒันาวรรณ 
 Director’s name Mr. Mill Kanokwatanawan 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

วำระที่ 6 อนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อยของบริษัทฯ ประจ ำปี 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   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วำระที่ 7 อนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำรก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ ำปี 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   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วำระที ่8  พิจำรณำเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
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:  
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
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 (5)        การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้หถ้ือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้ง 
             และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุน้ 
 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) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบไุวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบ
ฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 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. 

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะใหถ้ือเสมือนว่า
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 
(...…………………...…………………….) 

 
หมำยเหตุ/Remarks 

1.  ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น
ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบเุพิ่มเติมไดใ้นใบประจ 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 อำฟเตอร ์ยู จ ำกัด (มหำชน) 

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

ในประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2564 ในวนัที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(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. 
 

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

 วำระที ่  เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
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  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วำระที ่  เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
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  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วำระที ่  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  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วำระที ่  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  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
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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 
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ระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564  

ผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ทีม่กีารแพร่ระบาดระลอก
ใหม่และได้มกีารกระจายไปในวงกวา้งมากขึน้ บรษิัท อาฟเตอร์ ยู จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) มคีวามห่วงใยใน
สถานการณ์ดงักล่าวและเพื่อความปลอดภยัของผูถ้ือหุน้ทุกท่าน ทางบรษิทัฯ จงึจดัใหม้กีารประชุมสามญัผูถ้อืหุ้น
ประจ าปี 2564 ในรูปแบบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ซึ่งบรษิัทฯ ขอแจ้งให้ทราบถึงแนว
ปฏบิตัตินในการเขา้ร่วมประชุม ดงันี้ 

1. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงคจ์ะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยผู้รบัมอบฉันทะท่ีไม่ใช่กรรมการอิสระ 
ผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์

1.1 การยืนยนัตวัตนของผู้ถือหุ้น หรือผู้รบัมอบฉันทะ 

ผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะจะต้องส่งแบบลงทะเบยีนยืนยนัเขา้ร่วมการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2564 ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ (เอกสารแนบ 12) และส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนังสอืเดนิทางของผูถ้อืหุน้และผู้รบั
มอบฉนัทะ (ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้มกีารมอบฉนัทะ) เพื่อยนืยนัตวัตน มายงับรษิทัฯ โดยส่งมาที ่ 

 

 

 
 

หรอืโดยสแกนหรอืถ่ายรูปมายงั Email: ir@afteryou.co.th ภายในวนัที่ 20 เมษายน 2564 ทัง้นี้ บรษิัทฯ ได้แนบ
หนังสอืมอบฉนัทะแบบ ก. (แบบทัว่ไป), แบบ ข. และแบบ ค. (คสัโตเดยีน) ตามเอกสารแนบ 8, 9 และ 10 ตามล าดบั 
โดยใหเ้ลอืกใชแ้บบใดแบบหนึ่งตามทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

1.2 การเขา้ร่วมประชมุผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์ 
ภายหลงัจากที่ผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะได้ยืนยนัตวัตนตามข้อ 1.1 และบรษิัทฯ ได้ตรวจสอบความ

ถูกตอ้งแลว้ บรษิทั โอเจ อนิเตอร ์เนชัน่แนล จ ากดั ซึง่เป็นผูจ้ดัการระบบประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์
(E-AGM) จะแจ้ง Code รวมถึงคู่มอืการเขา้ใช้งานในระบบ ไปยงัอีเมลที่ท่านผู้ถือหุ้นหรอืท่านผู้รบัมอบฉันทะได้
ลงทะเบยีนไวก้บับรษิทัฯ ภายในวนัที ่25 เมษายน 2564 หากพน้ก าหนดระยะเวลาดงักล่าว และผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บั
มอบฉนัทะยงัไม่ไดร้บัขอ้มลูดงักล่าว กรุณาตดิต่อกลบัมาที ่“นักลงทุนสมัพนัธ”์ ไดโ้ดยตรง โทร 098 268 6006 

ทัง้นี้ การใชโ้ปรแกรมลงทะเบยีนและนับคะแนนของบรษิทัฯ สามารถใชไ้ดก้บัคอมพวิเตอร์ โน้ตบุ๊ค แทป็
เล็ต หรือ โทรศัพท์มือถือ ผ่าน Web Browser: Internet Explorer, Chrome อินเตอร์เน็ตความเร็ว 4G หรือ
อนิเตอร์เน็ตบา้นพืน้ฐาน โดยระบบรองรบัการเขา้ร่วมประชุมทัง้แบบ E-Meeting และ E-Voting ตามวธิกีารทัง้แบบ
มาดว้ยตนเอง และการมอบฉนัทะ 

 

“นักลงทุนสมัพนัธ”์ 
บรษิทั อาฟเตอร ์ย ูจ ากดั (มหาชน) 

เลขที ่1319/9 ถนนพฒันาการ 25 แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 
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Sensitivity: Internal 

2. กรณีผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม และประสงคจ์ะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ 

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ คอื นายปรยี์มน ป่ินสกุล เขา้ประชุมและออก
เสียงลงคะแนนแทน โดยท่านสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะดงักล่าวพร้อมเอกสารประกอบ ตามรายละเอียดใน
เอกสารแนบ 8-10 มาตามทีอ่ยู่ทีร่ะบุในขอ้ 1.1 หรอืโดยสแกนหรอืถ่ายรปูส่งมาที ่Email: ir@afteryou.co.th ภายใน
วนัที ่20 เมษายน 2564 
 

3. การส่งค าถามลว่งหน้า  

เพื่อให้ท่านผู้ถือหุน้ได้รบัประโยชน์สูงสุดจากการประชุมและเป็นการรกัษาสทิธปิระโยชน์ของท่านอย่าง
เตม็ที ่หากท่านมคี าถามทีป่ระสงคจ์ะใหบ้รษิทัฯ ชีแ้จงในประเดน็ใดของระเบยีบวาระการประชุมครัง้นี้ ท่านสามารถ
ส่งค าถามล่วงหน้าถึง “นักลงทุนสมัพนัธ์” ตามที่อยู่ที่ระบุในข้อ 1.1 ข้างต้น หรือโดย Email: ir@afteryou.co.th 
ภายในวนัที ่20 เมษายน 2564 
 

ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในรปูแบบผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 
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แบบลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์

Registration Form for attend the AGM 2021 through electronic devices (E-Meeting) 
 
 

วนัที ่...... เดอืน ...................พ.ศ. ........... 
 

(1) ขา้พเจา้ ...................................................................................................... สญัชาต ิ............................ 
 I/We Nationality 
 หมายเลขบตัรประชาชน / หนังสอืเดนิทาง .................................................................................................. 
 Identification Card Number / Passport Number 
 ทีอ่ยู่         ................................................................................................................................................ 

Address    ................................................................................................................................................ 
               

 
 
(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั อาฟเตอร ์ย ูจ ากดั (มหาชน)  
 Shareholder of After You Public Company Limited  
 โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม ......................................................................... หุน้  
 Holding the total amount of  shares 

 
ประสงค์จะเขา้ร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ส าหรบัการประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ประจ าปี 
2564 โดยตอ้งการเขา้ร่วมประชุม 

Confirm to attend the meeting and vote at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021 via 
an electronic meeting by 

  เขา้ร่วมประชุมดว้ยตวัเอง (Attend the meeting by myself) 

  มอบฉนัทะให ้(นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................................ 
  Authorize to (Mr./Ms./Mrs.) 

  หมายเลขบตัรประชาชน ........................................................ ไดเ้ขา้ร่วมประชมุดงักล่าวขา้งตน้ 

  Identification Card Number 
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(3) ขอ้มลูในการจดัส่งวธิกีารเขา้ร่วมประชุม  
   
 อเีมล ์........................................................................................................... (โปรดระบุ) 
 Email  
 เบอรโ์ทร ..................................................................................................... (โปรดระบุ) 
 Phone Number  
  
(4) จดัส่งเอกสารเพื่อยนืยนัตวัตนตามเอกสารแนบ 11 ระเบยีบและวธิกีารในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้

ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ภายในวนัที ่20 เมษายน 2564 
Please attach required documents for verify identity as stated in condition and procedures for attend 
the E-AGM 2021 (Attachment No.11) 

   
(5) เมื่อท่านไดร้บัการยนืยนัตวัตนแล้วบรษิทัฯ จะจดัส่งวธิกีารเขา้ร่วมประชุมไปยงัอเีมล์ทีท่่านได้ระบุไว ้โดย

ท่านสามารถใชช้ื่อผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านตามทีไ่ดแ้จง้ต่อไปนี้ 
 When your identity has been confirmed, the company will be sent the guideline for attend the meeting 

to you via the email that you specified. You can use the username and password as stated below. 
   
      ชื่อผูใ้ช ้: ................................................................  
      Username  
      รหสัผ่าน : ..............................................................  
      Password  

กรุณาส่งเอกสารมาที่ “นักลงทุนสมัพนัธ์” บรษิัท อาฟเตอร์ ยู จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 1319/9 ถนนพฒันาการ 25 
แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 หรอืสแกนหรอืถ่ายรูปส่งมายงัอีเมล์ ir@afteryou.co.th ภายในวนัที่ 20 

เมษายน 2564  
Please send the documents to “Investor Relations” After You Public Company Limited No.1319/9 
Phatthanakan 25, Suan Luang, Bangkok 10250 or scanning / taking photo and send them to Email: 
ir@afteryou.co.th within April 20, 2021. 
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