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วันที่ 27 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท อาฟเตอร์ ยู จ�ากัด (มหาชน) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1.  ส�าเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

  2.  รายงานประจ�าปี 2559 ของบริษัทฯ และส�าเนางบการเงินของบริษัทฯ ส�าหรับรอบปี 
  บัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในรูปแบบซีดีรอม (CD-ROM) 

  3.  แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

  4. รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการ 
  ที่ออกจากต�าแหน่งตามวาระ

  5. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

  6. ค�าช้ีแจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐาน ที่ผู ้เข้าร่วมประชุม 
  ต้องน�ามาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

  7. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

  8. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.)

  9. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ

 10. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดน�ามาแสดงในวันประชุม)

 11. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2560 ของบริษัท อาฟเตอร์ ยู จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560 ในวันพฤหัสบดีท่ี 27 
เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.00 น.) ณ ห้องพาวิลเลี่ยน บี ชั้น 8 โรงแรมเดอะ แกรนด์ 
โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ตั้งอยู่เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 เพื่อ
พิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560 บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ�ากัด (มหาชน)

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมเพื่อทราบ

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดท�ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2559 ประชุมเมื่อวันที่  
 6 ตุลาคม 2559 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้ 
 จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้น  
 ครั้งที่ 1/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว  
 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560 รับรองรายงานการประชุม  
 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

หมายเหตุ มติวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู ้ถือหุ ้นซึ่งมาประชุม 
 และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ประจ�าปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้สรุปผลการด�าเนินงานและการเปล่ียนแปลงที่ส�าคัญที่เกิดข้ึนในรอบปี 2559  
 ไว้ในรายงานประจ�าปี 2559 แล้ว รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได ้
 จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี  
 2560 รับทราบผลการด�าเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญที่เกิดข้ึนในรอบปี 2559  
 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ส�าหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม  
 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดท�างบการเงินของบริษัทฯ ส�าหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม  
 2559 และได้จัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ท�าการตรวจสอบ รวมถึงได้รับการสอบทาน 
 จากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว 

 ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535  
 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ( “พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ�ากัด ” ) และข้อบังคับของ 
 บริษัทฯ ข้อ 39 ซึ่งก�าหนดให้บริษัทฯ จะต้องจัดท�างบดุลและบัญชีก�าไรขาดทุน  
 ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุม 
 สามัญผู้ถือหุ้นทุกปี จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560 พิจารณาอนุมัติ 
 งบการเงินของบริษัทฯ ส�าหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 รายละเอียด 
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 ปรากฏตามหัวข้องบการเงิน ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน 
 พร้อมหนังสือเชิญประชุม 

 อนึ่ง สรุปสาระส�าคัญของงบการเงินของบริษัทฯ ส�าหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 
 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

สินทรัพย์รวม 981,933,022 984,143,013

หนี้สินรวม 173,099,297 176,058,915

ส่วนของผู้ถือหุ้น 808,833,725 808,084,098

รายได้จากการขาย 606,377,892 606,377,892

รวมรายได้ 608,387,550 612,464,986

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 98,621,665 98,947,239

ก�าไรต่อหุ้น 0.18 0.18

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560 พิจารณา 
 อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ส�าหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่าน 
 การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและ 
 การอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่ง 
 มาด้วย 2

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ 
 ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พจิารณาอนมุตักิารจดัสรรผลก�าไรจากการด�าเนินงานของบรษัิทฯ ส�าหรับรอบปีบญัชี  
 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และการจ่ายปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจ�ากดั ก�าหนดให้บรษิทัฯ ไม่สามารถจ่ายเงนิปันผล 
 ได้ หากบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ แม้ว่าบริษัทฯ จะมีก�าไรสุทธิส�าหรับปีนั้นๆ ก็ตาม  
 และบริษัทฯ ต้องส�ารองเงินตามกฎหมายในจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธ ิ
 ประจ�าปีหกัด้วยยอดขาดทนุสะสมยกมา (หากม)ี จนกว่าทนุส�ารองตามกฎหมายจะมจี�านวน 
 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผล 
 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก�าไรสุทธิจากภายหลังหักภาษีเงินได ้
 นิติบุคคล และเงินส�ารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของ 
 บริษัทฯ โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจ�าเป็น  
 และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร จึงเสนอให้ที่ประชุม 
 สามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�าไรจากผลการด�าเนินงาน 
 ของบริษัทฯ ส�าหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560 บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ�ากัด (มหาชน)

 เนื่องจากผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ส�าหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559  
 บริษัทฯ มีก�าไรจากการด�าเนินงานหลังจากหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ของบริษัทฯ จ�านวน 99,094,739 บาท ดังนั้น เพ่ือเป็นการให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น 
 ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
 ประจ�าปี 2560 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นจ�านวนทั้งสิ้น 
 ไม่เกิน 92,900,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 93.75 ของก�าไรสุทธิหลังจากหักภาษี 
 เงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงิน 
 ปันผลของบริษัทฯ 

 อย่างไรก็ดี ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 8/2559 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อ 
 วันที่ 7 ธันวาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด�าเนินงาน 
 ของบริษัทฯ โดยอ้างอิงจากงบการเงินภายในซึ่งจัดท�าส�าหรับผู้บริหาร (Management  
 Account) สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ซ่ึงบริษัทฯ มีก�าไรสะสมเป็นจ�านวน  
 97,000,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  
 ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2559 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 78,400,000 บาท และได้ด�าเนินการ 
 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท เม่ือวันที่ 27 ธันวาคม 2559  
 โดยจัดสรรเงินก�าไรเพื่อเป็นเงินทุนส�ารองตามกฎหมายจ�านวน 1,850,000 บาท ซึ่งท�าให้ 
 เงินทุนส�ารองของบริษัทฯ เป็นจ�านวน 7,250,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุน 
 จดทะเบียน ซ่ึงครบตามจ�านวนที่กฎหมายก�าหนด ทั้งนี้ ตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ.  
 บริษัทมหาชนจ�ากัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 ก�าหนดให้คณะกรรมการอาจ 
 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู ้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีก�าไร 
 สมควรพอที่จะท�าเช่นนั้น และเม่ือได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
 รับทราบในการประชุมคราวต่อไป ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560  
 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว

 ดังนั้น เมื่อหักจ�านวนเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทฯ คงเหลือ 
 การจ่ายปันผลส�าหรบัรอบปีบญัช ีสิน้สดุ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 อกีจ�านวนไม่เกนิ 14,500,000  
 บาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญ 
 ผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลในส่วนที่เหลือดังกล่าว โดยแบ่งจ่าย 
 เป็นหุ้นปันผลและเงินปันผล ดังนี้

 (ก) การจ่ายปันผลเป็นหุน้สามัญเพ่ิมทนุของบริษทัฯ จ�านวนไม่เกนิ 90,625,000 หุน้ มลูค่า 
  ที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 8 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้น 
  ปันผล รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 9,062,500 บาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลใน 
  อัตราหุ้นละ 0.0125 บาท ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเศษของหุ้นเดิมจากการค�านวณตามอัตรา 
  การจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว ให้จ่ายปันผลส�าหรับส่วนที่เป็นเศษของหุ้นเป็นเงินสด 
  ในอัตราหุ้นละ 0.0125 บาท แทนการจ่ายด้วยหุ้นปันผล และ

 (ข) การจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0075 บาท หรือคิดเป็นจ�านวนท้ังส้ิน 
  ไม่เกิน 5,437,500 บาท
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› หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560

 ทั้งนี้ ปันผลทั้งในส่วนที่เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และส่วนที่เป็นเงินสด จะถูกหัก 
 ภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายก�าหนด โดยบริษัทฯ จะหักภาษี ณ ที่จ่ายส�าหรับ 
 ปันผลที่จ่ายทั้งหมดจากปันผลในส่วนที่เป็นเงินสด

 ในการนี้ บริษัทฯ ก�าหนดให้วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เป็นวันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น 
 ที่มีสิทธิได้รับปันผล (Record Date) และการก�าหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวม 
 รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์
 และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ( “พ.ร.บ. หลักทรัพย์และ 
 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ” ) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และก�าหนดจ่ายปันผลในวันที่  
 25 พฤษภาคม 2560 

 นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ�ากัด และข้อบังคับของบริษัทฯ  
 ข้อ 44 และข้อ 45 ก�าหนดว่า บริษัทฯ ต้องจัดสรรเงินก�าไรสุทธิประจ�าปีส่วนหนึ่งไว้เป็น 
 ทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของก�าไรสุทธิประจ�าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม 
 ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ารองนี้จะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน  
 เว้นแต่จะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นก�าหนดให้ต้องมีทุนส�ารองมากกว่านั้น 

 ทั้งน้ี เน่ืองจากปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดสรรก�าไรสุทธิจากผลการด�าเนินงานท่ีผ่านมาของ 
 บริษัทฯ เป็นทุนส�ารองจ�านวนทั้งสิ้น 7,250,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของ 
 ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  ซึ่งครบตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ก�าหนดแล้ว  
 ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560 พิจารณาอนุมัติการงดการจัดสรร 
 ก�าไรสุทธิประจ�าปีเป็นเงินทุนส�ารองตามกฎหมาย

 ทั้งนี้ ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล
ส�าหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ส�าหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 2558

1. ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ 99,094,739 บาท 56,433,950 บาท

2. จ�านวนหุ้นที่ออกและเสนอ ขายแล้ว 
 ทั้งหมดของบริษัทฯ

725,000,000 หุ้น 540,000 หุ้น  

3. รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 92,900,000 บาท 56,430,000 บาท

4. อัตราการจ่ายปันผลเทียบกับก�าไรสุทธิ ร้อยละ 93.75 ร้อยละ 99.99

ความเห็นคณะกรรมการ เนื่องจากบริษัทฯ มีก�าไรจากการด�าเนินงานหลังจากหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะ 
 กิจการของบริษัทฯ ส�าหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จ�านวน 99,094,739  
 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
 ประจ�าปี 2560 พิจารณาการจัดสรรผลก�าไรจากการผลด�าเนินงานของบริษัทฯ ส�าหรับ 
 รอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และการจ่ายปันผล ดังนี้ 
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560 บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ�ากัด (มหาชน)

 (1) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเป็นปันผลจากผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ส�าหรับรอบปี 
  บัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นจ�านวนทั้งสิ้นไม่เกิน 92,900,000 บาท

 (2) พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 เป็น 
  จ�านวนรวมทั้งสิ้น 78,400,000 บาท และการจัดสรรเงินก�าไรเพื่อเป็นทุนส�ารอง 
  ตามกฎหมายจ�านวน 1,850,000 บาท ซึ่งท�าให้ทุนส�ารองของบริษัทฯ เป็นจ�านวน  
  7,250,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบตามจ�านวนท่ี 
  กฎหมายก�าหนด

 (3) พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลในส่วนที่เหลือ (ภายหลังหักจ�านวนเงินปันผลระหว่าง 
  กาลดังกล่าวแล้ว) อีกจ�านวนไม่เกิน 14,500,000 บาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผล 
  ในอตัราหุ้นละ 0.02 บาท โดยแบ่งจ่ายเป็นหุน้ปันผลและเงนิปันผล โดยมรีายละเอยีด 
  ดังที่เสนอข้างต้น โดยก�าหนดให้วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เป็นวันก�าหนดรายชื่อ 
  ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล (Record Date) และการก�าหนดวันปิดสมุดทะเบียน 
  เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล ตามมาตรา 225 แห่ง พ.ร.บ.  
  หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ฯ ในวนัที ่11 พฤษภาคม 2560 และก�าหนดจ่ายปันผล 
  ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560

 (4) พิจารณาอนุมัติการงดการจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีเป็นทุนส�ารองตามกฎหมาย  
  เนือ่งจากทนุส�ารองตามกฎหมายของบรษัิทฯ มจี�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุน 
  จดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งครบตามจ�านวนที่กฎหมายก�าหนดแล้ว

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและ 
 ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พจิารณาอนมุตักิารเลอืกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ�ากัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 ก�าหนด 
 ไว้ว่า ในการประชมุสามญัประจ�าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งจ�านวนหนึง่ในสาม  
 ถ้าจ�านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุด 
 กบัส่วนหนึง่ในสาม กรรมการทีอ่อกจากต�าแหน่งตามวาระนัน้ อาจได้รบัเลอืกให้กลบัเข้ามา 
 ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้

 ทั้งนี้ กรรมการบริษัทฯ ที่จะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการ 
 จดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ถ้าข้อบังคับมิได้ก�าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้จับสลาก ส่วนปีหลังๆ  
 ต่อไปให้กรรมการบริษัทฯ คนที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง

 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้ 
 ด�าเนินการจับฉลาก และปรากฏว่ามีกรรมการบริษัทฯ ท่ีต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระ  
 จ�านวน 3 ท่าน ดังนี้
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› หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560

1. นายปรีย์มน ปิ่นสกุล ต�าแหน่ง ประธานกรรมการบริษัทฯ/กรรมการอสิระ/
กรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะ
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

2. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย ต�าแหน่ง กรรมการบ ริษัทฯ/กรรมการ อิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

3. นายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ ต�าแหน่ง กรรมการบริษัทฯ

 ทั้งน้ี คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการ 
 ที่ต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560 แล้ว เห็นว่า  
 กรรมการผู ้ที่จะต้องออกจากต�าแหน่งจ�านวน 3 ท่าน ได้แก่ นายปรีมนย์ ปิ ่นสกุล  
 ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย และนายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ  
 ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ ดังนั้น  
 จึงเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
 บริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง 

 ทั้งน้ี บุคคลทั้ง 3 ท่านท่ีได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการข้างต้น คณะกรรมการสรรหา 
 และก�าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหา โดยพิจารณา 
 ว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ�ากัด  
 และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และส�าหรับ 
 ผู้ที่จะด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระ 
 ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดเท่ากับข้อก�าหนดของส�านักงาน 
 คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( “ ส�านักงาน ก.ล.ต. ” ) และ 
 ตลาดหลักทรัพย์แห ่งประเทศไทย ( “ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ” ) ตามที่ปรากฏใน  
 ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม รวมถึงมี 
 คุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามข้อก�าหนดของส�านักงาน ก.ล.ต. และ 
 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560 บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ�ากัด (มหาชน)

 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560  
 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ  
 อีกวาระหนึ่ง

รายชื่อกรรมการท่ีได้รับการ
เสนอชื่อให้ด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการแทนกรรมการ 
ที่ออกตามวาระ

ต�าแหน่ง

จ�านวนครั้งที่ 
เข้าร่วมประชุม 
คณะกรรมการ 

ในปี 2559

จ�านวนครั้งที่ 
เข้าร่วมประชุม 
คณะกรรมการ 

ชุดย่อยในปี 2559

จ�านวนปีที่ด�ารง 
ต�าแหน่งกรรมการ 

ของบริษัทฯ

นายปรีย์มน ปิ่นสกุล ประธานกรรมการบริษัทฯ/
กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ / ประธานคณะ
กรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทน

10 4 1.5

ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย กรรมการบรษิทัฯ /กรรมการ
อิสระ /กรรมการตรวจสอบ

10 4 1.5

นายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ กรรมการบริษัทฯ 10 - 1.5

 ทัง้นี ้ข้อมลูของบคุคลผูไ้ด้รับการเสนอชือ่เพือ่เลือกตัง้เป็นกรรมการทัง้ 3 ท่าน มีรายละเอยีด 
 ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560 พิจารณา 
 อนุมัติการเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

1. นายปรีย์มน ปิ่นสกุล ต�าแหน่ง ประธานกรรมการบริษัทฯ/กรรมการอสิระ/
กรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะ
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

2. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย ต�าแหน่ง กรรมการบ ริษัทฯ/กรรมการ อิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

3. นายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ ต�าแหน่ง กรรมการบริษัทฯ

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ 
 ออกเสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต�าแหน่ง 
 ตามวาระบริษัทฯ จะพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล)
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› หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ�ากัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22  
 ก�าหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบ้ียประชุม  
 บ�าเหนจ็ โบนสั หรอืผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอืน่ ตามทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะพิจารณา  
 โดยอาจก�าหนดเป็นจ�านวนแน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์ และจะก�าหนดเป็นคราวๆ ไป  
 หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ 

 ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้พจิารณาความเหมาะสมของการก�าหนด 
 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณากล่ันกรอง 
 อย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ กล่าวคือ ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ  
 และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ  
 และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่ม ี
 ขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว โดยจากการพิจารณาแล้ว 
 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560 พิจารณาอนุมัติการก�าหนด 
 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบ ประจ�าปี 2560 ซึ่งค่าตอบแทน 
 กรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ ประจ�าปี 2560 เป็นอัตราคงเดิมกับค่าตอบแทน 
 ประจ�าปี 2559 เว้นแต่ ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ รายไตรมาส

ต�าแหน่ง ประจ�าปี 2560 ประจ�าปี 2559

ประธานกรรมการบริษัทฯ 20,000 บาท/คน/ ไตรมาส 10,000 บาท/คน/ ไตรมาส

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ 10,000 บาท/คน/ ไตรมาส 10,000 บาท/คน/ ไตรมาส

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่มี ไม่มี

กรรมการอิสระ ไม่มี ไม่มี

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายไตรมาส

ต�าแหน่ง ประจ�าปี 2560 ประจ�าปี 2559

ประธานกรรมการตรวจสอบ 35,000 บาท/คน/ ไตรมาส 35,000 บาท/คน/ ไตรมาส

กรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท/คน/ ไตรมาส 25,000 บาท/คน/ ไตรมาส

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาแล้ว เหน็ควรเสนอให้ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ�าปี 2560  
 พิจารณาอนุมัติการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบ ตามที่ 
 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากล่ันกรอง โดยค�านึงถึงความ 
 เหมาะสมต่างๆ ตามรายละเอียดข้างต้น 

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนเสียง 
 ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู ้สอบบัญชีและการก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  
 ประจ�าปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ�ากัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36  
 ก�าหนดให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
 ของบริษัทฯ ทุกรอบปีบัญชี จึงเสนอให้ที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง 
 ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตของบริษัท ส�านกังาน อวีาย จ�ากดั ให้ท�าหน้าทีผู่ส้อบบญัชขีองบริษทัฯ 
 ส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยก�าหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง 
 ดังต่อไปนี้ เป็นผู้ท�าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

 (1) นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3970 
   (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้วเป็นเวลา 3 ปี) 
   และ/หรือ

 (2) นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313 
   (ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ) และ/หรือ

 (3) นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238  
   (ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ)

 ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจ�าปี 2560 ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบ 
 ของบริษัทฯ ได้พิจารณาคัดเลือกจากผู้สอบบัญชีซึ่งได้เสนอราคาค่าสอบบัญชีและขอบเขต 
 การด�าเนินงานมายังบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ 
 และประสบการณ์การท�างานของผู้สอบบัญชี ซึ่งภายหลังจากการพิจารณาเห็นว่า บริษัท  
 ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เป็นส�านักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความเช่ียวชาญใน 
 การสอบบัญชี และค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสม ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน 
 ดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อยของบริษัทฯ กรรมการ  
 ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

 อนึง่ ในกรณีทีผู่ส้อบบญัชทีีม่รีายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ ให้บริษทั ส�านกังาน  
 อีวาย จ�ากัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เข้าท�าหน้าที่เป็น 
 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แทนได้

 นอกจากนี้ เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560 พิจารณาอนุมัติการก�าหนด 
 ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ส�าหรบัรอบระยะเวลาบญัชส้ิีนสดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560  
 เป็นจ�านวนเงินไม่เกิน 1,580,000 บาท ต่อปี (รวมการตรวจสอบบริษัทออรั่ม แอนด์  
 ออรั่ม ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ) โดยไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit services)  
 และค่าใช้จ่ายเบด็เตลด็ (Out of pocket expenses) ซึง่เพิม่ขึน้จากค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 
 ในปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 9.0 เนื่องจากขอบเขตของการตรวจสอบบัญชีที่เพิ่มมากขึ้น

 ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ�าปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559  
 มีรายละเอียดดังนี้
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ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ส�าหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด 

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (บาท)
ส�าหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด 

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (บาท)

ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ 
(Audit fee)

จ�านวนไม่เกิน 
1,580,000 บาท

จ�านวนไม่เกิน 
1,450,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาแล้ว เหน็ควรเสนอให้ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ�าปี 2560  
 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชี 
 ของบริษัทฯ ส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และการก�าหนดค่าตอบแทน 
 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นจ�านวนเงินไม่เกิน 1,580,000 บาท โดยมีรายละเอียดตาม 
 ที่เสนอข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ 
 ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ�านวน 9,062,500 บาท  
 จากทุนจดทะเบียนเดิมจ�านวน 72,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ�านวน  
 81,562,500 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ�านวนไม่เกิน  
 90,625,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 
 ของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ�านวน 9,062,500 บาท จาก 
 ทุนจดทะเบียนเดิมจ�านวน 72,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ�านวน 81,562,500 บาท  
 โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ�านวนไม่เกิน 90,625,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 
 หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม  
 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาแล้ว เหน็ควรเสนอให้ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ�าปี 2560  
 พจิารณาอนมัุติการเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบริษทัฯ เพือ่รองรับการจ่ายหุน้ปันผลของบรษัิทฯ  
 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของของจ�านวนเสียง 
 ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้อง 
 กับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังที่เสนอใน 
 วาระที่ 9 ข้างต้น จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560 พิจารณาอนุมัติการ 
 แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

“ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน
จ�านวน

81,562,500 บาท (แปดสบิเอด็ล้านห้าแสนหกหมืน่
สองพันห้าร้อยบาทถ้วน )

แบ่งออกเป็น 815,625,000 หุ้น ( แปดร้อยสิบห้าล้านหกแสนสอง
หมื่นห้าพันหุ้น )

มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์ )

โดยแยกออกเป็น :

หุ้นสามัญ 815,625,000 หุ้น ( แปดร้อยสิบห้าล้านหกแสนสอง
หมื่นห้าพันหุ้น )

หุ้นบุริมสิทธิ -       หุ้น (         -         ) ”

 ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ด�าเนินการจดทะเบียนแก้ไข 
 หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ�านาจ 
 แก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค�าเพื่อให้เป็นไปตามค�าสั่งนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาแล้ว เหน็ควรเสนอให้ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ�าปี 2560  
 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 โดยมีรายละเอียดตาม 
 ที่เสนอข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของของจ�านวนเสียง 
 ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล  
 โดยมีรายละเอียดดังที่เสนอในวาระที่ 9 ข้างต้น จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
 ประจ�าปี 2560 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ�านวนไม่เกิน  
 90,625,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อรองรับ 
 การจ่ายหุ้นปันผล และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้จัดการหรือ 
 บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้จัดการมีอ�านาจใน 
 การพิจารณาก�าหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว  
 เช่น (1) การก�าหนดข้อก�าหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกบัการจัดสรรหุ้นสามัญ 
 เพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ท�าความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ  
 ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งด�าเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่อง 
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 กบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทนุดงักล่าว และ (3) ลงนามในเอกสารค�าขออนญุาตต่างๆ และ 
 หลกัฐานทีจ่�าเป็นและเกีย่วข้องกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว ซ่ึงรวมถึงการตดิต่อ  
 และการยืน่ค�าขออนญุาต เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรอืหน่วยงาน 
 ที่เกี่ยวข้อง และการน�าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  
 และมีอ�านาจในการด�าเนินการอื่นใดอันจ�าเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญ 
 เพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นได้ตามที่เห็นสมควร โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ 
 ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาแล้ว เหน็ควรเสนอให้ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ�าปี 2560  
 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู ้ถือหุ ้นของบริษัทฯ 
 เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและ 
 ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

 อนึ่ง บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของ 
บริษัทฯ ที่ https://www.afteryoudessertcafe.com/shareholder-information/ ด้วยแล้ว จึงขอเรียนเชิญ 
ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 ในวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.  
ณ ห้องพาวิลเลี่ยน บี ชั้น 8 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ตั้งอยู่เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก 
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 แผนที่สถานที่จัดประชุม ปรากฏตาม ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 11 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น 
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน  
โปรดกรอกรายละเอียด และลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติ 
ท่ีแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู ้รับฝากและดูแลหุ ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตาม  
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได ้
ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้น
สามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายนามและประวัติปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9  
โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อเข้าร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ และส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียด 
ที่ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 มายัง บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ�ากัด (มหาชน) ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เลขที่ 324, 326  
ซอยพัฒนาการ 30 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 เบอร์โทรศัพท์  
0-2318-4488 และเพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้บริษัทฯ ภายใน 
วันที่ 21 เมษายน 2560
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560 บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ�ากัด (มหาชน)

 ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาค�าช้ีแจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุม
ต้องน�ามาแสดงในวันประชุม ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 รวมทั้งข้ันตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ดังมีรายละเอียด 
ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 โดยบริษัทฯ จะด�าเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 6 เรื่อง การประชุม
ผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 

 เพ่ือให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560 เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว 
และเรียบร้อย บริษัทฯ จะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ของวันประชุม  
ณ ห้องพาวิลเลี่ยน บี ชั้น 8 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ตั้งอยู ่เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์  
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 และเนื่องจากบริษัทฯ จะใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียน 
และนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้  ดังนั้น จึงขอให้ผู ้ถือหุ ้นและผู ้รับมอบฉันทะ โปรดน�าแบบฟอร์ม 
การลงทะเบยีนตาม สิง่ทีส่่งมาด้วย 10 มาแสดงในวนัประชมุพร้อมเอกสารประกอบอืน่ๆ ตามรายละเอยีดทีป่รากฏตาม  
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

 อนึ่ง บริษัทฯ ก�าหนดวันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560 
(Record Date) ในวันที่ 23 มีนาคม 2560 และก�าหนดวันรวบรวมรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560 ตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน 
พักการโอนหุ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2560

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรีย์มน ปิ่นสกุล )

ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ
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› สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 › ส�าเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2559

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ�ากัด (มหาชน) 

วันที่ 6 ตุลาคม 2559 
วัน เวลา และสถานที่ประชุม

 ประชุมเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ส�านักงานของบริษัท อาฟเตอร์ ยู จ�ากัด (มหาชน) 
( “บริษัท” ) ตั้งอยู่เลขที่ 324, 326 พัฒนาการ 30 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

 นายปรีย์มน ปิ่นสกุล ในฐานะประธานกรรมการบริษัทท�าหน้าที่เป็นประธาน (“ประธานฯ”) การประชุม 
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ( “ที่ประชุม ” ) และนางสาวจันทนี ตันตสุรฤกษ์ เลขานุการบริษัท ท�าหน้าท่ีเป็น 
เลขานุการท่ีประชุม โดยประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู ้ถือหุ ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและ 
โดยผู ้รับมอบฉันทะจ�านวน 5 ราย นับจ�านวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 560,000,000 หุ ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ ้นท่ี 
จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย จึงขอเปิด 
การประชุมและด�าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้กรรมการทุกท่านล่วงหน้าแล้ว ดังนี้ 

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

 - ไม่มี

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559

 ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2559  
ซึง่ได้จดัประชมุเมือ่วนัที ่23 มนีาคม 2559 รายละเอียดปรากฏตามร่างรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ�าปี 2559  
ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี  
 2559 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท

 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย 
หลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนของบริษัทต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
(“ส�านักงาน ก.ล.ต. ” ) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“ตลาดหลักทรัพย์ MAI”) นั้น บริษัทได้รับค�าแนะน�า 
จากตลาดหลักทรัพย์ MAI ให้แก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และเพื่อให้ครอบคลุมการประกอบกิจการให้ 
มากขึ้น ดังน้ัน จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมี 
รายละเอียดปรากฏตามร่างวัตถุประสงค์ ( ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญ 
ประชุมแล้ว 

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท  
 โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560 บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ�ากัด (มหาชน)

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้อง 
 กับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท

 ประธานฯ เสนอให้ทีป่ระชมุพจิารณาอนมัุติการแก้ไขเพิม่เตมิหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 3.  
เร่ืองวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังที่ที่ประชุมได้มีมต ิ
อนุมัติแล้วในวาระที่ 3 ข้างต้น เป็นดังนี้

 “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจ�านวน 53 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

 ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ด�าเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม 
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ( “กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ” ) มีอ�านาจ
แก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค�าเพื่อให้เป็นไปตามค�าสั่งของนายทะเบียน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ 
 ของบริษัท ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท และอนุมัติการมอบอ�านาจให้บุคคลที่คณะกรรมการ 
 บริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีอ�านาจ 
 แก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค�าเพื่อให้เป็นไปตามค�าสั่งของนายทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที ่
 ประธานฯ เสนอทุกประการ

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการยกเลิกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2559 ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 
 กับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการจัดสรรหุ ้นเพิ่มทุนของบริษัท และ 
 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน 
 ของบริษัท ตามโครงการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน 
 ของบริษัท (ESOP)

 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 ( “ที่ประชุมสามัญ 
 ผู้ถือหุ้น 2559”) เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติวาระดังต่อไปนี้

 (1) วาระที่ 6.3 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2559 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ 
  บริษัทอีกจ�านวน 26,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ�านวน 54,000,000 บาท  
  เป็นทนุจดทะเบยีน 80,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ�านวน 260,000,000 หุน้  
  มูลค่าที่ตราไว้หุ ้นละ 0.10 บาท เพื่อเป็นการขยายศักยภาพในการลงทุนของบริษัท 
  ในอนาคต พร้อมทั้งเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนใน 
  ตลาดหลักทรัพย์ MAI 

 (2) วาระที่ 6.4 ที่ประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น 2559 ได้มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ 
  บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน

 (3) วาระที่ 6.5 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2559 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
  ของบริษัทจ�านวน 260,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ดังนี้
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› สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 › ส�าเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

  (ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ�านวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ  
   0.10 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย  
   ในอัตราการจัดสรรหุ้น 27 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ ้นสามัญเพิ่มทุน โดยเศษของหุ้นให ้
   ปัดทิ้ง (Rights Offering) ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.10 บาท

  (ข) จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทจ�านวน 236,500,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ  
   0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปคร้ังแรก (Initial Public  
   Offering) 

  (ค) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัทจ�านวน 1,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท  
   เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการของบริษัท ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวนที่เหลือ 
   ดังกล่าวเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรก (Initial Public Offering)

  (ง) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ�านวน 2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10  
   บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัท ตามโครงการเสนอขาย 
   หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัท (ESOP)  
   ทั้งนี้ หากมีหุ ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการเสนอขายให้แก่กรรมการของบริษัท  
   ให้จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวนที่เหลือดังกล่าวเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็น 
   การทั่วไปครั้งแรก (Initial Public Offering)

 (4) วาระที่ 6.6 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2559 ได้มีมติอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญของ 
  บริษัทให้แก่ผู ้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัท ตามโครงการเสนอขายหุ ้นสามัญ 
  เพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัท

 เนื่องจากฝ่ายบริหารได้มีการพิจารณาจากผลก�าไรจากการประกอบกิจการในช่วงระยะเวลา  
6 เดือนแรกของบริษัท ส้ินสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 แล้ว พบว่าบริษัทมีผลก�าไรจากการประกอบกิจการ 
เกินกว่าท่ีคาดหมายไว้ จึงท�าให้ความต้องการเงินทุนที่จะได้รับจากเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป 
เป็นครั้งแรกลดลง บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะลดจ�านวนทุนจดทะเบียนของบริษัทลง จ�านวน 7,500,000 บาท  
จากทุนจดทะเบียนเดิมจ�านวน 80,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ�านวน 72,500,000 บาท โดยการลดจ�านวน 
หุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนท่ัวไปเป็นคร้ังแรกลงจ�านวน 75,000,000 หุ้น จากเดิมจ�านวน  
236,500,000 หุ้น เป็นจ�านวน 161,500,000 หุ้น

 ดังนั้น เพื่อให้บริษัทสามารถการด�าเนินการดังกล่าวได้ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
พิจารณาอนุมัติการยกเลิกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2559 ในวาระที่ 6.3 วาระที่ 6.4 วาระที่ 6.5 (ข) – (ง) และ 
วาระท่ี 6.6 ก่อน จึงจะด�าเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญในส่วนที่ยังมิได้ออกจ�าหน่ายก่อนจึงจะ 
สามารถด�าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนหรือแก้ไขจ�านวนทุนจดทะเบียนที่ได้อนุมัติไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
2559 ที่ผ่านมา

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการยกเลิกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2559  
 ในวาระที่ 6.3 วาระที่ 6.4 วาระที่ 6.5 (ข) – (ง) และวาระที่ 6.6 โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ  
 เสนอทุกประการ
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560 บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ�ากัด (มหาชน)

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทลงจ�านวน 24,000,000 บาท จาก 
 ทุนจดทะเบียนเดิม 80,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 56,000,000 บาท โดยการ 
 ตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจ�าหน่ายจ�านวน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมได้มีมติยกเลิกมติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพ่ิมทุน 
จดทะเบียนของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2559 และประสงค์ท่ีจะลดจ�านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนท่ีจะ 
เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกลงจากจ�านวน 236,500,000 หุ้น เป็นจ�านวน 161,500,000 หุ้น ดัง 
รายละเอียดปรากฏในวาระที่ 5 ข้างต้นแล้วนั้น

 ตามมาตรา 136 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีได้มีการแก้ไข 
เพ่ิมเติม) ( “พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ�ากัด ” ) ก�าหนดว่า บริษัทมหาชนจ�ากัดจะเพิ่มทุนจากจ�านวนที่จดทะเบียน 
ไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น เม่ือหุ้นทั้งหมดได้ออกจ�าหน่ายและได้รับช�าระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว แต่ 
เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทมีหุ้นที่ยังมิได้ออกจ�าหน่ายจ�านวน 240,000,000 หุ้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทลงจ�านวน 24,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ�านวน 80,000,000 บาท 
เป็นทุนจดทะเบียนจ�านวน 56,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้ออกจ�าหน่ายจ�านวน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ 
ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทลงจ�านวน  
 24,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ�านวน 80,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ�านวน  
 56,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้ออกจ�าหน่ายจ�านวน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 
 หุ้นละ 0.10 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้อง 
 กับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

 ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท  
ข้อ 4. ในเรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังที่ที่ประชุมได้มีมติ 
อนุมัติแล้วในวาระที่ 6 ข้างต้น โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจ�านวน 56,000,000 บาท (ห้าสิบหกล้านบาทถ้วน)

แบ่งออกเป็น 560,000,000 หุ้น (ห้าร้อยหกสิบล้านหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์ )

โดยแยกออกเป็น :

หุ้นสามัญ 560,000,000 หุ้น (ห้าร้อยหกสิบล้านหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ -       หุ้น (         -         ) ”

 ทั้งน้ี ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ด�าเนินการจดทะเบียนแก้ไข 
หนังสือ บริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีอ�านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค�าเพื่อให้เป็นไปตาม 
ค�าสั่งนายทะเบียน
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› สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 › ส�าเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ 
 บริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติการมอบอ�านาจ 
 ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อ 
 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีอ�านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค�าเพื่อให้เป็นไปตามค�าสั่งของ 
 นายทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจ�านวน 16,500,000 บาท จากทุน 
 จดทะเบียนเดิมจ�านวน 56,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 72,500,000 บาท

 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการขยายกิจการของบริษัท  
และเพือ่เป็นการรองรบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทนุของบรษิทัต่อประชาชน บรษิทัยงัคงจ�าเป็นต้องระดมทนุ
จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
ของบรษิทัอีกจ�านวน 16,500,000 บาท จากทนุจดทะเบยีนเดมิ 56,000,000 บาท เป็นทนุจดทะเบยีนจ�านวน 72,500,000 
บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 165,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจ�านวน  
 16,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 56,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ�านวน  
 72,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 165,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ  
 0.10 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน 
 จดทะเบียนของบริษัท

 ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.  
ในเรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังที่ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติในวาระท่ี 8 
ข้างต้น โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจ�านวน 72,500,000 บาท (เจด็สบิสองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

แบ่งออกเป็น 725,000,000 หุ้น (เจ็ดร้อยยี่สิบห้าล้านหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์ )

โดยแยกออกเป็น :

หุ้นสามัญ 725,000,000 หุ้น (เจ็ดร้อยยี่สิบห้าล้านหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ -       หุ้น (         -         ) ”

 ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ด�าเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือ 
บรคิณห์สนธิของบรษิทั ต่อกรมพัฒนาธรุกิจการค้า มีอ�านาจแก้ไขและเพ่ิมเตมิถ้อยค�าเพือ่ให้เป็นไปตามค�าสัง่นายทะเบยีน
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560 บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ�ากัด (มหาชน)

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ 
 บริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติการมอบอ�านาจ 
 ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท 
 ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีอ�านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค�าเพื่อให้เป็นไปตามค�าส่ังของ 
 นายทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

วาระที่ 10  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ 
บริษัทอีกจ�านวน 16,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ�านวน 56,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ�านวน  
72,500,000 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 165,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ ้นละ 0.10 บาท  
ดังรายละเอียดปรากฏในวาระที่ 9 ข้างต้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญ 
เพิ่มทุนของบริษัท ดังนี้

 (ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ�านวน 1,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท  
  เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการบริษัท โดยก�าหนดราคาเสนอขายจะเป็นราคาเดียวกันกับ 
  ราคาที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) ท้ังนี้  
  ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิม่ทนุของบริษทัเหลอืจากการจดัสรรตามข้อนี้ ให้น�าหุ้นสามญัเพิ่มทุน 
  ของบริษัทจ�านวนที่เหลือดังกล่าวจัดสรรให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นคร้ังแรก (Initial Public  
  Offering) โดยมีกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจาก 
  การจัดสรร ดังนี้

ชื่อ-สกุล
จ�านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ที่ได้รับจากการจัดสรร (หุ้น)

นายปรีย์มน ปิ่นสกุล 500,000

ดร. ธรรมนูญ อานันโทไทย 500,000

นายพิเชษฐ ภีมะโยธิน 500,000

  ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่จองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทตามที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ 
  เพิ่มทุนของบริษัทจากการจัดสรรคร้ังน้ี จะถูกห้ามขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จองซื้อ 
  ดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 24 เดือน นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มท�าการ 
  ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ MAI

 (ข) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ�านวน 2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท  
  เพื่อเสนอขายให้แก่ผู ้บริหารและพนักงานของบริษัทตามโครงการเสนอขายหุ้นสามัญ 
  เพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท (ESOP) รายละเอียดดังท่ีจะ 
  เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในในวาระที่ 11 ทั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญ 
  เพิ่มทุนของบริษัทเหลือจากการจัดสรรตามข้อน้ี ให้น�าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ�านวน 
  ที่เหลือดังกล่าวจัดสรรให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering)

 (ค) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ�านวน 161,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท  
  และหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรในข้อ (ก) และ (ข) เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็น 
  ครั้งแรก (Initial Public Offering) 
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 ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย 
จากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการของบริษัทมีอ�านาจพิจารณาก�าหนดรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
กับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว เช่น (1) การจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทเพิ่มทุนเป็นคร้ังเดียวหรือ 
เป็นคราวๆ การก�าหนดระยะเวลาการเสนอขาย การก�าหนดราคาเสนอขาย การช�าระค่าหุ้น การก�าหนดค�านิยาม 
ของค�าว่า “ผู้มีอุปการคุณ” รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 
ดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ท�าความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว รวมทั้งด�าเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท  
และการแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจ�าหน่ายหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาต่างๆ และ (3) ลงนามในเอกสารค�าขออนุญาตต่างๆ  
และหลักฐานที่จ�าเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และ 
การย่ืนค�าขออนุญาต เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง และการน�าหุน้สามญั
เพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI และมีอ�านาจในการด�าเนินการอื่นใดอันจ�าเป็นและ 
สมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

 ในการนี้ บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ และ/หรือ 
นายธีรพงศ์ จันศิริ และ/หรือบุคคลอื่นที่นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ และ/หรือนายธีรพงศ์ จันศิริ มอบสิทธิให้ โดยหุ้นสามัญ 
เพิ่มทุนของบริษัทท่ีจะน�ามาจัดสรรจะเป็นส่วนหนึ่งของหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชน 
เป็นการทั่วไปครั้งแรก (Initial Public Offering) โดยราคาเสนอขายจะเป็นราคาเดียวกันกับราคาที่จะเสนอขาย 
ให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรก (Initial Public Offering) 

 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ และ/หรือนายธีรพงศ์ จันศิริ 
และ/หรือบุคคลอื่นที่นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ และ/หรือนายธีรพงศ์ จันศิริ มอบสิทธิให้ เน่ืองจากบริษัทมีข้อตกลงกับ  
นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ และนายธีรพงศ์ จันศิริ ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทตามสัญญาเงินกู้ดังนี้ (1) สัญญาเงินกู้ระหว่าง 
นายธีรพงศ์ จันศิริ กับบริษัท อาฟเตอร์ ยู จ�ากัด ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2558 และ (2) สัญญาเงินกู้ระหว่าง นายฤทธิรงค์ 
บุญมีโชติ กับบริษัท อาฟเตอร์ ยู จ�ากัด ลงวันท่ี 25 สิงหาคม 2558 โดยสัญญาทั้งสองฉบับให้สิทธิแก่นายฤทธิรงค์  
บุญมีโชติ และนายธีรพงศ์ จันศิริ ในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป
ครั้งแรก (Initial Public Offering) ในราคาเดียวกันกับราคาที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรก  
(Initial Public Offering) ตามมูลค่าของจ�านวนเงินกู้และดอกเบี้ยของเงินกู้ดังกล่าวที่บริษัทมีหน้าที่ต้องช�าระคืน 
ให้แก่นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ และ/หรือนายธีรพงศ์ จันศิริ ดังน้ัน หากนายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ และ/หรือนายธีรพงศ์  
จันศิริ และ/หรือบุคคลอื่นท่ีนายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ และ/หรือนายธีรพงศ์ จันศิริ มอบสิทธิให้ ใช้สิทธิจองซื้อหุ้น 
สามัญเพ่ิมทุนของบริษัท บริษัทจะต้องจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าวให้แก่นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ และ/หรือนายธีรพงศ์  
จันศิริ และ/หรือบุคคลอื่นที่นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ และ/หรือนายธีรพงศ์ จันศิริ มอบสิทธิให้ ตามเงื่อนไขใน 
สัญญาเงินกู้ที่กล่าวข้างต้น

 ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามรายละเอียดที่เสนอ 
ข้างต้น

ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยมี 
 รายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560 บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ�ากัด (มหาชน)

วาระที่ 11 พจิารณาอนมุตักิารเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทนุของบรษิทัให้แก่ผูบ้รหิารและ/หรอืพนกังาน 
 ของบริษัท ตามโครงการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้บริหารและ/หรือ 
 พนักงานของบริษัท (ESOP)

 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท 
ให้แก่ผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัท ตามโครงการการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้บริหาร 
และ/หรือพนักงานของบริษัท เพ่ือเป็นการตอบแทนการด�าเนินงานและเพื่อการสร้างแรงจูงใจหรือเสริมสร้างให้กับ 
ผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทที่มีส่วนร่วมในความส�าเร็จของบริษัทที่ผ่านมาหรือที่จะเป็นพนักงานของบริษัท 
ในอนาคตเพ่ือความเจริญเติบโตในอนาคตของบริษัทภายใต้สภาวะการแข่งขันในปัจจุบันกับผู้ประกอบการรายอื่น 
ที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันกับของบริษัท รวมทั้งเป็นการรักษาบุคลากรที่ส�าคัญให้ปฏิบัติงานกับบริษัทใน 
ระยะยาวอันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและการด�าเนินงานของบริษัทในอนาคต ซึ่งการด�าเนินการดังกล่าวจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทปฏิบัติงานอย่างเต็ม 
ความสามารถ ซ่ึงจะส่งผลดต่ีอผลประกอบการของบริษทัและก่อให้เกดิผลตอบแทนสงูสุดต่อผูถื้อหุน้ของบริษทัในอนาคต 
จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโครงการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้บริหาร 
และ/หรือพนักงานของบริษัท (ESOP) และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้บริหารและ/หรือพนักงาน
ของบริษัทตามโครงการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัท (ESOP)  
โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญของ บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ�ากัด (มหาชน)

ประเภท : หุ้นสามัญ

ชนิด : หุ้นสามัญ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และเปลี่ยนมือได้

วิธีการเสนอขาย บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท (“การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน”) ให้แก่ผู ้บริหารและ/หรือ
พนักงานของบริษัท ดังนี้
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รายชื่อ ต�าแหน่ง จ�านวนหุ้นที่ได้รับ 
จัดสรรทั้งหมด

ราคาเสนอขาย 
(บาท/หุ้น )

ผู้บริหาร

คุณทรงพล ทัศนาเสถียรกิจ ผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการ  437,500 0.10

คุณอุไรวรรณ สมานวงศ์ ผู้อ�านวยการฝ่ายผลิต  437,500 0.10

คุณชไมพร ตั้งกิตติสุวรรณ์ ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและ
การเงิน

 437,500 0.10

คุณพรสิรินทร์ ทองตัน ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากร
มนุษย์

125,000 เท่ากบัร้อยละ 50 ของราคา 
ที่ออกและเสนอขายให้แก่
ประชาชนเป็นการทั่วไป 
ครั้งแรก (Initial Public  
Offering)

รวม 1,437,500

พนักงาน

คุณสาริศา มณี ผู้จัดการฝ่ายผลิต 260,000 0.10

คุณณธรรศ อังสุรังษี ผู้จัดการโรงงาน 125,000 เท่ากบัร้อยละ 50 ของราคา 
ที่ออกและเสนอขายให้แก่
ประชาชนเป็นการท่ัวไป 
ครั้งแรก (Initial Public  
Offering)

คุณพีชณา เศรษฐบุตร ผู้จัดการฝ่ายส�านักงานและ
โครงการ

88,750 เท่ากบัร้อยละ 50 ของราคา 
ที่ออกและเสนอขายให้แก่
ประชาชนเป็นการท่ัวไป 
ครั้งแรก (Initial Public  
Offering)

คุณจันทนี ตันตสุรฤกษ์ เลขานุการบริษัท 88,750 เท่ากบัร้อยละ 50 ของราคา 
ที่ออกและเสนอขายให้แก่
ประชาชนเป็นการท่ัวไป 
ครั้งแรก (Initial Public  
Offering)

รวม 562,500
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560 บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ�ากัด (มหาชน)

ระยะเวลาการ 
เสนอขาย

: บริษัทจะท�าการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทให้แก่ผู ้บริหาร 
และ/หรือพนักงานของบริษัทในช่วงเวลาเดียวกันกับที่ เสนอขาย 
ให้แก่ประชาชน 

จ�านวนของ 
หุ้นสามัญที่เสนอขาย

: จ�านวน 2,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ ้นละ 0.10 บาท (คิดเป็น 
ร้อยละ 0.36 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันที่ที่ประชุม 
ผู ้ถือหุ ้นมีมติอนุมัติการเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู ้บริหาร 
และ/หรือพนักงานของบริษัท ซึ่งมีจ�านวนเท่ากับ 560,000,000 หุ้น)

เงื่อนไขการได้รับ 
การจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน

: ผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทซึ่งมีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญ 
เพิ่มทุนจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(1) มีสถานะเป็นผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัท ณ วันที่จัดสรร 
 หุ้นสามัญเพิ่มทุน

(2) จ�านวนหุ้นสามัญที่ผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัท แต่ละราย 
 จะได้รับไม่จ�าเป็นต้องมีจ�านวนเท่ากัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับต�าแหน่ง  
 ประสบการณ์ ความรับผิดชอบ อายุงาน ผลงานความสามารถ  
 ประสิทธิภาพและการปฏิบัติงานที่ผ่านมา รวมถึงผลประโยชน์ที ่
 คาดว่าจะท�าให้แก่บริษัทและบริษัทย่อยในอนาคต

ตลาดรองของ 
หุ้นสามัญเพิ่มทุน

: บริษัทจะน�าหุ ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจองซื้อและช�าระเงินค่าหุ ้น 
แล้วเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI

ข้อผูกพันระหว่าง
บริษัทและ ผู้บริหาร
และ/หรือพนักงาน
ของบริษัทในการ
เสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน

: ผู ้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทที่จองซื้อหุ ้นสามัญเพิ่มทุน 
จากการเสนอขายตามโครงการนี้ จะถูกห้ามขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุน 
ของบริษัทที่จองซื้อดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน นับจาก 
วันที่หุ ้นของบริษัทเร่ิมท�าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย ์ MAI  
โดยภายหลังจากวันที่หุ้นของบริษัทท�าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ 
ครบ 6 เดือน ผู ้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัท จะสามารถ 
ทยอยขายหุ้นที่ถูกห้ามขายได้ร้อยละ 50 ของจ�านวนหุ้นทั้งหมด และ 
เมื่อครบก�าหนดระยะเวลา 12 เดือน ผู้บริหารและ/หรือพนักงานของ 
บริษัทจะสามารถขายหุ้นที่ถูกห้ามขายส่วนที่เหลือได้ทั้งหมด
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› สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 › ส�าเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น : (1) การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) ปัจจุบันหุ้นสามัญของ 
 บริษัทไม่มีราคาตลาดดังนั้นจึงไม่สามารถระบุการลดลงของ 
 ราคาหุ้นได้

(2) การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)ในกรณีที่มี 
 การจองซื้อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนโดยผู ้บริหารและ/หรือพนักงาน 
 ของบริษัท เต็มทั้งจ�านวนที่เสนอขายในคร้ังนี้ ความเป็นเจ้าของ 
 และสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จะได้รับผลกระทบ 
 จากการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นภายหลังการจองซื้อหุ้นสามัญ 
 เพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ 
 เสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู ้บริหารและ/หรือ 
 พนักงานของบริษัท (ESOP) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

จ�านวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้

(จ�านวนหุ้น paid-up+จ�านวนหุ้นที่ IPO +จ�านวนหุ้นให้กรรมการ+จ�านวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้)

2,000,000

( 560,000,000+161,500,000+1,500,000+2,000,000 )

= ร้อยละ 0.28

สิทธิของผู้ถือหุ้นใน
การคัดค้านการเสนอ
ขาย

: การเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามโครงการเสนอขาย 
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัท 
(ESOP) ดังกล ่าวจะต ้องได ้ รับอนุมัติจากที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นด ้วย 
คะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น 
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกัน 
เกินกว่าร้อยละ 10 ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม 
และออกเสียงคัดค้านการเสนอขายดังกล่าว

 ทั้งน้ี หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ของการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท 
ให้แก่ ผู ้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทดังกล่าวให้อยู ่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัทเป็นผู ้มีอ�านาจ 
ในการพิจารณาก�าหนดหรือแก้ไขตามที่เห็นสมควรและมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการ
บริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอ�านาจในการจัดท�าเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามโครงการเสนอขายหุ้นสามัญ 
เพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัท (ESOP) รวมท้ัง มีอ�านาจในการก�าหนดหรือแก้ไข 
เพิ่มเติม หลักเกณฑ์ ข้อก�าหนด เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการหุ้นสามัญดังกล่าวเพื่อให้เป็นไป 
ตามกฎหมายและประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติโครงการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 
 ให้แก่ผู ้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัท (ESOP) และอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญ 
 เพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทตามโครงการเสนอขายหุ้นสามัญ 
 เพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัท (ESOP)
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560 บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ�ากัด (มหาชน)

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)

 ไม่มีเรื่องอื่น ๆ ที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานฯ กล่าวขอบคุณกรรมการบริษัททุก
ท่านที่เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดการประชุม เมื่อเวลา 12.00 น.

(นายปรีย์มน ปิ่นสกุล)

ประธานที่ประชุม
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› สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 › แบบรายงานการเพิ่มทุน ( F53-4 )

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ�ากัด (มหาชน)

วันที่ 8 มีนาคม 2560

 บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ�ากัด (มหาชน) ( “บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 3/2560  
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 15.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

 1.1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ�านวน 9,062,500 บาท  
  จากทนุจดทะเบยีนเดมิจ�านวน 72,500,000 บาท เป็น 81,562,500 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิม่ทนุ  
  จ�านวนไม่เกิน 90,625,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะ ดังนี้

การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น จ�านวนหุ้น 
(หุ้น)

มูลค่าที่ตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น)

รวม 
(บาท)

 แบบก�าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน หุ้นสามัญ ไม่เกิน 
90,625,000

0.10 9,062,500

 แบบมอบอ�านาจทั่วไป (General Mandate) - - - -

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน (แบบก�าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน)

 2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่ จ�านวนหุ้น 
(หุ้น)

อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่)

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น)

วัน เวลา จองซื้อ  
และช�าระเงินค่าหุ้น

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นเดิม ไม่เกิน 
90,625,000

8:1 - เพื่อรองรับการจ่าย 
หุ้นปันผล

หมายเหตุ

หมายเหตุ บริษัทฯ จะก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับหุ้นปันผล ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวม 
  รายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมท้ัง 
  ทีไ่ด้มกีารแก้ไขเพ่ิมเตมิ) (“พ.ร.บ. หลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ฯ”) โดยวธิกีารปิดสมุดทะเบยีน 
  และพักการโอนหุ้น ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 

 2.2 การด�าเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษหุ้น

  ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการค�านวณตามอัตราส่วนตามที่ระบุในข้อ 2.1 บริษัทฯ จะจ่ายปันผลส�าหรับ 
  ส่วนที่เป็นเศษของหุ้นเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0125 บาท แทนการจ่ายหุ้นปันผล
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3. ก�าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

 ก�าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560 ในวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง 
 พาวิลเลี่ยน บี ช้ัน 8 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ตั้งอยู่เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์  
 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โดยก�าหนดวันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วม 
 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560 ในวันที่ 23 มีนาคม 2560 และก�าหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวม 
 รายชื่อผู ้ถือหุ ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ  
 โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้น ในวันที่ 24 มีนาคม 2560

4. การขออนญุาตเพิม่ทนุ/จดัสรรหุน้เพิม่ทนุต่อหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วข้อง และเงือ่นไขการขออนญุาต 

 4.1 บริษัทฯ จะจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และ 
  การเปลี่ยนแปลงทุนช�าระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

 4.2 บรษิทัฯ จะขออนญุาตต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย์ฯ”) ให้รบัหุน้สามญั 
  เพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

 เพื่อจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อเป็นผลตอบแทนการลงทุนแก่ผู้ถือหุ้น

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

 (1) เพื่อเป็นผลตอบแทนการลงทุนแก่ผู้ถือหุ้นในรูปของหุ้นปันผล

 (2) เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในหุ้นของบริษัทฯ

 (3) เพื่อส�ารองเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเพิ่มกระแสเงินสดให้แก่บริษัทฯ

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

 7.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

  บริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก�าไร 
  สุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทฯ จากผลการด�าเนินงานและฐานะการเงินในแต่ละปี  
  ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในกรณีที่บริษัทฯ มีความจ�าเป็นอื่นใด 

 7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้มีสิทธิรับเงินปันผลจากการด�าเนินงานเริ่มตั้งแต่งวด

  ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนคร้ังนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการด�าเนินงานของบริษัทฯ เร่ิมตั้งแต่เมื่อ 
  ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว

 7.3 อื่น ๆ

  - ไม่มี -

8. รายละเอียดอื่นใดที่จ�าเป็นส�าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติ 
 การเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

  - ไม่มี -
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› สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 › แบบรายงานการเพิ่มทุน ( F53-4 )

9. ตารางระยะเวลาการด�าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ล�าดับ การด�าเนินการ วัน / เดือน / ปี

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3 / 2560 8 มีนาคม 2560

2. วันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560 (Record Date)

23 มีนาคม 2560

3. วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นมีสิทธิ 
เข้าร่วมประชุมตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

24 มีนาคม 2560

4. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560 27 เมษายน 2560

5. การจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิกับกระทรวงพาณิชย์

ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

6. วันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล (Record Date) 9 พฤษภาคม 2560

7. วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นมีสิทธิ 
ได้รับหุ้นปันผล ตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

11 พฤษภาคม 2560

8. การจดทะเบียนการเพิ่มทุนช�าระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีการ 
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

 บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ)      (นางสาวกุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ)

กรรมการผู้มีอ�านาจ
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560 บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ�ากัด (มหาชน)

รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้ง 

เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต�าแหน่งตามวาระ

ชื่อ – นามสกุล : นายปรีย์มน ปิ่นสกุล

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : ประธานกรรมการบริษัท 
   กรรมการอิสระ 
   กรรมการตรวจสอบ

ต�าแหน่งปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัท 
   กรรมการอิสระ 
   กรรมการตรวจสอบ

อายุ   : 60 ปี

สัญชาติ   : ไทย

การศึกษา : ปริญญาโท,  เศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยดีทรอยซ์ สหรัฐอเมริกา 
   ปริญญาโท,  บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยดีทรอยซ์ สหรัฐอเมริกา 
   ปริญญาตรี, บัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : 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)

การถือหุ้นในบริษัท  : 0.07%

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ  : 1.5 ปี

ประสบการณ์การท�างาน 

2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. อาฟเตอร์ ยู

2559 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บจ.อิมแพค อิเลคตรอนส์ สยาม  (ธุรกิจพลังงาน)

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อิมแพค โซล่าร์ (ธุรกิจพลังงานทดแทน)

2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)

2554 – 2558  ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ (ธุรกิจสื่อ)
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› สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 › รายนามและประวิติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกเป็นกรรมการ

2558 กรรมการ บจ. จีดีซี (ธุรกิจสื่อ) กรรมการ บจ. จีเอ็มเอ็ม ซีเจโอช้อปปิ้ง (ธุรกิจสื่อ)

 กรรมการ บจ. จีเอ็มเอ็มแซท(ธุรกิจสื่อ) กรรมการ บจ. จีเอ็มเอ็มทีวี (ธุรกิจสื่อ)

 กรรมการ บจ. จีเอ็มเอ็มบี (ธุรกิจสื่อ) กรรมการ บจ. จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี (ธุรกิจสื่อ) 

 กรรมการ บจ. จีเอ็มเอ็มเอชดีดิจิทัลทีวีเทรดดิ้ง (ธุรกิจสื่อ) กรรมการ บจ. จีเอ็มเอ็ม แชนแนล (ธุรกิจสื่อ)

 กรรมการ บจ. จีเอ็มเอ็มเอสดี ดิจิทัลทีวี เทรดดิ้ง (ธุรกิจสื่อ) กรรมการ บจ. จีเอส-วัน (ธุรกิจสื่อ)

 กรรมการ บจ. แซท เทรดดิ้ง (ธุรกิจสื่อ) กรรมการ บจ. ดิจิตอลเจน (ธุรกิจสื่อ)

 กรรมการ บจ. ดิจิสตรีม (ธุรกิจสื่อ) กรรมการ บจ. เดอะนิวส์ทีวี (ธุรกิจสื่อ)

 กรรมการ บจ. ทรี -อาร์ดี(ธุรกิจสื่อ) กรรมการ บจ. ทีนทอล์ก (ธุรกิจสื่อ)

 กรรมการ บจ. เรดิโอ คอนเซ็ป  (ธุรกิจสื่อ) กรรมการ บจ. อิมเมจ พับลิชชิ่ง (ธุรกิจสื่อ)

 กรรมการ บจ. เอเจนอีเว้นท์เอเจนซี่ (ธุรกิจสื่อ) กรรมการ บจ. เอ-ไทม์มีเดีย (ธุรกิจสื่อ)

 กรรมการ บจ. เอสทีจีเอ็มเอ็ม (ธุรกิจสื่อ) กรรมการ บจ. จีเอ็มเอ็มแชนแนล (ธุรกิจสื่อ)

 กรรมการ บจ. จีเอ็มเอ็มแชนแนลเทรดดิ้ง (ธุรกิจสื่อ) กรรมการ บจ. จีเอ็มเอ็มวันทีวีเทรดดิ้ง (ธุรกิจสื่อ)

2547 – 2554 รองประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ธุรกิจโทรคมนาคม)

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย

:   - ไม่มี -

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 
ในบริษัทจดทะเบียนอื่น

: บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 
ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

: บจ. อิมแพค โซล่าร์ (ธุรกิจพลังงานทดแทน)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 
ในกิจการอื่นที่อาจท�าให้มีความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

:   - ไม่มี -

การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 / 10 ครั้ง

: การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 / 4 ครั้ง
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560 บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ�ากัด (มหาชน)

รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้ง 

เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต�าแหน่งตามวาระ

ชื่อ – นามสกุล : ดร. ธรรมนูญ อานันโทไทย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท 
   กรรมการอิสระ 
   กรรมการตรวจสอบ

ต�าแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริษัท 
   กรรมการอิสระ 
   กรรมการตรวจสอบ

อายุ   : 59 ปี

สัญชาติ   : ไทย

การศึกษา : Ph.D. in Walden International Management, Walden University Na-
ples, Florida, USA 
   M.B.A. in Management, The University of Sarasota, Sarasota City, 
Florida, USA 
   B.A. in Accountancy & Management, Eckerd College-St. Petersburg, 
Florida, USA

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Directors Certification Program (DCP) 
   Director Accreditation Program (DAP) 
   Audit Committee Program (ACP) 
   The Role of Chairman Program (RCP) 
   Understanding the Fundamental of Financial Statement (UFS)

การถือหุ้นในบริษัท  : 0.07%

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ  : 1.5 ปี
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› สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 › รายนามและประวิติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกเป็นกรรมการ

ประสบการณ์การท�างาน 

2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. อาฟเตอร์ ยู

2557 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ (ธุรกิจการเงิน)

2557 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจ. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ (ธุรกิจการเงิน)

2550 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน (ธุรกิจบริการ)

2550 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย)  
  (ธุรกิจการเงิน)

2547 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. หลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ (ธุรกิจการเงิน)

2547 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
  บมจ. ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป (ธุรกิจอาหารทะเลและอาหารแช่แข็ง)

2547 – 2558 คณะอนุกรรมการบริหารและคณะอนุกรรมการส�านักงานหักบัญชี  
  คณะกรรมการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย

2540 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารในคณะกรรมการสายงานเศรษฐกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2552 – 2558 กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

2548 – 2558 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค(ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย

:   - ไม่มี -

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 
ในบริษัทจดทะเบียนอื่น

: บมจ. เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน (ธุรกิจบริการ) 
 บมจ. ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) (ธุรกิจการเงิน) 
 บมจ. หลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ (ธุรกิจการเงิน) 
 บมจ. ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป (ธุรกิจอาหารทะเลและอาหารแช่แข็ง)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 
ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

: บจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ (ธุรกิจการเงิน) 
 บจ. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ (ธุรกิจการเงิน) 
 คณะกรรมการสายงานเศรษฐกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 
ในกิจการอื่นที่อาจท�าให้มีความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

:   - ไม่มี -

การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 / 10 ครั้ง

: การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 / 4 ครั้ง
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รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้ง 

เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต�าแหน่งตามวาระ

ชื่อ – นามสกุล : นายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท

ต�าแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริษัท

อายุ   : 30 ปี

สัญชาติ   : ไทย

การศึกษา : ปริญญาตรี, Economics-inter (EBA), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : - ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัท  : 1.84%

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ  : 1.5 ปี

ประสบการณ์การท�างาน 

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อาฟเตอร์ ยู

ส.ค. 2559 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. อาฟเตอร์ ยู

2555 – ส.ค. 2559 Relationship Manager บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ (ธุรกิจการเงิน)

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย

: บุตรของนายวิวัฒน์ กนกวัฒนวรรณ 
 น้องชายนางสาวกุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 
ในบริษัทจดทะเบียนอื่น

:   - ไม่มี -

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 
ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

:   - ไม่มี -

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 
ในกิจการอื่นที่อาจท�าให้มีความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

:   - ไม่มี -

การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 / 10 ครั้ง
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› สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 › ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ�ากัด (มหาชน)

หมวดที่ 6 

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31.  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ�าปีภายในส่ี (4) เดือน นับแต่วันที ่
 สิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียก 
 ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

 ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้ท้ังหมด หรือผู้ถือหุ้น 
 จ�านวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจ�านวนหุ้นที ่
 จ�าหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันท�าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ 
 เม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้  
 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ ้นภายในหน่ึง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจาก 
 ผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ข้อ 32.  ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท�าเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ  
 วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจน 
 ว่าเป็นเรือ่งทีจ่ะเสนอเพือ่ทราบ เพือ่อนมุตั ิหรอืเพือ่พจิารณา แล้วแต่กรณ ีรวมทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการ 
 ในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้  
 ให้ลงโฆษณาค�าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลา 
 ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน 

 ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นท่ีประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งส�านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง 
 ที่คณะกรรมการจะก�าหนดก็ได้

ข้อ 33.  ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู ้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 
 ย่ีสิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ�านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได ้
 ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ�านวนผู้ถือหุ้น 
 ซ่ึงมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก�าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได ้
 เรยีกนดัเพราะผูถ้อืหุน้ร้องขอ ให้การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผูถ้อืหุน้นัน้มใิช่เป็นการเรยีกประชมุ 
 เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 
 เจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
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ข้อ 34.  ให้ประธานกรรมการเป็นประธานทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ในกรณทีีป่ระธานกรรมการไม่อยูใ่นทีป่ระชมุหรอืไม่สามารถ 
 ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต ่
 ไม่อยู ่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหน่ึง 
 มาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว 

ข้อ 35.  ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหน่ึง (1) มีเสียงหน่ึง (1) เสียงและผู้ถือหุ้นคนใด 
 มีส่วนได้เสยีเป็นพเิศษในเรือ่งใด ผูถ้อืหุน้คนนัน้ไม่มีสทิธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสยีง 
 เลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

 (1) ในกรณปีกต ิให้ถอืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ถา้มคีะแนน 
  เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เป็นเสียงชี้ขาด 

 (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้น 
  ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

  (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญให้แก่บุคคลอื่น 

  (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท 

  (ค) การท�า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วน 
   ที่ส�าคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการ 
   กับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลก�าไรขาดทุนกัน 

  (ง)  การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท 

  (จ)  การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

  (ฉ) การเลิกบริษัท 

  (ช)  การออกหุ้นกู้ของบริษัท 

  (ซ)  การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น 

ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้ 

 (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 

 (2) พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก�าไร และการจ่ายเงินปันผล 

 (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ

 (5) พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดจ�านวนเงินค่าสอบบัญชี และ

 (7)  กิจการอื่นๆ
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› สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 › ค�าชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสาร 

และหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุม ต้องน�ามาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ค�าชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐาน

ที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องน�ามาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

การลงทะเบียน

 บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ�ากัด ( มหาชน ) ( “บริษัทฯ ” ) จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อ 
เข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ของวันที่ 27 เมษายน 2560 ณ ห้องพาวิลเลี่ยน บี ชั้น 8 โรงแรมเดอะ  
แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ตาม  
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11

การมอบฉันทะ

 กรณีท่ีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นเข้า 
ประชุมและออกเสียงแทนตนได้ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ได้ก�าหนดไว้ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. มาพร้อมกับ 
หนังสือเชิญประชุมนี้ ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ ทั้ง 3 แบบ 
ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ https://www.afteryoudessertcafe.com/shareholder-information/ โดยหนังสือ 
มอบฉันทะแต่ละแบบ มีลักษณะดังนี้

 • แบบ ก. แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน

 • แบบ ข. แบบที่ก�าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว

 • แบบ ค. แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ใน 
  ประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

วิธีการมอบฉันทะสามารถด�าเนินการได้ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่าน้ัน  
 โดยบริษัทฯ แนะน�าให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ 

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและ 
 ดูแลหุ้น ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

3. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผู้เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  
 ไม่สามารถแบ่งแยกจ�านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

4. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ 
 บริษัทฯ ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 หากผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ 
 บริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ขอแนะน�าให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ  
 และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์  
 เลขที่ 324, 326 ซอยพัฒนาการ 30 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร เบอร์โทรศัพท์  
 0-2318-4488 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้บริษัทฯ  
 ภายในวันที่ 21 เมษายน 2560

5. กรอกข้อความในหนงัสอืมอบฉนัทะให้ถกูต้องและชดัเจน และให้ผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะลงลายมอืชือ่ 
 ในหนังสือมอบฉันทะ และปิดอากรแสตมป์จ�านวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ท�าหนังสือมอบฉันทะ 
 ดังกล่าว
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560 บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ�ากัด (มหาชน)

6. ให้ผู้รับมอบฉันทะแสดง หนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่ระบุไว้ในส่วนของ 
 เอกสารที่ต้องน�ามาแสดงในวันประชุม ณ โต๊ะลงทะเบียนส�าหรับผู้รับมอบฉันทะในวันประชุม

เอกสารที่ต้องน�ามาแสดงในวันประชุม

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง : 

 ให้แสดงบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือบัตรประจ�าตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น 
 ชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ : 

 ให้แสดง

 1) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะ  
  และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว

 2) ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือบัตรประจ�าตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณี 
  เป็นชาวต่างประเทศ) ท่ียังไม่หมดอายุ ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรอง 
  ส�าเนาถูกต้อง

 3) บัตรประจ�าตัวประชาชน หรือบัตรประจ�าตัวข้าราชการ หรือใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น 
  ชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

1. กรณีผู้มีอ�านาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง:

 ให้แสดง

 1) ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือบัตรประจ�าตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณี 
  เป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอ�านาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรอง 
  ส�าเนาถูกต้อง

 2) ส�าเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ที่รับรองส�าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ�านาจลงนาม 
  แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอ�านาจมีอ�านาจ 
  กระท�าการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ:

 ให้แสดง

 1) หนังสอืมอบฉันทะซึ่งไดก้รอกข้อความถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผูร้ับมอบ 
  ฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว

 2) ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือบัตรประจ�าตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณี 
  เป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอ�านาจลงนามแทนนิติบุคคล และผู้รับมอบฉันทะ 
  ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองส�าเนาถูกต้อง

 3) บัตรประจ�าตัวประชาชน หรือบัตรประจ�าตัวข้าราชการ หรือใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น 
  ชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ
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› สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 › ค�าชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสาร 

และหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุม ต้องน�ามาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

 4) ส�าเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ที่รับรองส�าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ�านาจลงนาม 
  แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอ�านาจมีอ�านาจ 
  กระท�าการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

3. กรณีการมอบฉันทะของผู ้ถือหุ ้นที่เป็นผู ้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)  
 ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ให้แสดง 
 เอกสารดังนี้

 3.1 เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)

  1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอ�านาจ 
   กระท�าการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และ 
   ติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว

  2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน  
   (Custodian)

  3) ส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองส�าเนา 
   ถูกต้องซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือนโดยผู้มีอ�านาจกระท�าการแทนของคัสโตเดียน (Custodian)  
   และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอ�านาจกระท�าการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนาม 
   ในฐานะผู้มอบฉันทะมีอ�านาจกระท�าการแทนคัสโตเดียน (Custodian)

  4) ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือบัตรประจ�าตัวข้าราชการ หรือใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง  
   (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอ�านาจกระท�าการแทนของคัสโตเดียน  
   (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองส�าเนาถูกต้อง

 3.2 เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ

  1) หนังสือมอบอ�านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด�าเนินการลงนามในหนังสือ 
   มอบฉันทะแทน

  2) ส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองส�าเนาถูกต้องโดยผู้แทน 
   นิติบุคคล ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนาม 
   ในหนังสือมอบอ�านาจมีอ�านาจกระท�าการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

  3) ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือบัตรประจ�าตัวข้าราชการ หรือใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง  
   (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้แทนนิติบุคคล และลงลายมือช่ือรับรอง 
   ส�าเนาถูกต้อง

 3.3 เอกสารหลักฐานจากผู้รับมอบฉันทะ

  ให้แสดงบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือบัตรประจ�าตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง  
  (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ
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› สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 › ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ�ากัด (มหาชน) 

วันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.
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› สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 › หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy Form A.

(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายและไม่ซับซ้อน)

(General and Simple Form)

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

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น      เขียนที่       
Shareholder registration number     Written at

       วันที่  เดือน   พ.ศ.   
       Date Month  Year

(1) ข้าพเจ้า  สัญชาติ    อยู่เลขที่    ซอย     
 I/We nationality   residing/located at no.  Soi

 ถนน  ต�าบล/แขวง    อ�าเภอ/เขต    จังหวัด    
 Road Tambol/Kwaeng  Amphur/Khet   Province

 รหัสไปรษณีย์    
 Postal Code

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

 โดยถือหุ้นจ�านวนทั้งสิ้นรวม   หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ    เสียง ดังนี้ 
 Holding the total number of   shares and have the rights to vote equal to  votes as follows

  หุ้นสามัญ   หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ    เสียง 
  ordinary share  shares and have the rights to vote equal to  votes 

  หุ้นบุริมสิทธิ   หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ    เสียง 
  preference share  shares and have the rights to vote equal to  votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) 
 Hereby appoint (Please choose one of following)

 1. ชื่อ   อายุ  ปี อยู่บ้านเลขที่   
 Name  age years residing/located at no.

 ถนน  ต�าบล/แขวง   อ�าเภอ  
 Road Tambol/Kwaeng  Amphur/Khet 

 จังหวัด   รหัสไปรษณีย์    
 Province  Postal Code 

 หรือ /Or

 ชื่อ   อายุ  ปี อยู่บ้านเลขที่   
 Name  age years residing/located at no.

 ถนน  ต�าบล/แขวง   อ�าเภอ  
 Road Tambol/Kwaeng  Amphur/Khet 

 จังหวัด   รหัสไปรษณีย์    
 Province  Postal Code

 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว 
 Anyone of these persons

 2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ นายพิเชษฐ ภีมะโยธิน
 Appoint Mr. Phiched Bhimayothin, Member of the Independent Directors of  
 the Company
 (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ของหนังสือเชิญประชุม 
 สามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560) (Details of members of the Independent Directors  
 of the Company are specified in Enclosure 9 of the Notice of the 2017  
 Annual General Meeting of Shareholders )

กรณเีลอืกข้อ 1. กรณุาท�าเครือ่งหมาย 
 ที ่  1. และระบชุือ่ผูร้บัมอบอ�านาจ

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

กรณเีลอืกข้อ 2. กรณุาท�าเครือ่งหมาย 
 ที่  2.

If you make proxy by choosing 
No. 2, please mark  at  2.
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560 บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ�ากัด (มหาชน)

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560 ในวันที่ 27 เมษายน 
2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพาวิลเล่ียน บี ช้ัน 8 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ตั้งอยู่เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์  
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2017 Annual General Meeting of Shareholders on  
April 27, 2017 at 10.00 a.m. at Room Pavilion B, 8th Floor, The Grand Four Wings Convention Hotel located at 333  
Srinakarin Road, Huaykwang Sub-district, Bangkapi District, Bangkok 10240, or such other date, time and place as the meeting 
may be held. 

กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะได้กระท�าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ 
ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท�าเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our vot-
ing intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ /Signed  ผู้มอบฉันทะ /Grantor

 ( )

ลงชื่อ /Signed  ผู้รับมอบฉันทะ /Proxy

 ( )

ลงชื่อ /Signed  ผู้รับมอบฉันทะ /Proxy

 ( )

ลงชื่อ /Signed  ผู้รับมอบฉันทะ /Proxy

 ( )

หมายเหตุ/Remarks

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก 
จ�านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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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› สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 › หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B.

(แบบที่ก�าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนและตายตัว)

(Form with fixed and specific details authorizing proxy)

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

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น      เขียนที่       
Shareholder registration number     Written at

       วันที่  เดือน   พ.ศ.   
       Date Month  Year

(1) ข้าพเจ้า  สัญชาติ    อยู่เลขที่    ซอย     
 I/We nationality   residing/located at no.  Soi

 ถนน  ต�าบล/แขวง    อ�าเภอ/เขต    จังหวัด    
 Road Tambol/Kwaeng  Amphur/Khet   Province

 รหัสไปรษณีย์    
 Postal Code

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

 โดยถือหุ้นจ�านวนทั้งสิ้นรวม   หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ    เสียง ดังนี้ 
 Holding the total number of   shares and have the rights to vote equal to  votes as follows

  หุ้นสามัญ   หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ    เสียง 
  ordinary share  shares and have the rights to vote equal to  votes 

  หุ้นบุริมสิทธิ   หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ    เสียง 
  preference share  shares and have the rights to vote equal to  votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) 
 Hereby appoint (Please choose one of following)

 1. ชื่อ   อายุ  ปี อยู่บ้านเลขที่   
 Name  age years residing/located at no.

 ถนน  ต�าบล/แขวง   อ�าเภอ  
 Road Tambol/Kwaeng  Amphur/Khet 

 จังหวัด   รหัสไปรษณีย์    
 Province  Postal Code 

 หรือ /Or

 ชื่อ   อายุ  ปี อยู่บ้านเลขที่   
 Name  age years residing/located at no.

 ถนน  ต�าบล/แขวง   อ�าเภอ  
 Road Tambol/Kwaeng  Amphur/Khet 

 จังหวัด   รหัสไปรษณีย์    
 Province  Postal Code

 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว 
 Anyone of these persons

 2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ นายพิเชษฐ ภีมะโยธิน
 Appoint Mr. Phiched Bhimayothin, Member of the Independent Directors of  
 the Company
 (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ของหนังสือเชิญประชุม 
 สามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560) (Details of members of the Independent Directors  
 of the Company are specified in Enclosure 9 of the Notice of the 2017  
 Annual General Meeting of Shareholders )

กรณเีลอืกข้อ 1. กรณุาท�าเครือ่งหมาย 
 ที ่  1. และระบชุือ่ผูร้บัมอบอ�านาจ

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

กรณเีลอืกข้อ 2. กรณุาท�าเครือ่งหมาย 
 ที่  2.

If you make proxy by choosing 
No. 2, please mark  at  2.
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560 บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ�ากัด (มหาชน)

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560 ในวันที่ 27 เมษายน 
2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพาวิลเล่ียน บี ช้ัน 8 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ตั้งอยู่เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์  
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2017 Annual General Meeting of Shareholders on  
April 27, 2017 at 10.00 a.m. at Room Pavilion B, 8th Floor, The Grand Four Wings Convention Hotel located at 333  
Srinakarin Road, Huaykwang Sub-district, Bangkapi District, Bangkok 10240, or such other date, time and place as the meeting 
may be held. 

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

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

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

วาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
Agenda Item No. 1 Message from the Chairman to the Meeting

    (ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 2   พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
Agenda Item No. 2 To consider and adopt the Minutes of the Extraordinary General Meeting No. 1/2017 of  
    Shareholders 

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

     ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
     The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

      เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
      Approve  Disapprove  Abstain

วาระที่ 3   พิจารณารับทราบรายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ประจ�าปี 2559
Agenda Item No. 3 To consider and acknowledge the result of the Company’s business operation report for the  
    fiscal year 2016 

    (ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ส�าหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559
Agenda Item No. 4 To consider and approve the financial statement of the Company for the fiscal year ended  
    December 31, 2016

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

     ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
     The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

     เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove  Abstain

วาระที่ 5   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลก�าไรจากการด�าเนินงานของบริษัทฯ ส�าหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  
    2559 และการจ่ายปันผล
Agenda Item  No. 5 To consider and approve the allocation of the profits from the Company’s business operation  
    for the fiscal year ended December 31, 2016 and the dividend payment

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

     ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
     The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

     เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove  Abstain
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› สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 › หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

วาระที่ 6   พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระ
Agenda Item No. 6 To consider and approve the election of the directors to replace those who must retire by rotation

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

     ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
     The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

    ก.  เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด
    A. Election of entire nominated directors
      เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
      Approve  Disapprove  Abstain

    ข.  เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

    B. Election of each nominated directors
    1.  ชื่อกรรมการ นายปรีย์มน ปิ่นสกุล
     Director’s name Mr. Premon Pinskul
      เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
      Approve  Disapprove  Abstain

    2.  ชื่อกรรมการ ดร. ธรรมนูญ อานันโทไทย
     Director’s name Dr. Thamnoon Ananthothai
      เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
      Approve  Disapprove  Abstain

    3.  ชื่อกรรมการ นายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ
     Director’s name Mr. Mill Kanokwatanawan
      เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
      Approve  Disapprove  Abstain

วาระที่ 7   พิจารณาอนุมัติการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบ
Agenda Item No. 7 To consider and approve the determination of the remuneration of the directors and the  
    audit committees

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

     ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
     The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

      เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
      Approve  Disapprove  Abstain

วาระที่ 8   พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ�าปี 2560
Agenda Item No. 8 To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the auditors  
    for the fiscal year 2017

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

     ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
     The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

      เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
      Approve  Disapprove  Abstain
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560 บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ�ากัด (มหาชน)

วาระท่ี 9   พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ�านวน 9,062,500 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ�านวน  
    72,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ�านวน 81,562,500 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ  
    จ�านวนไม่เกิน 90,625,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัทฯ
Agenda Item No. 9 To consider and approve the increase of the Company’s registered capital by THB 9,062,500,  
    from the existing registered capital of THB 72,500,000 to THB 81,562,500, by issuing  
    up to 90,625,000 newly issued ordinary shares, with a par value of THB 0.10, to accommodate  
    the stock dividend payment

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

     ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
     The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

      เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
      Approve  Disapprove  Abstain

วาระท่ี 10   พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
    ของบริษัทฯ 
Agenda Item No. 10 To consider and approve the amendment to Clause 4 of the Company’s Memorandum of  
    Association to be in line with the capital increase 

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

     ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
     The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

      เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
      Approve  Disapprove  Abstain

วาระที่ 11   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
Agenda Item No. 11 To consider and approve the allocation of the Company’s newly issued ordinary shares

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

     ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
     The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

      เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
      Approve  Disapprove  Abstain

วาระที่ 12    พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
Agenda Item No. 12 Other matters (if any)

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

     ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
     The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

      เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
      Approve  Disapprove  Abstain

(5)  การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น 
 ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
 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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมี 
 การพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติม 
 ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 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.
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› สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 › หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะได้กระท�าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ 
ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท�าเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our vot-
ing intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ /Signed  ผู้มอบฉันทะ /Grantor

 ( )

ลงชื่อ /Signed  ผู้รับมอบฉันทะ /Proxy

 ( )

ลงชื่อ /Signed  ผู้รับมอบฉันทะ /Proxy

 ( )

ลงชื่อ /Signed  ผู้รับมอบฉันทะ /Proxy

 ( )

หมายเหตุ/Remarks

1.  ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่ง 
 แยกจ�านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 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.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ�าต่อ 
 แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560 บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ�ากัด (มหาชน)

ใบประจ�าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Attachment to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อาฟเตอร์ ยู จ�ากัด (มหาชน)
A proxy is granted by a shareholder of After You Public Company Limited 

ในประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560 ในวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพาวิลเลี่ยน บี ชั้น 8 โรงแรมเดอะ แกรนด์  
โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ตั้งอยู่เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไป 
ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
At the 2017 Annual General Meeting of Shareholders April 27, 2017 at 10.00 a.m. at Room Pavilion B, 8th Floor,  
The Grand Four Wings Convention Hotel located at No. 333 Srinakarin Road, Huaykwang Sub-district, Bangkapi  
District, Bangkok 10240, or such other date, time and venue as the meeting may be held.

 วาระที่   เรื่อง  
 Agenda item no. Re :

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

   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
   The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
   Approve  Disapprove  Abstain

 วาระที่   เรื่อง  
 Agenda item no. Re :

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

   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
   The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
   Approve  Disapprove  Abstain

 วาระที่   เรื่อง  
 Agenda item no. Re :

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

   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
   The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
   Approve  Disapprove  Abstain

 วาระที่   เรื่อง  
 Agenda item no. Re :

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

   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
   The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
   Approve  Disapprove  Abstain
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› สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 › หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
Proxy Form C.

(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)  
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น)

 (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)

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

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น      เขียนที่       
Shareholder registration number     Written at

       วันที่  เดือน   พ.ศ.   
       Date Month  Year

(1) ข้าพเจ้า  สัญชาติ    อยู่เลขที่    ซอย     
 I/We nationality   residing/located at no.  Soi

 ถนน  ต�าบล/แขวง    อ�าเภอ/เขต    จังหวัด    
 Road Tambol/Kwaeng  Amphur/Khet   Province

 รหัสไปรษณีย์    
 Postal Code

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

 โดยถือหุ้นจ�านวนทั้งสิ้นรวม   หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ    เสียง ดังนี้ 
 Holding the total number of   shares and have the rights to vote equal to  votes as follows

  หุ้นสามัญ   หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ    เสียง 
  ordinary share  shares and have the rights to vote equal to  votes 

  หุ้นบุริมสิทธิ   หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ    เสียง 
  preference share  shares and have the rights to vote equal to  votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) 
 Hereby appoint (Please choose one of following)

 1. ชื่อ   อายุ  ปี อยู่บ้านเลขที่   
 Name  age years residing/located at no.

 ถนน  ต�าบล/แขวง   อ�าเภอ  
 Road Tambol/Kwaeng  Amphur/Khet 

 จังหวัด   รหัสไปรษณีย์    
 Province  Postal Code 

 หรือ /Or

 ชื่อ   อายุ  ปี อยู่บ้านเลขที่   
 Name  age years residing/located at no.

 ถนน  ต�าบล/แขวง   อ�าเภอ  
 Road Tambol/Kwaeng  Amphur/Khet 

 จังหวัด   รหัสไปรษณีย์    
 Province  Postal Code

 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว 
 Anyone of these persons

 2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ นายพิเชษฐ ภีมะโยธิน
 Appoint Mr. Phiched Bhimayothin, Member of the Independent Directors of  
 the Company
 (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ของหนังสือเชิญประชุม 
 สามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560) (Details of members of the Independent Directors  
 of the Company are specified in Enclosure 9 of the Notice of the 2017  
 Annual General Meeting of Shareholders )

กรณเีลอืกข้อ 1. กรณุาท�าเครือ่งหมาย 
 ที ่  1. และระบชุือ่ผูร้บัมอบอ�านาจ

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

กรณเีลอืกข้อ 2. กรณุาท�าเครือ่งหมาย 
 ที่  2.

If you make proxy by choosing 
No. 2, please mark  at  2.
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560 บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ�ากัด (มหาชน)

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560 ในวันที่ 27 เมษายน 
2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพาวิลเล่ียน บี ช้ัน 8 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ตั้งอยู่เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์  
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2017 Annual General Meeting of Shareholders on  
April 27, 2017 at 10.00 a.m. at Room Pavilion B, 8th Floor, The Grand Four Wings Convention Hotel located at 333  
Srinakarin Road, Huaykwang Sub-district, Bangkapi District, Bangkok 10240, or such other date, time and place as the meeting 
may be held. 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้ 
 I/We grant my/our proxy to attend this Meeting and cast votes as follows:

  มอบฉันทะตามจ�านวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
  Grant all of my/our proxy in accordance with the amount of shares with voting right I/we hold

  มอบฉันทะบางส่วน คือ
  Grant certain of my/our proxy as follows: 

   หุ้นสามัญ   หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้   เสียง 
   ordinary share  shares and have the rights to vote equal to  votes 

   หุ้นบุริมสิทธิ   หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้   เสียง 
   preference share shares and have the rights to vote equal to  votes

  รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด     เสียง
  Total voting right    Votes

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

วาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
Agenda Item No. 1 Message from the Chairman to the Meeting

    (ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 2   พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
Agenda Item No. 2 To consider and adopt the Minutes of the Extraordinary General Meeting No. 1/2017 of  
    Shareholders 

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

     ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
     The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

      เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
      Approve  Disapprove  Abstain

วาระที่ 3   พิจารณารับทราบรายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ประจ�าปี 2559
Agenda Item No. 3 To consider and acknowledge the result of the Company’s business operation report for the  
    fiscal year 2016 

    (ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ส�าหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559
Agenda Item No. 4 To consider and approve the financial statement of the Company for the fiscal year ended  
    December 31, 2016

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

     ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
     The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

     เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove  Abstain
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วาระที่ 5   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลก�าไรจากการด�าเนินงานของบริษัทฯ ส�าหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  
    2559 และการจ่ายปันผล
Agenda Item  No. 5 To consider and approve the allocation of the profits from the Company’s business operation  
    for the fiscal year ended December 31, 2016 and the dividend payment

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

     ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
     The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

     เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove  Abstain

วาระที่ 6   พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระ
Agenda Item No. 6 To consider and approve the election of the directors to replace those who must retire by rotation

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

     ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
     The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

    ก.  เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด
    A. Election of entire nominated directors
      เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
      Approve  Disapprove  Abstain

    ข.  เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

    B. Election of each nominated directors
    1.  ชื่อกรรมการ นายปรีย์มน ปิ่นสกุล
     Director’s name Mr. Premon Pinskul
      เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
      Approve  Disapprove  Abstain

    2.  ชื่อกรรมการ ดร. ธรรมนูญ อานันโทไทย
     Director’s name Dr. Thamnoon Ananthothai
      เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
      Approve  Disapprove  Abstain

    3.  ชื่อกรรมการ นายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ
     Director’s name Mr. Mill Kanokwatanawan
      เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
      Approve  Disapprove  Abstain

วาระที่ 7   พิจารณาอนุมัติการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบ
Agenda Item No. 7 To consider and approve the determination of the remuneration of the directors and the  
    audit committees

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

     ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
     The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

      เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
      Approve  Disapprove  Abstain
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วาระที่ 8   พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ�าปี 2560
Agenda Item No. 8 To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the auditors  
    for the fiscal year 2017

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

     ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
     The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

      เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
      Approve  Disapprove  Abstain

วาระท่ี 9   พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ�านวน 9,062,500 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ�านวน  
    72,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ�านวน 81,562,500 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ  
    จ�านวนไม่เกิน 90,625,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัทฯ
Agenda Item No. 9 To consider and approve the increase of the Company’s registered capital by THB 9,062,500,  
    from the existing registered capital of THB 72,500,000 to THB 81,562,500, by issuing  
    up to 90,625,000 newly issued ordinary shares, with a par value of THB 0.10, to accommodate  
    the stock dividend payment

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

     ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
     The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

      เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
      Approve  Disapprove  Abstain

วาระท่ี 10   พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
    ของบริษัทฯ 
Agenda Item No. 10 To consider and approve the amendment to Clause 4 of the Company’s Memorandum of  
    Association to be in line with the capital increase 

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

     ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
     The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

      เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
      Approve  Disapprove  Abstain

วาระที่ 11   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
Agenda Item No. 11 To consider and approve the allocation of the Company’s newly issued ordinary shares

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

     ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
     The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

      เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
      Approve  Disapprove  Abstain

วาระที่ 12    พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
Agenda Item No. 12 Other matters (if any)

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

     ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
     The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

      เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
      Approve  Disapprove  Abstain
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(5)  การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น 
 ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
 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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมี 
 การพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติม 
 ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 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.

กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะได้กระท�าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ 
ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท�าเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our vot-
ing intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ /Signed  ผู้มอบฉันทะ /Grantor

 ( )

ลงชื่อ /Signed  ผู้รับมอบฉันทะ /Proxy

 ( )

ลงชื่อ /Signed  ผู้รับมอบฉันทะ /Proxy

 ( )

ลงชื่อ /Signed  ผู้รับมอบฉันทะ /Proxy

 ( )

หมายเหตุ/Remarks

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ี ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน  
 (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
 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. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 The documents needed to be attached to this Proxy form are:
 (1) หนังสือมอบอ�านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด�าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf
 (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
  Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่ง 
 แยกจ�านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ�าต่อ 
 แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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 อาฟเตอร์ ยู จ�ากัด (มหาชน)
A proxy is granted by a shareholder of After You Public Company Limited

ในประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560 ในวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพาวิลเลี่ยน บี ชั้น 8 โรงแรมเดอะ แกรนด์  
โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ตั้งอยู่เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไป 
ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
At the 2017 Annual General Meeting of Shareholders April 27, 2017 at 10.00 a.m. at Room Pavilion B, 8th Floor,  
The Grand Four Wings Convention Hotel located at No. 333 Srinakarin Road, Huaykwang Sub-district, Bangkapi  
District, Bangkok 10240, or such other date, time and venue as the meeting may be held.

 วาระที่   เรื่อง  
 Agenda item no. Re :

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

   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
   The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

   เห็นด้วย   เสียง  ไม่เห็นด้วย   เสียง  งดออกเสียง   เสียง
   Approve  Votes  Disapprove  Votes  Abstain  Votes

 วาระที่   เรื่อง  
 Agenda item no. Re :

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

   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
   The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

   เห็นด้วย   เสียง  ไม่เห็นด้วย   เสียง  งดออกเสียง   เสียง
   Approve  Votes  Disapprove  Votes  Abstain  Votes

 วาระที่   เรื่อง  
 Agenda item no. Re :

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

   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
   The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

   เห็นด้วย   เสียง  ไม่เห็นด้วย   เสียง  งดออกเสียง   เสียง
   Approve  Votes  Disapprove  Votes  Abstain  Votes

 วาระที่   เรื่อง  
 Agenda item no. Re :

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

   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
   The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

   เห็นด้วย   เสียง  ไม่เห็นด้วย   เสียง  งดออกเสียง   เสียง
   Approve  Votes  Disapprove  Votes  Abstain  Votes
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› สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 › ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ

ข้อมูลกรรมการอิสระ 

ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

นายพิเชษฐ ภีมะโยธิน

กรรมการบริษัท

อายุ   : 57 ปี

ที่อยู่  : บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ�ากัด (มหาชน)

   เลขที่ 324, 326 ซอยพัฒนาการ 30 แขวงสวนหลวง

   เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

ส่วนได้เสียใน : ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระ

วาระการประชุม  : 

ต�าแหน่ง  : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560 บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ�ากัด (มหาชน)

นิยามกรรมการอิสระ

 คณะกรรมการบริษัท อาฟเตอร์ ยู (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ก�าหนดนิยามกรรมการอิสระไว้เทียบเท่ากับ 
ข้อก�าหนดขัน้ต�า่ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  
  บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือที่เป็นผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ โดยให้ 
  นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย 

 2.  ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง ทีป่รึกษาทีไ่ด้รับเงนิเดอืนประจ�า  
  หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน  
  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้ว 
  ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

 3.  ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง  
  และบุตร รวมทั้ง คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม  
  หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือ 
  บริษัทย่อย 

 4.  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
  หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ 
  ของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ 
  ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�านาจควบคุม 
  ของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

  ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท�ารายการทางการค้าที่กระท�าเป็นปกต ิ
  เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือ 
  การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค�้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็น 
  หลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นท�านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ 
  ที่ต้องช�าระให้แก่อีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต ่ 
  20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า ทั้งนี้ ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวม 
  ภาระหนี้ที่ เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกันด้วย 

 5.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 
  ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�านักงาน 
  สอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 
  ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า  
  2 ปี 



‹ 57 ›

› สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 › ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ

 6.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือ 
  ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  
  บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มี 
  อ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากลักษณะดังกล่าว 
  มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

 7.  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
  หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

 8.  ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ 
  บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน  
  ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิ 
  ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มี 
  นัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

 9.  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ 

 ทั้งนี้ ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมาย 
จากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
บริษัทย่อยล�าดับ เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของ 
องค์คณะ (collective decision)
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› สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 › แผนที่ของสถานที่จัดการประชุม

แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ�ากัด (มหาชน)

ณ ห้องพาวิลเลี่ยน บี ชั้น 8 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น 

ตั้งอยู่เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

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


