
 

 
 

ท่ี AU007/2560 

  วนัท่ี 27 เมษายน 2560 

เร่ือง แจ้งมติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 (“ที่ประชุม”)  

ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพาวิลเลี่ยน บี ชัน้ 8 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น  

ตัง้อยูเ่ลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โดยท่ีประชมุได้มีมติในเร่ืองสาํคญั ดงันี ้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ท่ี 1/2559 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันท่ี 6 ตุลาคม 2559  

ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เห็นด้วย 584,197,728 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

หมายเหต ุ 

(1) การลงมติในวาระนี ้ไมม่ีบตัรเสยี  

(2) การลงมติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและ

ออกเสยีงลงคะแนน  

(3) ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้ นมาลงทะเบียนเพ่ิม 17 ราย โดยมีจํานวนหุ้ นเพ่ิมขึน้ 547,700 หุ้ น รวมมี 

ผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุในวาระนีท้ัง้สิน้จํานวน 199 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 584,197,728 หุ้น 

2. รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2559 

หมายเหต ุ วาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบจึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง 

3. มีมติอนุมตัิงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบปีบญัชี สิน้สดุ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียง 

ข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เห็นด้วย 584,578,728 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
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หมายเหต ุ 

(1) การลงมติในวาระนี ้ไมม่ีบตัรเสยี  

(2) การลงมติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ น 

ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

(3) ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพ่ิม 8 ราย โดยมีจํานวนหุ้นเพ่ิมขึน้ 381,000 หุ้น รวมมีผู้ ถือหุ้น 

เข้าประชมุในวาระนีท้ัง้สิน้จํานวน 207 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 584,578,728 หุ้น 

4. มีมติอนุมัติการจ่ายเป็นปันผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบปีบัญชี สิน้สุดวันท่ี 31 

ธันวาคม 2559 เป็นจํานวนทัง้สิน้ไม่เกิน 92,900,000 บาท โดยให้จ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกจํานวน 

ไม่เกิน 14,500,000 บาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอตัราหุ้นละ 0.02 บาท โดยแบ่งจ่ายเป็นหุ้นปันผล

และเงินปันผล โดยแบง่จ่ายเป็นหุ้นปันผลและเงินปันผล ดงันี ้

(ก) การจ่ายปันผลเป็นหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 90,625,000 หุ้ น มูลค่าท่ี 

ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอตัรา 8 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมเป็น

มลูค่าทัง้สิน้ไม่เกิน 9,062,500 บาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอตัราหุ้นละ 0.0125 บาท ทัง้นี ้

ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นเดิมจากการคํานวณตามอตัราการจ่ายหุ้นปันผลดงักล่าว ให้จ่ายปันผล

สาํหรับสว่นท่ีเป็นเศษของหุ้นเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.0125 บาท แทนการจ่ายด้วยหุ้นปันผล 

และ 

(ข) การจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.0075 บาท หรือคิดเป็นจํานวนทัง้สิน้ไมเ่กิน 5,437,500 

บาท 

ทัง้นี ้ปันผลทัง้ในสว่นท่ีเป็นหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ และสว่นท่ีเป็นเงินสด จะถกูหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

อตัราท่ีกฎหมายกําหนด โดยบริษัทฯ จะหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายสําหรับปันผลท่ีจ่ายทัง้หมดจากปันผลในสว่นท่ี

เป็นเงินสด 

โดยบริษัทฯ กําหนดให้วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560 เป็นวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับปันผล (Record 

Date) และการกําหนดวนัปิดสมดุทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับปันผล ตามมาตรา 225 

แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ในวนัท่ี 

11 พฤษภาคม 2560 และกําหนดจ่ายปันผลในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2560 

และมีมติอนุมตัิการงดจดัสรรกําไรสทุธิเป็นเงินทนุสํารองตามกฎหมาย เน่ืองจากทุนสํารองตามกฎหมาย

ของบริษัทฯ มีจํานวนไมน้่อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งครบตามจํานวนท่ีกฎหมาย 

กําหนดแล้ว 
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ทัง้นี ้ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เห็นด้วย 584,577,428 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9998 

ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสยีง 1,300 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0002 

หมายเหต ุ 

(1) การลงมติในวาระนี ้ไมม่ีบตัรเสยี  

(2) การลงมติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

และออกเสยีงลงคะแนน  

นอกจากนี ้ท่ีประชมุได้รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวนัท่ี 27 ธันวาคม 2559 ในอตัราหุ้นละ 

0.14 บาท หรือรวมเป็นเงินจํานวน รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 78,400,000 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้ว และการจดัสรร

เงินกําไรจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ เพ่ือเป็นเงินทนุสาํรองตามกฎหมายจํานวน 1,850,000 บาท ซึ่ง

ทําให้เงินทุนสํารองของบริษัทฯ เป็นจํานวน 7,250,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  

ซึง่ครบตามจํานวนท่ีกฎหมายกําหนด 

5. มีมตอินมุตัิการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระในท่ีประชมุ จํานวน 3 ทา่น 

กลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัทฯ ตอ่ไปอีกวาระหนึง่  

 

5.1 มีมติอนุมตัิการเลือกตัง้ นายปรีย์มน ป่ินสกุล เป็นกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ 

ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เห็นด้วย 584,577,828 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9998 

ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสยีง 1,300 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0002 

หมายเหต ุ 

(1) การลงมติในวาระนี ้ไมม่ีบตัรเสยี  

(2) การลงมติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ

ออกเสยีงลงคะแนน  

(3) ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้ นมาลงทะเบียนเพ่ิม 1 ราย โดยมีจํานวนหุ้ นเพ่ิมขึน้ 400 หุ้ น รวมมีผู้ ถือหุ้ น 

เข้าประชมุในวาระนีท้ัง้สิน้จํานวน 208 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 584,579,128 หุ้น 
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5.2 มีมติอนมุตัิการเลอืกตัง้ ดร.ธรรมนญู อานนัโทไทย เป็นกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของ

ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เห็นด้วย 584,577,718 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9998 

ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสยีง 1,410 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0002 

หมายเหต ุ 

(1) การลงมติในวาระนี ้ไมม่ีบตัรเสยี  

(2) การลงมติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ

ออกเสยีงลงคะแนน  

5.3 มีมติอนมุตัิการเลือกตัง้ นายมิลล์ กนกวฒันาวรรณ เป็นกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เห็นด้วย 584,577,718 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9998 

ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสยีง 1,410 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0002 

หมายเหต ุ 

(1) การลงมติในวาระนี ้ไมม่ีบตัรเสยี  

(2) การลงมติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและ

ออกเสยีงลงคะแนน  

6. มีมติอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบ  ประจําปี 2560  

โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ รายไตรมาส 

ตาํแหน่ง ประจาํปี 2560 ประจาํปี 2559 

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

กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารของบริษัทฯ 10,000 บาท/คน/ไตรมาส 10,000 บาท/คน/ไตรมาส 

กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร ไมม่ี ไมม่ี 

กรรมการอิสระ  ไมม่ี ไมม่ี 
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ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายไตรมาส 

ตาํแหน่ง ประจาํปี 2560 ประจาํปี 2559 

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

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

ทัง้นี  ้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุม  

โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เห็นด้วย 584,577,428 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9997 

ไมเ่ห็นด้วย 300 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 

งดออกเสยีง 1,400 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0002 

หมายเหต ุ 

(1) การลงมติในวาระนี ้ไมม่ีบตัรเสยี  

(2) การลงมติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ  

 

7. มีมติอนุมัติการแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ  

สําหรับรอบปีบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 โดยกําหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งดงัต่อไปนี ้เป็น

ผู้ ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ  

1) นางสาวสมุาล ีรีวราบณัฑิต  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 3970 และ/หรือ 

2) นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 5313 และ/หรือ 

3) นางพนูนารถ เผา่เจริญ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 5238 

และการกําหนดค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชี  ประ จํา ปี  2560 เ ป็น จํานวนไม่ เ กิน  1,580,000 บาท  

(รวมการตรวจสอบบริษัทออร่ัม แอนด์ ออร่ัม ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ) ทัง้นี ้ค่าตอบแทนใน 

การสอบบญัชีข้างต้น ไม่รวมคา่บริการอ่ืน ๆ (Non-Audit Services) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น 

ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เห็นด้วย 584,578,828 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9997 

ไมเ่ห็นด้วย 300 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 

งดออกเสยีง 1,300 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0002 
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หมายเหต ุ 

(1) การลงมติในวาระนี ้ไมม่ีบตัรเสยี  

(2) การลงมติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและ

ออกเสยีงลงคะแนน  

(3) ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพ่ิม 1 ราย โดยมีจํานวนหุ้นเพ่ิมขึน้ 1,300 หุ้น รวมมีผู้ ถือหุ้น 

เข้าประชมุในวาระนีท้ัง้สิน้จํานวน 209 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 584,580,428 หุ้น 

 

8. มีมติอนมุตัิการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจํานวน 9,062,500 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจํานวน 

72,500,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจํานวน 81,562,500 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ 

จํานวนไม่เกิน 90,625,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัทฯ 

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ 

ออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เห็นด้วย 584,578,918 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9997 

ไมเ่ห็นด้วย 110 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 1,600 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0003 

หมายเหต ุ 

(1) การลงมติในวาระนี ้ไมม่ีบตัรเสยี 

(2) การลงมติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(3) ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพ่ิม 1 ราย โดยมีจํานวนหุ้นเพ่ิมขึน้ 200 หุ้น รวมมีผู้ ถือหุ้ น 

เข้าประชมุในวาระนีท้ัง้สิน้จํานวน 210 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 584,580,628 หุ้น 

 

9. มีมติอนุมตัิการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ 

มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เห็นด้วย 584,565,218 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9974 

ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสยีง 15,410 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0026 
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หมายเหต ุ 

(1) การลงมติในวาระนี ้ไมม่ีบตัรเสยี  

(2) การลงมติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวน

เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

10. มีมตอินมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและ

ออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เห็นด้วย 584,562,018 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9968 

ไมเ่ห็นด้วย 110 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 18,500 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0032 

หมายเหต ุ 

(1) การลงมติในวาระนี ้ไมม่ีบตัรเสยี  

(2) การลงมติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและ

ออกเสยีงลงคะแนน  

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

(นายปรีย์มน ป่ินสกลุ) 

ประธานกรรมการบริษัทฯ 
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