
เชญิแสกน ควิ อาร ์โคต๊

เอกสารเชญิประชุมสามญั
ผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 

และ

รายงานประจ าปี 2561 
โดยมงีบการเงนิแนบทา้ย
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เอกสารน าเสนอ 

การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562

บรษิทั อาฟเตอร ์ย ูจ ากดั (มหาชน)

29 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. หอ้งศรนีครนิทร ์2 ช ัน้ 9

โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟรว์งิส ์ คอนเวนช ัน่

เลขที ่333 ถนนศรนีครนิทร ์แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรงุเทพมหานคร 10240
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การพจิารณาแตล่ะวาระการประชุม
จะพจิารณาเรยีงตามล าดบัวาระ (จะไมม่กีารสลบัวาระ)

วธิกีารลงคะแนน

ใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน และประกาศผลการนับคะแนนใหท้ีป่ระชมุ
รับทราบในแตล่ะวาระ โดยการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระนัน้ จะใชร้ะบบ 1 หุน้ ม ี1 
เสยีง  และไมใ่ช ้Cumulative Voting

ทัง้นี ้ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุดว้ยตนเองสามารถออกเสยีง เห็นดว้ย หรอื ไมเ่ห็นดว้ย หรอื
งดออกเสยีง อยา่งใดอยา่งหนึง่ ในบตัรลงคะแนนทีแ่จกใหโ้ดยจะมตีวัเลขก ากบัวาระไว ้
ส าหรับผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะใหผู้อ้ ืน่เขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์
ของทา่นผูถ้อืหุน้นัน้ บรษัิทฯ จะบนัทกึคะแนน เห็นดว้ย หรอื ไมเ่ห็นดว้ย หรอื งดออก
เสยีง ตามความประสงคข์องทา่นผูถ้อืหุน้นัน้ในโปรแกรมคอมพวิเตอร์
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การใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีงแตล่ะวาระ

ลงคะแนน อยา่งใดอยา่งหนึง่ ดงัตอ่ไปนีเ้ทา่นัน้

 เห็นดว้ย (Approve) ไมต่อ้ง สง่บตัรลงคะแนน

 ไมเ่ห็นดว้ย (Not approve)
 งดออกเสยีง (Abstain)

สง่บัตร
ลงคะแนน

ถา้ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดไมเ่ห็นดว้ย หรอื งดออกเสยีง 

ใหถ้อืวา่ผูถ้อืหุน้เห็นชอบตามทีป่ระธานในทีป่ระชมุเสนอ

โดย บรษัิทฯ ไดใ้ชร้ะบบ Barcode มาชว่ยในการรวบรวมผลคะแนน
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การลงคะแนนในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้
จะถอืวา่การลงคะแนนดงักลา่ว เป็น โมฆะ

1) บตัรลงคะแนนทีม่กีารท าเครือ่งหมายเกนิกวา่หนึง่ชอ่ง 

2) บตัรลงคะแนนทีม่กีารออกเสยีงโดยแสดงเจตนาขดักนั 

3) บตัรลงคะแนนทีม่กีารขดีฆา่และไมม่ลีายมอืชือ่ก ากบั 

4) บตัรลงคะแนนทีล่งคะแนนเสยีงเกนิกวา่เสยีงทีม่อียู่

ในกรณีทีท่า่นตอ้งการแกไ้ขการออกเสยีง 

โปรดขดีฆา่ของเดมิ และลงชือ่ก ากบั ดว้ยทกุครัง้
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วธิปีฏบิตัใินการลงคะแนน

หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. 
แบบทัว่ไปซึง่เป็นแบบทีง่า่ยและ
ไมซ่บัซอ้น

ส าหรับผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุดว้ยตนเองและผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะให ้
ผูรั้บมอบฉันทะเขา้ประชมุแทน บรษัิทไดแ้จกบตัรลงคะแนนเสยีง
เรยีงตามวาระใหผู้ถ้อืหุน้แลว้เมือ่ลงทะเบยีนเขา้ประชมุ

หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข.
แบบทีก่ าหนดรายการตา่งๆ ทีจ่ะ
มอบฉันทะ ทีล่ะเอยีดชดัเจน
ตายตวั

ส าหรับผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเขา้ประชมุแทน 
บรษัิทจะบนัทกึคะแนนเสยีงแตล่ะวาระตามทีผู่ถ้อืหุน้ระบ ุการ
ลงคะแนนเสยีงไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะเขา้ในระบบคอมพวิเตอร์
ลว่งหนา้ และบรษัิทไดแ้จกบตัรลงคะแนนเสยีงใหผู้รั้บฉันทะเมือ่
ลงทะเบยีนเขา้ประชมุ เฉพาะวาระทีผู่ถ้อืหุน้มไิดร้ะบคุวามประสงค์
ในการออกเสยีงลงคะแนนไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะหรอืระบไุวไ้ม่
ชดัเจน

หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ส าหรับผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทนุตา่งประเทศ และแตง่ตัง้
ใหค้สัโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผูร้ับฝากและดแูลหุน้
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การแสดงความคดิเห็น / สอบถามขอ้สงสยั

• ผูถ้อืหุน้ทีต่อ้งการแสดงความคดิเห็นหรอืสอบถามขอ้สงสัยตอ่ทีป่ระชมุ ขอใหย้กมอืขึน้ 

เมือ่ประธานฯอนุญาตแลว้ ขอใหแ้จง้ ชือ่-นามสกลุ เพือ่ประโยชน์ในการบันทกึรายงาน

การประชมุ

• ในการแสดงความคดิเห็นหรอืสอบถามขอ้สงสัย ขอใหเ้สนอเนื้อหาอย่างกระชบัและตรง

ประเด็นกบัวาระการประชมุเพือ่ใหก้ารประชมุเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

• ทัง้นี้ หากผูถ้ือหุน้ประสงคจ์ะแสดงความเห็นหรือค าถามเรื่องอื่น ขอใหเ้สนอในวาระ

สดุทา้ย



วาระการประชุม
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การอนมุตั ิ คะแนนเสยีงทีต่อ้งการ

วาระที ่1 เรือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ีป่ระชุมเพือ่ทราบ วาระเพือ่ทราบ

วาระที ่2 รับรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561 คะแนนเสยีงขา้งมาก

วาระที ่3 รับทราบรายงานผลการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ประจ าปี 2561 วาระเพือ่ทราบ

วาระที ่4
อนุมัตงิบการเงนิของบรษัิทฯ ส าหรับรอบปีบญัช ีสิน้สดุ วันที ่31
ธันวาคม 2561

คะแนนเสยีงขา้งมาก

วาระที ่5
อนุมัตกิารจัดสรรผลก าไรจากการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ส าหรับรอบปี
บญัช ีสิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2561 และการจา่ยปันผล

คะแนนเสยีงขา้งมาก

วาระที ่6
อนุมัตกิารเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตาม
วาระ

คะแนนเสยีงขา้งมาก 
และเป็นการเลอืกตัง้รายบคุคล 

วาระที ่7 อนุมัตกิารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบรษัิทฯ 2 ใน 3

วาระที ่8
อนุมัตกิารแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชแีละการก าหนดคา่ตอบแทน
ผูส้อบบญัช ีประจ าปี 2562

คะแนนเสยีงขา้งมาก

วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ ๆ (ถา้ม)ี
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เร ือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ ีป่ระชุมเพือ่ทราบ

วาระนีเ้ป็นวาระเพือ่ทราบ

จงึไมม่กีารลงคะแนนเสยีง 

วาระที ่ 1



วาระการประชุม
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การอนมุตั ิ คะแนนเสยีงทีต่อ้งการ

วาระที ่1 เรือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ีป่ระชมุเพือ่ทราบ วาระเพือ่ทราบ

วาระที ่2 รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561 คะแนนเสยีงขา้งมาก

วาระที ่3 รับทราบรายงานผลการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ประจ าปี 2561 วาระเพือ่ทราบ

วาระที ่4
อนุมัตงิบการเงนิของบรษัิทฯ ส าหรับรอบปีบญัช ีสิน้สดุ วันที ่31
ธันวาคม 2561

คะแนนเสยีงขา้งมาก

วาระที ่5
อนุมัตกิารจัดสรรผลก าไรจากการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ส าหรับรอบปี
บญัช ีสิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2561 และการจา่ยปันผล

คะแนนเสยีงขา้งมาก

วาระที ่6
อนุมัตกิารเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตาม
วาระ

คะแนนเสยีงขา้งมาก 
และเป็นการเลอืกตัง้รายบคุคล 

วาระที ่7 อนุมัตกิารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบรษัิทฯ 2 ใน 3

วาระที ่8
อนุมัตกิารแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชแีละการก าหนดคา่ตอบแทน
ผูส้อบบญัช ีประจ าปี 2562

คะแนนเสยีงขา้งมาก

วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ ๆ (ถา้ม)ี
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วาระที ่ 2

รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้

ประจ าปี 2561 เมือ่วนัที ่26 เมษายน 2561

(รายละเอยีดปรากฏในสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้อนมุตั ิ

หากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะอนมุตั ิ จะตอ้งลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของ
ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน



วาระการประชุม
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การอนมุตั ิ คะแนนเสยีงทีต่อ้งการ

วาระที ่1 เรือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ีป่ระชมุเพือ่ทราบ วาระเพือ่ทราบ

วาระที ่2 รับรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561 คะแนนเสยีงขา้งมาก

วาระที ่3
รบัทราบรายงานผลการด าเนนิงานของบรษิทัฯ 
ประจ าปี  2561

วาระเพือ่ทราบ

วาระที ่4
อนุมัตงิบการเงนิของบรษัิทฯ ส าหรับรอบปีบญัช ีสิน้สดุ วันที ่31
ธันวาคม 2561

คะแนนเสยีงขา้งมาก

วาระที ่5
อนุมัตกิารจัดสรรผลก าไรจากการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ส าหรับรอบปี
บญัช ีสิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2561 และการจา่ยปันผล

คะแนนเสยีงขา้งมาก

วาระที ่6
อนุมัตกิารเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตาม
วาระ

คะแนนเสยีงขา้งมาก 
และเป็นการเลอืกตัง้รายบคุคล 

วาระที ่7 อนุมัตกิารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบรษัิทฯ 2 ใน 3

วาระที ่8
อนุมัตกิารแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชแีละการก าหนดคา่ตอบแทน
ผูส้อบบญัช ีประจ าปี 2562

คะแนนเสยีงขา้งมาก

วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ ๆ (ถา้ม)ี
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รบัทราบรายงาน

ผลการด าเนนิงาน

ของบรษิทัฯ ประจ าปี 2561

(สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2 หรอื QR Code) 

วาระที ่ 3
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สาขาใหม ่ในปี 2561

ดอนเมอืง ออฟฟิศเซน็ทรัลเวลิด ์            เซน็ทรัลเฟสตวิลั จ.เชยีงใหม่
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สาขาใหม ่ในปี 2561

เซน็ทรัลพลาซา่อดุรธาน ี     เซน็ทรัลพระราม 2 เทอมนิอล 21 พัทยา



16

สง่ผลติภณัฑข์องหวานเพือ่บรกิารหรอืจ าหน่ายบนสายการบนิ 

กจิกรรมในปี 2561
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กจิกรรมในปี 2561

ออกเมนูใหมร่ว่มกบัแบรนดเ์ครือ่งส าอางน าเขา้ชัน้น า และแบรนดช์ดุชัน้ในพรเีมยีม
และรว่มมอืกบับตัรเครดติทีร่ว่มรายการ
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รว่มมอืกบั มลูนธิยิวุพัฒน ์ขายขนมปังเนยโสด 
เพือ่บรจิาค/สนับสนุนการศกึษาของเยาวชนไทย

กจิกรรมในปี 2561

สนิคา้ใหม่
Take-home

Product
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Boba Hojicha Soy Latte มะดนัพรกิเกลอื บวัลอยทเุรยีนคากโิกริ

สนิคา้ใหม ่/ ตามฤดกูาล
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กระทอ้นลอยแกว้  Chocolate Banoffee Kakigori            Calamansi Soda  

สนิคา้ใหม ่/ ตามฤดกูาล
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บรกิารจดัสง่ / take away



วาระการประชุม
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การอนมุตั ิ คะแนนเสยีงทีต่อ้งการ

วาระที ่1 เรือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ีป่ระชมุเพือ่ทราบ วาระเพือ่ทราบ

วาระที ่2 รับรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561 คะแนนเสยีงขา้งมาก

วาระที ่3 รับทราบรายงานผลการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ประจ าปี 2561 วาระเพือ่ทราบ

วาระที ่4
อนมุตังิบการเงนิของบรษิทัฯ ส าหรบัรอบปีบญัช ีส ิน้สดุ วนัที ่
31 ธนัวาคม 2561

คะแนนเสยีงขา้งมาก

วาระที ่5
อนุมัตกิารจัดสรรผลก าไรจากการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ส าหรับ
รอบปีบัญช ีสิน้สดุวันที ่31 ธนัวาคม 2561 และการจา่ยปันผล

คะแนนเสยีงขา้งมาก

วาระที ่6
อนุมัตกิารเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่ง
ตามวาระ

คะแนนเสยีงขา้งมาก 
และเป็นการเลอืกตัง้รายบคุคล 

วาระที ่7 อนุมัตกิารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบรษัิทฯ 2 ใน 3

วาระที ่8
อนุมัตกิารแตง่ตัง้ผูส้อบบัญชแีละการก าหนดคา่ตอบแทน
ผูส้อบบัญช ีประจ าปี 2562

คะแนนเสยีงขา้งมาก

วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ ๆ (ถา้ม)ี
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อนมุตังิบการเงนิของบรษิทัฯ ส าหรบัรอบปีบญัช ี
สิน้สดุ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561

(รายละเอยีดปรากฏใน สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2 (QR Code))

งบการเงนิ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ตาม QR Code ได ้

ผา่นการใหค้วามเห็นจากผูส้อบบญัชแีลว้ และผูส้อบบญัชไีดแ้สดงความเห็นอยา่งไมม่ี

เงือ่นไขตอ่งบการเงนิ  ซึง่ในงบการเงนิมสีาระส าคญัโดยสรปุดงันี้

วาระที ่ 4
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สนิทรพัย์ 2561 2560 หนีส้นิและ

สว่นของผูถ้อืหุน้

2561 2560

สนิทรัพยห์มนุเวยีน 522,212,355 552,732,955 หนีส้นิระยะสัน้ 116,414,026 83,370,406 

ทีด่นิ อาคาร อปุกรณ์ 504,903,540 436,796,921 หนีส้นิระยะยาว 23,906,847 18,144,072 

สนิทรัพยไ์ม่
หมนุเวยีนอืน่ ๆ 

70,305,140 44,282,599 รวมหนีส้นิ 140,320,873 101,514,478 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 957,100,162 932,297,997 

สนิทรพัยร์วม 1,097,421,035 1,033,812,475 รวมหนีส้นิและสว่น
ของผูถ้อืหุน้

1,097,421,035 1,033,812,475 

งบแสดงฐานะการเงนิ  งบการเงนิรวม (บาท)
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งบการเงนิรวม ส าหรบัรอบปีบญัชสี ิน้สดุ  วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560  (บาท)

งบก าไรขาดทนุ 2561 2560

รายไดจ้ากการขาย 871,088,755 723,963,348

รวมรายได้ 880,729,949 735,380,397 

ตน้ทนุขาย 288,971,535 244,334,351

คา่ใชจ้า่ยขาย 271,023,275 227,519,463

คา่ใชจ้า่ยบรหิาร 140,410,216 106,091,531

ก าไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิและคา่ใชจ้า่ย
ภาษเีงนิได้ (EBIT)

180,324,923 157,435,052 

ภาษเีงนิได้ (32,668,320) (27,896,004)

ก าไรสทุธิ 147,425,816 128,903,062 

ก าไรตอ่หุน้ 0.18 0.16



วาระการประชุม
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การอนมุตั ิ คะแนนเสยีงทีต่อ้งการ

วาระที ่1 เรือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ีป่ระชมุเพือ่ทราบ วาระเพือ่ทราบ

วาระที ่2 รับรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561 คะแนนเสยีงขา้งมาก

วาระที ่3 รับทราบรายงานผลการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ประจ าปี 2561 วาระเพือ่ทราบ

วาระที ่4
อนุมัตงิบการเงนิของบรษัิทฯ ส าหรับรอบปีบญัช ีสิน้สดุ วันที ่31
ธันวาคม 2561

คะแนนเสยีงขา้งมาก

วาระที ่5
อนุมตักิารจดัสรรผลก าไรจากการด าเนนิงานของบรษิทัฯ 
ส าหรบัรอบปีบญัช ีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และการจา่ย
ปนัผล

คะแนนเสยีงขา้งมาก

วาระที ่6
อนุมัตกิารเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตาม
วาระ

คะแนนเสยีงขา้งมาก 
และเป็นการเลอืกตัง้รายบคุคล 

วาระที ่7 อนุมัตกิารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบรษัิทฯ 2 ใน 3

วาระที ่8
อนุมัตกิารแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชแีละการก าหนดคา่ตอบแทน
ผูส้อบบญัช ีประจ าปี 2562

คะแนนเสยีงขา้งมาก

วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ ๆ (ถา้ม)ี
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อนมุตักิารจดัสรรผลก าไร

จากการด าเนนิงานของบรษิทัฯ ส าหรบัรอบปีบญัชี

ส ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และการจา่ยปนัผล

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้อนมุตั ิ

หากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะอนมุตั ิ จะตอ้งลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อื

หุน้ทีม่าประชุมและเสยีงลงคะแนน 

วาระที ่ 5
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กฎหมายทีเ่ก ีย่วขอ้ง และนโยบายการจา่ยเงนิปนัผล

ตามมาตรา 115 แหง่ พ.ร.บ. บรษัิทมหาชนจ ากดั ก าหนดใหบ้รษัิทฯ ไมส่ามารถจา่ยเงนิปันผลได ้
หากบรษัิทฯ ยงัมผีลขาดทนุสะสมอยู ่แมว้า่บรษัิทฯ จะมกี าไรสทุธสิ าหรับปีนัน้ๆ ก็ตามและบรษัิทฯ 
ตอ้งส ารองเงนิตามกฎหมายในจ านวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธปิระจ าปีหกัดว้ยยอด
ขาดทนุสะสมยกมา (หากม)ี จนกวา่ทนุส ารองตามกฎหมายจะมจี านวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของ
ทนุจดทะเบยีน  และบรษัิทฯ มนีโยบายจา่ยเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในอตัราไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 50 
ของก าไรสทุธจิากภายหลงัหกัภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล และเงนิส ารองตา่ง ๆ ทกุประเภทตามทีก่ าหนด
ไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ โดยการจา่ยเงนิปันผลดงักลา่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้
ขึน้อยูก่บัความจ าเป็นและความเหมาะสมอืน่ๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทฯ เห็นสมควร

นอกจากนี ้ตามมาตรา 116 แหง่ พ.ร.บ. บรษัิทมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ขอ้ 44 และ
ขอ้ 45 ก าหนดวา่ บรษัิทฯ ตอ้งจัดสรรเงนิก าไรสทุธปิระจ าปีสว่นหนึง่ไวเ้ป็นทนุส ารองไมน่อ้ยกวา่
รอ้ยละหา้ (5) ของก าไรสทุธปิระจ าปี หกัดว้ยยอดเงนิขาดทนุสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกวา่ทนุส ารองนี้
จะมจี านวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละสบิ (10) ของทนุจดทะเบยีน เวน้แตจ่ะมขีอ้บงัคบัหรอืกฎหมายอืน่
ก าหนดใหต้อ้งมทีนุส ารองมากกวา่นัน้
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การจดัสรรก าไร
และจา่ยเงนิปนัผล

รายละเอยีดการจา่ยปนัผล 2561 2560

ทนุจดทะเบยีน (บาท) 81,562,500 81,562,500

ตอ้งท าส ารอง 10% ของทนุจดทะเบยีน 8,156,250 8,156,250

กอ่นสิน้ปี ม ีส ารอง (บาท) 8,156,250 7,250,000

ตอ้งส ารองเพิม่ (บาท) - 906,250

จ านวนหุน้ (ทีไ่ดรั้บปันผล) 815,623,561 815,623,561

รวมเงนิปันผลจา่ย (เสนอ) 154,968,477 122,343,534

เงนิปันผลตอ่หุน้ (บาทตอ่หุน้ โดยใชจ้ านวนหุน้ ณ สิน้ปี) 0.19 0.15

ก าไรสทุธจิากงบการเงนิเฉพาะกจิการ  147,693,618 129,179,191

สดัสว่นการจา่ยเงนิปันผลโดยใชจ้ านวนหุน้ ณ สิน้ปี) 104.90% 94.70%

ก าไรสทุธจิากงบการเงนิรวม  147,425,816 128,903,062

วนัก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธ ิ
ไดร้บัปนัผล (Record Date)

10 พฤษภาคม
2562

วนัจา่ยปนัผล
28 พฤษภาคม 

2562
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(บาท)
ก าไรสะสมที่
ยงัไมจ่ดัสรร 
(ยอดยกมา)

Dividend Outflow 
ก าไรสทุธเิบ็ดเสร็จ ตาม
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

(งบเดีย่ว)
ส ารอง ตามกฏหมาย

ปี 2559 56,491,039 (134,830,000) 98,947,239 (1,850,000)

ปี 2560 18,758,278 (14,499,946) 129,179,191 (906,250)

ปี 2561 132,531,273 (122,342,703) 147,413,810 ครบแลว้

ปี 2562 เสนอ 157,602,380 (154,968,477)

แหลง่ทีม่าของเงนิทนุเพือ่จา่ยปนัผล
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ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอใหท้ีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 อนุมตั ิดงันี้

- จา่ยเงนิปันผลจากผลการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ส าหรับรอบปีบญัช ีสิน้สดุวนัที่ 31 
ธนัวาคม 2561 เป็นจ านวนทัง้ส ิน้ไมเ่กนิ 154,968,477  บาท (หรอืคดิเป็นอตัราหุน้ละ 0.19
บาท) โดยจา่ยจากก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (งบการเงนิเฉพาะกจิการ) ปี 2561 
จ านวน  147,413, 810บาท และจา่ยจากก าไรสะสมจ านวน 7,554,667  บาท โดยบรษัิทฯ 
จะหกัภาษี ณ ทีจ่า่ย 

โดยบรษัิทฯ ก าหนดใหว้นัที ่10 พฤษภาคม 2562 เป็นวนัก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธิ
ไดร้ับปันผล (Record Date)  และก าหนดจา่ยปันผลในวนัที ่28 พฤษภาคม 2562



วาระการประชุม

33

การอนมุตั ิ คะแนนเสยีงทีต่อ้งการ

วาระที ่1 เรือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ีป่ระชมุเพือ่ทราบ วาระเพือ่ทราบ

วาระที ่2 รับรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561 คะแนนเสยีงขา้งมาก

วาระที ่3 รับทราบรายงานผลการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ประจ าปี 2561 วาระเพือ่ทราบ

วาระที ่4
อนุมัตงิบการเงนิของบรษัิทฯ ส าหรับรอบปีบญัช ีสิน้สดุ วันที ่31
ธันวาคม 2561

คะแนนเสยีงขา้งมาก

วาระที ่5
อนุมัตกิารจัดสรรผลก าไรจากการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ส าหรับรอบปี
บญัช ีสิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2561 และการจา่ยปันผล

คะแนนเสยีงขา้งมาก

วาระที ่6
อนุมตักิารเลอืกต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งออกจาก
ต าแหนง่ตามวาระ

คะแนนเสยีงขา้งมาก 
และเป็นการเลอืกต ัง้รายบคุคล

วาระที ่7 อนุมัตกิารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบรษัิทฯ 2 ใน 3

วาระที ่8
อนุมัตกิารแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชแีละการก าหนดคา่ตอบแทน
ผูส้อบบญัช ีประจ าปี 2562

คะแนนเสยีงขา้งมาก

วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ ๆ (ถา้ม)ี
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อนมุตักิารเลอืกต ัง้กรรมการ

แทนกรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหนง่ตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนมุตักิารเลอืกต ัง้

บคุคลดงัตอ่ไปนี ้กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการบรษิทัฯ อกีวาระหนึง่

หากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะอนมุตั ิ ลงมตดิว้ยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม

และออกเสยีงลงคะแนน (ในการพจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อก

จากต าแหนง่ตามวาระ บรษิทัฯ จะพจิารณาอนมุตัเิป็นรายบคุคล) 

วาระที ่ 6
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กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหนง่ตามวาระ 3 ทา่น และเสนอแตง่ต ัง้ใหม่

6.1) นายปรยีม์น   ป่ินสกลุ ประธานกรรมการ/กรรมการอสิระ /
กรรมการตรวจสอบ / 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน

6.2) นางสาวกลุพัชร์ กนกวฒันาวรรณ กรรมการ  และ รองกรรมการผูจ้ัดการ

6.3) นายมลิล์ กนกวัฒนาวรรณ กรรมการ  และ ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ัดการ
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นายปรยีม์น   ป่ินสกลุ
ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแตง่ต ัง้ ประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ/ กรรมการตรวจสอบ 

และประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน
ต าแหนง่ปจัจบุนั ประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ/ กรรมการตรวจสอบ 

และประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน
อายุ 63 ปี 
สญัชาติ ไทย
การศกึษา - ปรญิญาโท  ศลิปศาสตร ์สาขาวชิาเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลัยดทีรอยซ์ ประเทศสหรัฐอเมรกิา

- ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลัยดทีรอยซ ์ประเทศสหรัฐอเมรกิา
- ปรญิญาตร ี บัญชมีหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - ประกาศนยีบัตรสมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD) หลักสตูร
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)

การถอืหุน้ในบรษิทั 562,500 หุน้ หรอื 0.07% ณ 31 ธันวาคม 2561
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 3 ปี (วันทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้เป็นกรรมการลา่สดุ  27 เมษายน 2560)
ประสบการณก์ารท างาน

2558 - ปจัจบุนั ประธานกรรมการ บมจ. อาฟเตอร์ ย ู 
2558 - 2560 ประธานเจา้หนา้ทีก่ารเงนิ  บจ. อมิแพค อเิลคตรอนส์ สยาม (ธรุกจิพลังงาน)
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2554 - 2558 ประธานเจา้หนา้ทีก่ารเงนิ บมจ. จเีอ็มเอ็ม แกรมมี ่(ธรุกจิสือ่)

2555 – 2558 กรรมการ

GMM One TV Company Limited

GMM Media Public Company Limited

GMM Z Company Limited

GMM CJ O Shopping Company Limited

2553 - 2554 ประธานกรรมการ Clearing House for Number Portability Company Limited

2551 - 2554 กรรมการ PaySbuy Company Limited

2539 - 2554 รองประธานเจา้หนา้ทีก่ารเงนิ Total Access Communication Public Company Limited

2537 - 2539 VP Finances & Accounting & Corporate Affair – Fonepoint (Thailand) Co.,Ltd.

ความสมัพนัธก์บัผูบ้รหิาร กรรมการ 

หรอืผูถ้อืหุน้

ไมม่ี

การด ารงต าแหนง่กรรมการ / 

ผูบ้รหิารในกจิการอืน่

2557 – ปัจจบุัน ประธานกรรมการตรวจสอบ JAS Asset Public Company Limited

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิาร ในกจิการอืน่ทีอ่าจท าใหม้คีวามขัดแยง้ ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท  :

ไมม่ี

การเขา้ประชุมในปีทีผ่า่นมา (คร ัง้) กรรมการบรษัิท 6 / 6 , กรรมการตรวจสอบ 4 / 4, กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 1 / 1

นายปรยีม์น   ป่ินสกลุ (ตอ่)
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ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแตง่ต ัง้ กรรมการและรองกรรมการผูจั้ดการ
ต าแหนง่ปจัจบุนั กรรมการและรองกรรมการผูจั้ดการ
อายุ 37 ปี 
สญัชาติ ไทย
การศกึษา ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิหลักสตูรนานาชาต ิ

เอกการตลาดมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ ประกาศนยีบัตรสมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย

(IOD) หลักสตูร  Director Accreditation Program (DAP)
การถอืหุน้ในบรษิทั 259,669,759 หุน้ หรอื 32%  ณ 31 ธันวาคม 2561
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 3 ปี  (วันทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้เป็นกรรมการลา่สดุ 28 มนีาคม 2559)
ประสบการณก์ารท างาน

2553 – ปจัจบุนั กรรมการและรองกรรมการผูจั้ดการ บมจ. อาฟเตอร์ ยู
2561 - ปจัจบุนั กรรมการ After You Hong Kong Limited
2558 - ปจัจบุนั กรรมการ บจ. ออร่ัม แอนด์ ออร่ัม
2553 - ปจัจบุนั กรรมการ บจ. เอ็มแอนดเ์อ็ม 2007

ความสมัพนัธก์บัผูบ้รหิาร กรรมการ 
หรอืผูถ้อืหุน้

ญาต ิผูถ้อืหุน้ใหญ ่และ ผูบ้รหิาร (นายแมทั่พ ต. สวุรรณ), บตุรขีองกรรมการ 
(นายววิัฒน ์กนกวัฒนาวรรณ) ,  พีส่าวกรรมการ (นายมลิล์ กนกวัฒนาวรรณ)

การด ารงต าแหนง่กรรมการ / ผูบ้รหิารใน
กจิการอืน่

ปัจจบุัน - กรรมการ บจ. ลกูหลานเจรญิ (ธรุกจิอาหาร)

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิาร ในกจิการอืน่ทีอ่าจท าใหม้คีวามขัดแยง้ ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท :
- ไมม่-ี
การเขา้ประชุมในปีทีผ่า่นมา (คร ัง้) กรรมการบรษัิท 4 / 6 

นางสาวกลุพชัร์ กนกวฒันาวรรณ
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ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแตง่ต ัง้ กรรมการและผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการ
ต าแหนง่ปจัจบุนั กรรมการและผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการ
อาย ุ 32 ปี
สญัชาติ ไทย
การศกึษา ปรญิญาตร ีศลิปศาสตร ์สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

หลักสตูรนานาชาต ิจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ ประกาศนยีบัตรสมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย

(IOD) หลักสตูร  Director Accreditation Program (DAP)
การถอืหุน้ในบรษิทั 14,982,187 หุน้ หรอื 1.8% ณ 31 ธันวาคม 2561
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 3 ปี    (วันทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้เป็นกรรมการลา่สดุ  27 เมษายน 2560)
ประสบการณก์ารท างาน

2561 - ปจัจบุนั กรรมการ After You Hong Kong Limited
2559 - ปจัจบุนั กรรมการ และ ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการ  บมจ. อาฟเตอร์ ยู

2558 กรรมการ บมจ. อาฟเตอร์ ยู
2555 - 2559 ผูจั้ดการธรุกจิสมัพันธ ์ ธนาคารไทยพาณชิย ์(ธรุกจิการเงนิ)

ความสมัพนัธก์บัผูบ้รหิาร กรรมการ หรอืผูถ้อื
หุน้

ญาต ิผูถ้อืหุน้ใหญ ่และ ผูบ้รหิาร (นายแมทั่พ ต. สวุรรณ), บตุรของกรรมการ 
(นายววิัฒน ์กนกวัฒนาวรรณ) ,  นอ้งของผูถ้อืหุน้ใหญ ่และ ผูบ้รหิาร 
(นางสาวกลุพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ)

การด ารงต าแหนง่กรรมการ / ผูบ้รหิารใน
กจิการอืน่        

ไมม่ี

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิาร ในกจิการอืน่ทีอ่าจท าใหม้คีวามขัดแยง้ ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท :
-ไมม่-ี
การเขา้ประชุมในปีทีผ่า่นมา (คร ัง้) กรรมการบรษัิท 6/6

นายมลิล์ กนกวฒันาวรรณ
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การอนมุตั ิ คะแนนเสยีงทีต่อ้งการ

วาระที ่1 เรือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ีป่ระชมุเพือ่ทราบ วาระเพือ่ทราบ

วาระที ่2 รับรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561 คะแนนเสยีงขา้งมาก

วาระที ่3 รับทราบรายงานผลการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ประจ าปี 2561 วาระเพือ่ทราบ

วาระที ่4
อนุมัตงิบการเงนิของบรษัิทฯ ส าหรับรอบปีบัญช ีสิน้สดุ วันที ่31
ธนัวาคม 2561

คะแนนเสยีงขา้งมาก

วาระที ่5
อนุมัตกิารจัดสรรผลก าไรจากการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ส าหรับ
รอบปีบัญช ีสิน้สดุวันที ่31 ธนัวาคม 2561 และการจา่ยปันผล

คะแนนเสยีงขา้งมาก

วาระที ่6
อนุมัตกิารเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่ง
ตามวาระ

คะแนนเสยีงขา้งมาก 
และเป็นการเลอืกตัง้รายบคุคล 

วาระที ่7 อนมุตักิารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบรษิทัฯ 2 ใน 3

วาระที ่8
อนุมัตกิารแตง่ตัง้ผูส้อบบัญชแีละการก าหนดคา่ตอบแทน
ผูส้อบบัญช ีประจ าปี 2562

คะแนนเสยีงขา้งมาก

วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ ๆ (ถา้ม)ี
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อนมุตักิารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบรษิทัฯ 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ อนมุตั ิ

หากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะอนมุตั ิ จะตอ้งลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3

ของจ านวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม

วาระที ่ 7
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วาระที ่7 อนุมตักิารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบรษิทัฯ (ตอ่) 
เสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ อนุมัตกิารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบรษัิท ประจ าปี 2562 เป็นจ านวนไมเ่กนิ 
580,000 บาท โดยใหจ้า่ยในรปูคา่เบีย้ประชมุรายไตรมาส

คา่ตอบแทนกรรมการรายไตรมาส รวมคา่ตอบแทนกรรมการปี 
2561 ทีเ่กดิขึน้จรงิ(ประชุม
คณะกรรมการ รวม 6 คร ัง้)

เสนอ ส าหรบั ปี 2562
รายไตรมาส , คดิเป็นตอ่ปี

ประธานกรรมการบรษัิทฯและกรรมการอสิระ 190,000 55,000 บาท/ไตรมาส หรอื 

220,000 บาท/ปี

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 150,000 45,000 บาท/ไตรมาส หรอื 

180,000 บาท/ปี

กรรมการอสิระ 110,000 35,000 บาท/ไตรมาส หรอื 

140,000 บาท/ปี

กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิารของบรษัิทฯ 40,000 10,000 บาท/ไตรมาส หรอื 

40,000 บาท/ปี

กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารของบรษัิทฯ ไมม่ี ไมม่ี

รวม 490,000 บาท ในปี 2561 580,000 บาท ในปี 2562
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การอนมุตั ิ คะแนนเสยีงทีต่อ้งการ

วาระที ่1 เรือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ีป่ระชมุเพือ่ทราบ วาระเพือ่ทราบ

วาระที ่2 รับรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561 คะแนนเสยีงขา้งมาก

วาระที ่3 รับทราบรายงานผลการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ประจ าปี 2561 วาระเพือ่ทราบ

วาระที ่4
อนุมัตงิบการเงนิของบรษัิทฯ ส าหรับรอบปีบญัช ีสิน้สดุ วันที ่31
ธันวาคม 2561

คะแนนเสยีงขา้งมาก

วาระที ่5
อนุมัตกิารจัดสรรผลก าไรจากการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ส าหรับรอบปี
บญัช ีสิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2561 และการจา่ยปันผล

คะแนนเสยีงขา้งมาก

วาระที ่6
อนุมัตกิารเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตาม
วาระ

คะแนนเสยีงขา้งมาก 
และเป็นการเลอืกตัง้รายบคุคล 

วาระที ่7 อนุมัตกิารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบรษัิทฯ 2 ใน 3

วาระที ่8
อนุมตักิารแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละการก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบ
บญัช ีประจ าปี 2562

คะแนนเสยีงขา้งมาก

วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ ๆ (ถา้ม)ี
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อนมุตักิารแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชี

และการก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัช ีประจ าปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นควรเสนอใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ อนุมตักิารแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษัิท ส านักงาน 
อวีาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัช ีของบรษัิทฯ ส าหรับรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562  
และการก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษัิทฯและบรษัิทยอ่ยทีต่รวจโดยส านักงาน อี
วาย เป็นจ านวนเงนิไมเ่กนิ 1,820,000  บาท ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ

หากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะอนมุตั ิ
จะตอ้งลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

วาระที ่ 8
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วาระที ่ 8 อนมุตักิารแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละการก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัช ี

ประจ าปี 2562 (ตอ่)

(1) นางสาวสมุาล ี รวีราบณัฑติ ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตทะเบยีนเลขที ่3970 และ / หรอื

(2) นางพนูนารถ เผา่เจรญิ ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตทะเบยีนเลขที ่5238 และ / หรอื

(3) นางสาวมณี รัตนบรรณกจิ ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตทะเบยีนเลขที ่5313

และก าหนดคา่สอบบญัชขีองบรษัิท ฯ และบรษัิทยอ่ย รวมทัง้ส ิน้ไมเ่กนิ 1.82 ลา้นบาท (ไมร่วม 2 

บรษัิทยอ่ย ทีเ่พิม่ในปี 2561 คอื After You Hong Kong Ltd. และ บรษัิท เอ็มแอนดเ์อ็ม 2007 จ ากดั 

ทีไ่มไ่ดต้รวจโดยส านักงาน อวีาย)  ไมร่วมคา่บรกิารอืน่ ๆ (Non-audit services) และคา่ใชจ้า่ย

เบ็ดเตล็ด (Out of pocket expenses) ซึง่เพิม่ขึน้จากคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชใีนปี 2561 เป็นจ านวน  

120,000 บาท หรอื 7% เนือ่งจากขอบเขตของการตรวจสอบบญัชทีีเ่พิม่มากขึน้



วาระที ่8 (ตอ่) การก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2562

บาท 2560 2561 2562 ค าอธบิาย

คา่สอบบญัชี 900,000 980,000 1,100,000
สาขาใหม ่งานตา่งประเทศ, ระบบ
สารสนเทศ, มาตรฐานบญัชใีหม ่ๆ 

คา่สอบทาน 450,000 480,000 480,000 (3 ไตรมาส ๆ ละ 160,000 บาท) 

อืน่ ๆ 80,000 80,000 80,000

บรษัิทยอ่ย: Aurum 
and Aurum

150,000 160,000 160,000

รวม 1,580,000 1,700,000 1,820,000 เพิม่ 7 %
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วาระการประชุม
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การอนมุตั ิ คะแนนเสยีงทีต่อ้งการ

วาระที ่1 เรือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ีป่ระชมุเพือ่ทราบ วาระเพือ่ทราบ

วาระที ่2 รับรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561 คะแนนเสยีงขา้งมาก

วาระที ่3 รับทราบรายงานผลการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ประจ าปี 2561 วาระเพือ่ทราบ

วาระที ่4
อนุมัตงิบการเงนิของบรษัิทฯ ส าหรับรอบปีบญัช ีสิน้สดุ วันที ่31
ธันวาคม 2561

คะแนนเสยีงขา้งมาก

วาระที ่5
อนุมัตกิารจัดสรรผลก าไรจากการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ส าหรับรอบปี
บญัช ีสิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2561 และการจา่ยปันผล

คะแนนเสยีงขา้งมาก

วาระที ่6
อนุมัตกิารเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตาม
วาระ

คะแนนเสยีงขา้งมาก 
และเป็นการเลอืกตัง้รายบคุคล 

วาระที ่7 อนุมัตกิารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบรษัิทฯ 2 ใน 3

วาระที ่8
อนุมัตกิารแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชแีละการก าหนดคา่ตอบแทน
ผูส้อบบญัช ีประจ าปี 2562

คะแนนเสยีงขา้งมาก

วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ ๆ (ถา้ม)ี
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ตอบขอ้ซกัถาม (ถา้ม)ี

ขอขอบพระคณุผูถ้อืหุน้ทกุทา่นทีม่ารว่มประชมุ
ขอใหท้กุทา่น เดนิทางกลบัโดยสวสัดภิาพ

เอกสารน าเสนอฉบบันี ้จะท าการอพัโหลดลงใน www.afteryoudessertcafe.com ในวนัถดัไป

http://www.afteryoudessertcafe.com/

