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ที่ AU 3/ 2562
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
เรือ
่ ง นัดประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจาปี 2562 และจ่ายเงินปั นผล
เรียน กรรมการและผู ้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด ว้ ย คณะกรรมการของบริษั ท อาฟเตอร์ ยู จ ากั ด (มหาชน) (“บริษั ทฯ”)

ได จ้ ั ด ให ม
้ ีก ารประชุม

คณะกรรมการ บริษัทฯ ครัง้ ที่ 1/ 2562 ในวันที 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 – 19.00 น. บริษัทฯ จึงขอแจ ้งมติ
สาคัญของทีป
่ ระชุมคณะกรรมการ ดังนี้
้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และให ้นาเสนอต่อทีป
1. รับรองผลการดาเนินงานของบริษัท ฯ สิน
่ ระชุม
สามัญผู ้ถือหุ ้น
้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึง่ ได ้ผ่านการตรวจสอบจาก
2. รับรองงบการเงินของบริษัทสาหรับรอบปี สิน
ผู ้สอบบัญชีของบริษัทแล ้ว และให ้นาเสนอต่อทีป
่ ระชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นเพือ
่ พิจารณาอนุมต
ั ิ
3. อนุ มัต ก
ิ ารประกาศจ่ายเงินปั นผลสาหรั บ ปี ผลประกอบการ 2561 และก าไรสะสม เป็ นจ านวนหุ ้นละ
้ 154,968,476.59 บาท ซึง่ เป็ นไปตามมาตรา 115
0.19 บาท ให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นของบริษัท คิดเป็ นเงินปั นผลรวมทัง้ สิน
แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัดและ นโยบายจ่ายเงินปั นผล (บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นในอัตรา
ไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 50 ของกาไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักเงินสารองต่างๆ) โดยจะจ่ายให ้แก่ผู ้ถือหุ ้น
ิ ธิรับปั นผลตามทีป
่ ณ วันทีก
ทีม
่ ส
ี ท
่ รากฏชือ
่ าหนดสิทธิ (Record Date) ในวันศุกร์ท ี่ 10 พฤษภาคม 2562 ตามมาตรา
225 แห่ง พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 และให ้เสนอ
เรือ
่ งดังกล่าวต่อทีป
่ ระชุมใหญ่สามัญผู ้ถือหุ ้น เพือ
่ พิจารณาอนุมต
ั ิ
่ กรรมการซึง่ ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระได ้แก่ 1. นาย ปรียม
4. รับทราบรายชือ
์ น ปิ่ นสกุล 2.
นางสาว กุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ 3. นายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ และทีป
่ ระชุมมีมติเสนอให ้ทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นพิจารณา
แต่งตัง้ กรรมการทีค
่ รบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ กลับเข ้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่ (ตาม
มาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด และข ้อบังคับของบริษัทฯ ข ้อ 17)
5. อนุมัตก
ิ ารกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2562 ภายในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท และให ้
นาเสนอต่อทีป
่ ระชุมใหญ่สามัญผู ้ถือหุ ้นเพือ
่ พิจารณาอนุมต
ั ิ
6. อนุมต
ั ใิ ห ้นาเสนอเรือ
่ งการแต่งตัง้
(1) นางสาวสุ ม าลี รีว ราบั ณ ฑิต (Ms. Sumalee Reewarabandith)- ผู ส
้ อบบั ญ ชีรั บ อนุ ญ าต
ทะเบียนเลขที่ 3970 และ/ หรือ
(2) นางพูนนารถ เผ่าเจริญ (Mrs. Poonnard Paocharoen) - ผู ้สอบบัญชีรับอนุ ญาตทะเบียน
เลขที่ 5238 และ / หรือ
(3) นางสาวมณี รั ต นบรรณกิจ (Ms. Manee Rattanabunnakit) - ผู ส
้ อบบั ญ ชีรั บ อนุ ญ าต
ทะเบียนเลขที่ 5313
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แห่ง บริษัท สานั กงาน อีวาย จากัดเป็ นผู ้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ ประจาปี 2562 พร ้อมทัง้ กาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 1.82 ล ้านบาท ต่อทีป
่ ระชุม
สามัญผู ้ถือหุ ้นเพือ
่ พิจารณาอนุมต
ั ิ

7. กาหนดวันประชุม สามัญผู ้ถือหุ ้น ประจาปี 2562 ในวันจันทร์ท ี่ 29 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ
้ 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วงิ ส์ คอนเวนชัน
่ , 333 ถ.ศรีนครินทร์ หัวหมาก บางกะปิ , กรุงเทพ
ห ้องศรีนครินทร์ 2 ชัน
10240 โดยมีระเบียบวาระการ ประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

เรือ
่ งทีป
่ ระธานแจ ้งให ้ทีป
่ ระชุมทราบ

วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจาปี 2561

วาระที่ 3

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ประจาปี 2561

วาระที่ 4

้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
อนุมต
ั งิ บการเงินของบริษัทฯ สาหรับรอบปี บญ
ั ชี สิน

วาระที่ 5

้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
อนุมัตก
ิ ารจัดสรรผลกาไรจากการดาเนินงานของบริษัทฯ สาหรับรอบปี บัญชี สิน
2561 และการจ่ายเงินปั นผล

วาระที่ 6

อนุมต
ั ก
ิ ารเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีต
่ ้องออกจากตาแหน่งตามวาระ

วาระที่ 7

อนุมต
ั ก
ิ ารกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ

วาระที่ 8

อนุมต
ั ก
ิ ารแต่งตัง้ ผู ้สอบบัญชีและการกาหนดค่าตอบแทนผู ้สอบบัญชี ประจาปี 2562

วาระที่ 9

เรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
8. กาหนดให ้วันจันทร์ท ี่ 18 มีนาคม 2562 เป็ นวันให ้สิทธิผู ้ถือหุ ้น (Record Date) เข ้าร่วมประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่สามัญผู ้ถือหุ ้น ประจาปี 2562
9. กาหนดให ้วันศุกร์ท ี่ 10 พฤษภาคม 2562 เป็ นวันให ้สิทธิผู ้ถือหุ ้น (Record Date) เพือ
่ สิทธิในการรับ
เงินปั นผล
จึงเรียนมาเพือ
่ โปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ)
กรรมการผู ้จัดการ
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