ที่ AU 001/2564
22 กุมภาพันธ์ 2564
เรื่อง

แจ้งมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ การกาหนดวันและระเบียบวาระประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564
และวันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุม (Record Date)

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษทั อาฟเตอร์ ยู จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) ได้จดั ให้มกี ารประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2564
ในวันจันทร์ท่ี 22 กุมมภาพันธ์ 2564 โดยทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ทีม่ กี ารระบาดระลอกใหม่และมีการกระจายไปในวงกว้างมากขึน้ โดย
ภาครัฐได้ขอความร่วมมือจากภาคเอกชนในการระมัดระวังการจัดกิจกรรมที่มลี กั ษณะเป็ นการรวมตัวกันของคนหมู่
มาก ซึ่ง บริษั ท ฯ มีค วามห่ ว งใยต่ อ สุ ข ภาพและความปลอดภัย ของผู้ เ ข้า ร่ ว มประชุ ม ทุ ก ท่ า น ดัง นั น้ ที่ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษทั ฯ จึงมีมติในเรื่องสาคัญดังต่อไปนี้
1. อนุมตั กิ ารเปลีย่ นแปลงรูปแบบการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 เป็ นการจัดประชุมผู้ถอื หุน้ ผ่าน
สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย
กาหนดให้การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 จัดขึน้ ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.
2. อนุมตั กิ าหนดให้วนั พุธที่ 10 มีนาคม 2564 เป็ นวันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุม (Record
Date) สาหรับการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 ซึง่ จะจัดขึน้ ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564
3. อนุมตั กิ าหนดให้วนั จันทร์ท่ี 10 พฤษภาคม 2564 เป็ นวันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั ปั นผล
4. อนุมตั กิ ารกาหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 ดังนี้
วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ประชุม เมื่อ วัน ที่ 19 มิถุ นายน 2563 ได้มีการบัน ทึกไว้อ ย่า ง
ถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 รับรองรายงาน
การประชุม
วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2563
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ รับทราบผล
การดาเนินงานและการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญทีเ่ กิดขึน้ ในรอบปี 2563
วาระที่ 3. พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินของบริษทั สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ทป่ี ระชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 อนุมตั งิ บการเงินของบริษทั ฯ สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด วันที่ 31
ธัน วาคม 2563 ซึ่ ง ผ่ า นการตรวจสอบจากผู้ ส อบบัญ ชี รวมถึ ง ได้ ร ับ การสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ฯ
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วาระที่ 4. พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรผลกาไรจากการดาเนินงานของบริษทั สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด วันที่
31 ธันวาคม 2563 และการจ่ายเงินปั นผล
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทั ฯ เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจาปี 2564 พิจารณาอนุมตั งิ ดการจัดสรรผลกาไรจากผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ สาหรับ
รอบปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เข้าทุนสารองของบริษทั ฯ เนื่องจากบริษทั ฯ มีทุน
สารองครบตามทีก่ ฎหมายกาหนดแล้ว
ทัง้ นี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่ น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิจากงบการเงิน
เฉพาะกิจการภายหลังหักเงินสารองต่างๆ จากผลกาไรจากการดาเนินงานของบริษทั ฯ สาหรับ
รอบปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงาน
สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ได้ในอัตราหุน้ ละ
0.06 บาท คิด เป็ น เงิน ปั น ผลรวมทัง้ สิ้น 48,937,413.66 บาท ซึ่ง เป็ น ไปตามนโยบายการ
จ่ายเงินปั นผลของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ จะดาเนินการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทีม่ ชี ่อื ปรากฏ
ตามรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิรบั เงินปั นผล (Record Date) ณ วันจันทร์ท่ี 10 พฤษภาคม 2564
และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันจันทร์ท่ี 31 พฤษภาคม 2564
วาระที่ 5. พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการต้องพ้นจากตาแหน่งตามวาระ
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พจิ ารณากลันกรองคุ
่
ณสมบัตขิ องกรรมการที่
ต้องพ้นจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้ ด้วยความรอบคอบระมัดระวังแล้ว จึง
เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั แิ ต่งตัง้ ให้กรรมการทีต่ ้องพ้นจากตาแหน่ งตามวาระ
ให้กลับเข้าดารงตาแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
1. นายพิเชษฐ ภีมะโยธิน
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
2. นางสาวกุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ ดั การ
3. นายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ
กรรมการ และผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
วาระที่ 6. พิจารณาอนุ มตั กิ ารกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจาปี
2564
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี
2564 พิจารณาอนุ มตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษั ท โดย
กาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ฯ ประจาปี 2564 เป็ นเงินจานวนไม่เกิน 1,000,000 บาท
วาระที่ 7. พิจารณาอนุ มตั ิการแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจาปี
2564
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ทป่ี ระชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 อนุมตั กิ ารแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจากบริษทั สานักงาน อีวาย จากัด
เป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี และรายไตรมาสของบริษทั ฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสน้ิ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2564 และกาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็ นจานวนเงิน 1,710,000 บาท ไม่รวม
บริษทั ย่อย ค่าบริการอื่นๆ (Non-audit services) และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (Out of pocket
expenses) โดยกาหนดให้ผสู้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ฯ
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1. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313 และ/หรือ
2. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 และ/หรือ
3. นางสาววิไลลักษณ์ เลาหศรีสกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 6140
วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ในการนี้ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ อนุ มตั ใิ ห้มกี ารมอบอานาจ คณะกรรมการบริหาร หรือประธาน
เจ้าหน้ าที่บริหาร คนใดคนหนึ่ง หรือผู้ร ับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือผู้ รบั มอบอานาจจากประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร เป็ นผูม้ อี านาจในการพิจารณาและแก้ไขกาหนดวัน เวลา และสถานทีใ่ นการประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้น
ประจาปี 2564 รวมถึงการแก้ไข และ/หรือ เพิม่ เติมวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564 และวันกาหนด
รายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 (Record Date) ได้ตามความจาเป็ นและเหมาะสม
ภายใต้ขอ้ กาหนดของกฎหมาย
บริษัท ฯ จะแจ้ง ระเบีย บ วิธีก ารเข้า ร่ ว มประชุ ม และรายละเอีย ดที่เ กี่ย วข้ อ งกับ การประชุ ม ผ่ า นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) อีกครัง้ ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษทั (https://investor.afteryoudessertcafe.com/th/home)
ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ สามารถส่งคาถามล่วงหน้ามาทีบ่ ริษทั ฯ ภายในวันที่ 16 เมษายน 2564 ได้ทางไปรษณียล์ ง
ทะเบียนมาที่ “นักลงทุนสัมพันธ์” บริษทั อาฟเตอร์ ยู จากัด (มหาชน) เลขที่ 1319/9 ถนนพัฒนาการ 25 แขวงสวน
หลวง กรุงเทพมหานคร 10250 หรือส่งทางอีเมล ir@afteryou.co.th
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายแม่ทพั ต.สุวรรณ)
กรรมการผูจ้ ดั การ
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