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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
PROXY Form B. 

 
 
 
                     เขียนที่_____________________________________________ 
                                             Written at 
1.  ขา้พเจา้ _____________________________________________________      วนัที่__________เดือน__________________ปี___________ 
 I/We                       Date              Month                   Year 
 อยู่บา้นเลขที่________________________________________________ 

Address 
สญัชาติ________________________________________________ 
Nationality 

2. เป็นผูถ้ือหุน้ของบริษัท มอร ์รีเทิรน์ จ ากดั (มหาชน) 
being a shareholder of More Return Public Company Limited  

 โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม_____________________________________________หุน้ 
holding the total amount of         shares 
 หุน้สามญั ________________________________________ หุน้ 
 ordinary share           shares 

3. ขอมอบฉนัทะให ้ (สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 7) 
Hereby appoint (May grant proxy to Independent Director of which details as in Attachment 7) 
(1) นาย / นาง / นางสาว____________________________________________________________ อาย ุ__________ ปี 
 Mr. / Mrs. / Miss                   Age   Years 
 อยู่บา้นเลขที่________ ________ถนน___________________________ต าบล/แขวง________________________________________ 
 Address      Road         Sub-District          

  อ าเภอ/เขต_______________________________จงัหวดั___________________________รหสัไปรษณีย_์______________________ หรือ 
  District          Province       Zip Code 

(2) นาย / นาง / นางสาว____________________________________________________________ อาย ุ__________ ปี 
 Mr. / Mrs. / Miss                   Age   Years 
 อยู่บา้นเลขที่________ ________ถนน__________________________ต าบล/แขวง_____________________________________ 
 Address      Road        Sub-District          

  อ าเภอ/เขต____________________________จงัหวดั_______ _________________รหสัไปรษณีย_์_______________________ หรือ 
  District          Province      Zip Code 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุ มสามัญผูถ้ือหุ้น 
ประจ าปี 2565 ในวนัที่ 20 เมษายน  พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. หรือ  ที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่น 

For the Annual General Meeting of Shareholders Year 2022 to be held on April 20, 2022,  at 10.00 hours at  (E–Meeting) or 

on the date and at the place as may be adjourned. 
 

4. ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 I/We authorize my/our proxy to cast the votes on my/our behalf at the above meeting in the following manners: 
 
 
 
 

 
อากรแสตมป์ 20 บาท 

Duty Stamp 20฿ 
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วาระที่ 1    พิจารณารบัรองรายงานการประชมุวิสามญัผูถ้ือหุน้ครัง้ที่ 1/2564 ซึ่งประชมุเม่ือวนัที่ 26 พฤศจิกายน 2564 
Agenda no. 1 To consider and certify the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/21, convened 

on November 26, 2021. 
 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

       The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 
 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

       The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
 เหน็ดว้ย       ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

Approve       Disapprove      Abstain 
วาระที่ 2 รบัทราบผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท ประจ าปี 2564 
Agenda no. 2 Acknowledgment of the operating results and financial status of the Company for the year 2021. 

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
       The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
       The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

 เห็นดว้ย       ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
Approve       Disapprove      Abstain 

วาระที่ 3 พิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปี 2564 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี 
 รบัอนญุาตแลว้ 
 Agenda no. 3 To consider and approve the financial statements for the year 2021 ending on December 31, 2021, which 

have been audited by the auditors. authorized account  
  (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
      The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
       The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

 เห็นดว้ย       ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
Approve       Disapprove      Abstain 

วาระที่ 4 พิจารณาอนมุตัิการงดจ่ายเงินปันผลและงดการจดัสรรก าไรเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย 
Agenda no. 4  To consider and approve the omission of dividend payments and the allocation of profits as legal reserves 

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
      The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
       The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

 เห็นดว้ย       ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
Approve       Disapprove      Abstain 

วาระทื่ 5   พิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 
Agenda 5   To consider and approve the appointment of directors to replace directors who retire by rotation 
     (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

          the proxy holder has the right to consider and vote on my behalf in all respects as he or she deems 
     appropriate 
 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
               allow the proxy to vote according to my wishes as follows: 
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- เห็นดว้ยกบัการแต่งตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่านกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง            
      Agree with the re-appointment of 3 directors to be the Company's directors for another term. 

 เห็นดว้ย       ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง  
 Agree        Disagree        Abstain 

- เห็นดว้ยกบัการแต่งตัง้กรรมการบางราย ดงันี ้  
       Agree with the appointment of some directors as follows: 

1. ชื่อกรรมการ        พลต ารวจตรีลทัธสญัญา เพียรสมภาร    
     Name of the Director Police Major General Latthasana Piansomphan 

  เห็นดว้ย       ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง  
  Agree                                     Disagree                                         Abstain 

2. ชื่อกรรมการ         นายสมชาย วงศท์รพัยส์ิน 
  Name of the Director Mr. Somchai Wongsapsin 
 เห็นดว้ย       ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง  
  Agree                                     Disagree                                         Abstain 

3. ชื่อกรรมการ         นายอริชยั รกัธรรม 
  Name of the Director Mr. Arichai Raktham  
 เห็นดว้ย       ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง  
  Agree                                     Disagree                                         Abstain 

      วาระที่ 6                   พิจารณาอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนและเบีย้ประชมุส าหรบักรรมการประจ าปี 2565 
Agenda no. 6       To consider and approve the determination of remuneration and meeting allowances for directors for year 2022 
  (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
      The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
       The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

 เห็นดว้ย       ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
Approve       Disapprove      Abstain 

วาระที่ 7    พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 
Agenda no.7         Consider and approve the appointment of auditors and determine the auditor's remuneration for the year 2022 
  (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
       The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
       The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

 เห็นดว้ย       ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
Approve       Disapprove      Abstain 

 วาระที่ 8     พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถา้มี) 
 Agenda no. 8  other business (if any). 

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
       The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
       The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

 เห็นดว้ย       ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
Approve       Disapprove      Abstain 
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5. ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม

ขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
In case the votes which the proxy casts on any agenda conflict with my/our specified instruction in this proxy form, those votes 
are invalid and will be regarded as having not been cast by me/us in my/our capacity as the shareholder. 

6. การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ใหถ้ือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้ง และ
ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุน้ 
Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a 
shareholder. 

7. ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบ
ฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
In case I have not declared a voting intention in any agenda, or my determination is not clear or in case the meeting considers or 
passes resolutions in any matters apart from those agendas specified above, including the case that there is any amendment or 
addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration. 
 กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนัน้ เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ ใหถ้ือ
เสมือนว่าขา้พเจา้  ไดก้ระท าเองทกุประการ 

    I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting except for vote of the proxy holder which is not in 
accordance   with this Proxy Form. 

 
 
                  ลงช่ือ_____________________________________ผูม้อบฉนัทะ 
                  Signature            Proxy Grantor 
                       (_______________________________________) 

 
 

                   ลงชื่อ__________________________________   ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signature          Proxy Holder 

(____________________________________) 
 

 
 
 
 
หมายเหตุ 
Remarks 

1. ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉันทะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ให้
ผูร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
A shareholder may grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder may not be divided into 
several portions and granted to more than one proxy in order to divide the votes. 

2. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อหนงัสือมอบฉนัทะ 
แบบ ข. ตามแนบ 
In case there are more agendas to be discussed than those specified above, the grantor may make additional authorization in 
the Attachment to Proxy Form B. 
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                                        ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
                                                Attachment to Proxy Form B. 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุน้ของบริษัท มอร ์รีเทิรน์ จ ากดั (มหาชน) 

A proxy is granted by a shareholder of More Return Public Company Limited 
    ในการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565 ในวนัที่ 20 เมษายน 2565  เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมแบบ E-AGM หรือที่
จะพึง เลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่น 
     In the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on April 20, 2022, at 10:00 a.m. in the format of an E-AGM 
meeting or adjourned to another date, time and place 
วาระที่ _____   เร่ือง _______________________________________________________________________________________ 
Agenda no.   Subject 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

 เห็นดว้ย       ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 
Approve       Disapprove      Abstain 

วาระที่ _____   เร่ือง _______________________________________________________________________________________ 
Agenda no.   Subject 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
 เห็นดว้ย       ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 
Approve       Disapprove      Abstain 

วาระที่ _____   เร่ือง _______________________________________________________________________________________ 
Agenda no.   Subject 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
 เห็นดว้ย       ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 
Approve       Disapprove      Abstain 

 ขา้พเจา้ขอรบัรองว่ารายการในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถกูตอ้งบริบรูณแ์ละเป็นความจริงทกุประการ 
 I/We certified that the information contained in this Attachment to Proxy Form is complete and true.ลง 

 
               ชื่อ_____________________________________ผูม้อบฉนัทะ     
                 (____________________________________) 

 
                ลงช่ือ____________________________________ผูร้บัมอบฉนัทะ    
                 (___________________________________) 

 


