หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
PROXY Form B.

อากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp 20฿

เขียนที่_____________________________________________
Written at
1. ข้าพเจ้า _____________________________________________________ วันที่__________เดือน__________________ปี ___________
I/We
Date
Month
Year
อยู่บา้ นเลขที่________________________________________________
Address
สัญชาติ________________________________________________
Nationality
2. เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน)
being a shareholder of More Return Public Company Limited
โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม_____________________________________________หุน้
holding the total amount of
shares
หุน้ สามัญ ________________________________________ หุน้
ordinary share
shares
3. ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)
Hereby appoint (May grant proxy to Independent Director of which details as in Attachment 6)
(1) นาย / นาง / นางสาว____________________________________________________________ อายุ __________ ปี
Mr. / Mrs. / Miss
Age
Years
อยู่บา้ นเลขที่________ ________ถนน___________________________ตาบล/แขวง________________________________________
Address
Road
Sub-District
อาเภอ/เขต_______________________________จังหวัด___________________________รหัสไปรษณีย_์ ______________________ หรือ
District
Province
Zip Code
(2) นาย / นาง / นางสาว____________________________________________________________ อายุ __________ ปี
Mr. / Mrs. / Miss
Age
Years
อยู่บา้ นเลขที่________ ________ถนน__________________________ตาบล/แขวง_____________________________________
Address
Road
Sub-District
อาเภอ/เขต____________________________จังหวัด_______ _________________รหัสไปรษณีย_์ _______________________ หรือ
District
Province
Zip Code
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่
1/2564 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น
For the Extraordinary General Shareholder’s Meeting no.1/2021 to be held on 26 November 2021 at 10.00 hours at ( E–

Meeting) or on the date and at the place as may be adjourned.
4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
I/We authorize my/our proxy to cast the votes on my/our behalf at the above meeting in the following manners:
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วาระที่ 1
Agenda no. 1

วาระที่ 2
Agenda no. 2

วาระที่ 3
Agenda no. 3

วาระที่ 4

Agenda 4

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ซึ่งมีการประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564
To consider approving the Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders, which was held on
23 April 2021.
 (1) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
 (2) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
พิจารณาอนุมตั ิการจาหน่ายเงินลงทุนในบริษัท มอร์ พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
Consider and approve the disposal of investment in More Property Co., Ltd. Development Co., Ltd.
 (1) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
 (2) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
พิจารณาอนุมตั ิการจาหน่ายเงินลงทุนในบริษัท มอร์ เมดดิคลั จากัด
To consider and approve the disposal of investment in More Medical Company Limited
 (1) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
 (2) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
พิจารณาอนุมตั ิการยกเลิกมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 วาระที่ 5 (1)
เรื่องการอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้บคุ คลเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จานวน 3,000,000,000 หุน้
ให้แก่ นายภัทรเดช พูลเกิด นายธนอรรถ ตรีธิติธัญ และนายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชย์วงศ์
To consider and approve the cancellation of the resolutions of the Extraordinary General Meeting of
Shareholders No. 1/2020 held on September 9, 2020, Agenda 5 (1) regarding the approval of the allocation
of newly issued ordinary shares to specific persons (Private Placement) amount 3,000,000,000 shares to Mr.
Pattaradej Poolkerd, Mr. Thanaat Trithithun and Mr. Chalermpong Mahawanitwong
 (1) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
 (2) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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วาระที่ 5
Agenda no. 5

พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุน้ ที่ยงั ไม่ได้จาหน่ายและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อ4.ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
To consider approving the Amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association to be in line with the
Company’s registered capital increase

 (1) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
 (2) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 6
พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียน
Agenda no. 6
To consider and approve the increase of the registered capital of the Company and the amendment of the
Memorandum of Association Clause 4 in accordance with the increase of registered capital
 (1) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
 (2) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 7
พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้บคุ คลเฉพาะเจาะจง (Private Placement)
Agenda no. 7
To consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares to specific persons (Private
Placement)
 (1) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
 (2) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 8
พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda no. 8
other business (if any).
 (1) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
 (2) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
5. ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติ ม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
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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. การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถกู ต้อง และ
ไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
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. ในกรณีที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผรู้ บั มอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
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.
กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนัน้ เว้นแต่กรณีที่ผรู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้า ได้กระทาเองทุกประการ
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.

ลงชื่อ_________________________________ ผูม้ อบฉันทะ
(____________________________________)

Signature_____________________________ Proxy Grantor
(___________________________________)

ลงชื่อ__________________________________ ผูร้ บั มอบฉันทะ
(___________________________________)

Signature______________________________ Proxy Holder
(____________________________________)
หมายเหตุ
Remarks
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้
ผูร้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อหนังสือมอบฉันทะ
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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ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Attachment to Proxy Form B.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน)
A proxy is granted by a shareholder of More Return Public Company Limited
ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมแบบ E-EGM หรือที่จะพึง เลื่อน
ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น
In the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/21, on November 26, 2021, at 10:00 a.m. in the form of E-EGM or on
the date and at the place as may be adjourned
วาระที่ _____
เรื่อง _______________________________________________________________________________________
Agenda no.
Subject
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ _____
เรื่อง _______________________________________________________________________________________
Agenda no.
Subject
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ _____
เรื่อง _______________________________________________________________________________________
Agenda no.
Subject
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบรู ณ์และเป็ นความจริงทุกประการ
I/We certified that the information contained in this Attachment to Proxy Form is complete and true.ลง
ชื่อ_____________________________________ผูม้ อบฉันทะ
(____________________________________)
ลงชื่อ____________________________________ผูร้ บั มอบฉันทะ
(___________________________________)
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